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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu merupakan bahan pertimbangan dan referensi bagi 

peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian tersebut antara lain: 

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu 

No.  Penelitian Terdahulu Uraian 

1 Nama Peneliti dan tahun 

peneliti 

Saputri, Marheni Eka (2016) 

Judul Penelitian Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap 

Pembelian Online Produk Fashion pada 

Zalora Indonesia. 

Metode Penelitian  Membagikan kuesioner kepada 385 

responden yang merupakan konsumen yang 

membeli Online produk Fashion di Zalora 

Indonesia dengan menggunakan alat analisis 

linier berganda 

Hasil Penelitian Dari hasil koefisien regresi bahwa perilaku 

konsumen terdapat keputusan pembelian 

sebesar 45,02% dan sisanya sebesar 54,98% 

dipengaruhi faktor lain tidak diteliti dalam 

penelitian.  

2 Nama Peneliti dan tahun 

peneliti 

Bernadine (2014) 

Judul Penelitian Pengaruh Asosiasi Merek dan Persepsi 

Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian 

Pakaian Zara di Jakarta. 

Metode Penelitian Membagikan kuesioner kepada 100 

responden yang merupakan konsumen yang 

membeli pakaian Zara di Jakarta dengan 

menggunakan alat analisis linier berganda 

Hasil Penelitian Dari hasil koefisien regresi yang didapat 

menunjukkan bahwa Brand Association 

(X1=0,392) menjadi faktor terbesar yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, 

kemudian diikuti variabel Brand Image 
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No.  Penelitian Terdahulu Uraian 

(X2=0,260) menjadi faktor terendah yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

3 Nama Peneliti dan tahun 

peneliti 

Umboh, Sisilia Oktavia et al (2015) 

Judul Penelitian Analisis Kualitas Produk, Brand Image dan 

Life Style Terhadap Keputusan Pembelian 

Pakaian Wanita di Mississippi Manado Town 

Square. 

Metode Penelitian  Membagikan kuesioner kepada 100 

responden yang merupakan konsumen yang 

membeli pakaian wanita di Mississippi 

Manado Town Square dengan menggunakan 

alat analisis linier berganda. 

Hasil Penelitian Dari hasil koefisien regresi yang didapat 

menunjukkan bahwa Brand Image 

(X2=0,715) menjadi faktor terbesar yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, 

kemudian diikuti variabel kualitas produk 

(X1=0,227), life style (X3=-0,046) menjadi 

faktor terendah yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

4 Nama Peneliti dan tahun 

peneliti 

Saeed, Rashid et al (2013) 

Judul Penelitian Factors Affecting Consumer Purchase 

Decision in Clothing Industry of Sahiwal, 

Pakistan 

Metode Penelitian  Membagikan kuesioner kepada 150 

responden yang merupakan konsumen yang 

membeli Pakaian Sahiwal di Pakistan dengan 

menggunakan alat analisis linier berganda 

Hasil Penelitian Dari hasil koefisien regresi yang didapat 

menunjukkan bahwa Brand Attachment 

(X2=0,422) menjadi faktor terbesar yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, 

kemudian diikuti variabel Brand Image 

(X1=0,055), Enviromental Effects (X3=-

0,132) menjadi faktor terendah yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

5 Nama Peneliti dan tahun 

peneliti 

Riaz, Hafiza Ayesha (2015) 

Judul Penelitian Impact of Brand Image on Customer Buying 

Behaviour in Clothing Sector : A 

Comparative Study Between males and 

Females  of  Central  Punjab  (Lahore)    and  
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No.  Penelitian Terdahulu Uraian 

Southern Punjab (Multan). 

Metode Penelitian  Membagikan kuesioner kepada 115 

responden yang merupakan konsumen sektor 

pakaian dengan menggunakan alat analisis 

linier berganda. 

Hasil Penelitian Dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa 

persepsi konsumen sebesar 40% menjadi 

faktor terbesar yang mempengaruhi 

keputusan pembelian, kemudian diikuti 

variabel citra merek 36%, variabel kesadaran 

merek sebesar 24% menjadi faktor terendah 

yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

Sumber: Saputri (2016), Bernadine (2014), Umboh et al (2015), Saeed et al (2013), 

Riaz (2015) 

 

B. Tinjauan Pustaka 

  Perilaku Konsumen (Consumer behaviour) melibatkan pemikiran dan 

perasaan yang mereka alami serta tindakan yang mereka lakukan dalam proses 

konsumsi. Hal itu juga mencakup segala hal pada lingkungan yang 

mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan tersebut. Hal itu termasuk 

komentar konsumen lainnya, iklan, informasi harga, pengepakan, penampilan 

produk, blogs, dan lainnya. Perilaku Konsumen yang bersifat dinamis, dan 

melibatkan interaksi dan pertukaran sangat penting untuk dikenali (Peter, J.Paul, 

2013:6).  

Proses Pengambilan Keputusan Membeli Sebelum membeli suatu produk 

atau jasa, umumnya konsumen melakukan evaluasi untuk melakukan pemilihan 

produk atau jasa. Evaluasi dan pemilihan yang digunakan akan menghasilkan 

suatu keputusan. Pengambilan keputusan sendiri merupakan sebuah proses yang 

terdiri   dari   beberapa   tahap,  yaitu   pengenalan kebutuhan, pencarian 
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informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, pembelian, konsumsi, dan 

evaluasi alternatif sesudah pembelian.  

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses pengambilan keputusan 

membeli yang meliputi pengertian proses pengambilan keputusan membeli, 

tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan membeli, tingkatan dalam 

proses pengambilan keputusan membeli serta faktor apa saja yang 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan membeli. 

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

 

 Sumber: Kotler & Ketler, 2009 

1. Produk dan Jasa 

Menurut Kotler & Armstrong (2003:337), produk adalah semua 

yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, 

digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan pemakainya. Produk tidak hanya terdiri dari barang yang 
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berwujud, tetapi definisi produk yang lebih luas meliputi objek fisik, jasa, 

kegiatan, orang, tempat, organisasi, ide atau campuran dari hal-hal 

tersebut.  

Menurut Kotler & Armstrong (2003:337), jasa adalah bentuk produk 

yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau keputusan yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak menghasilkan perpindahan kepemilikannya.  

2. Klasifikasi Produk 

Menurut Kotler & Armstrong (2003:337), berdasarkan konsumen 

yang menggunakannya, produk dan jasa dibedakan menjadi dua kategori 

yaitu produk konsumen dan produk industri.  

a. Produk Konsumen 

Produk konsumen (customer product) adalah semua produk yang 

dibeli oleh konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi. Para 

pemasar umumnya mengklarifikasi produk lebih lanjut berdasarkan 

cara konsumen membelinya. Produk konsumen meliputi produk 

sehari-hari (convenience product), produk belanja (shooping product), 

produk khusus (specialty product) dan produk yang tidak dicari 

(unsought product).  

Produk sehari-hari (convenience product) adalah produk dan jasa 

yang dibeli oleh konsumen secara teratur, cepat dan dengan 

perbandingan dengan produk lain yang minimal serta usaha  untuk 

mendapatkan  produk   tersebut  yang  juga  minimal.  produk  belanja 



16 
 

 
 

(shooping product) adalah barang yang frekuensinya pembeliannya 

tidak sesering produk sehari-hari dan dalam pembeliannya konsumen 

melakukan perbandingan dengan produk lain berdasarkan kecocokan, 

kualitas, harga dan gaya.  

produk khusus (specialty product) adalah produk dan jasa 

konsumen yang mempunyai karakteristik dan identifikasi merek yang 

unik sehingga kelompok pembeli yang cukup signifikan bersedia 

melakukan usaha pembelian yang khusus. produk yang tidak dicari 

(unsought product) adalah produk konsumen yang konsumen tidak 

mengetahui ataupun mengetahuinya tetapi biasanya tidak terpikirkan 

untuk membeli produk tersebut. 

b. Produk Industri 

Produk industri (industrial product) adalah produk yang dibeli 

dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut atau digunakan untuk 

menjalankan bisnis. Oleh karena itu, perbedaan antara produk 

konsumen dan produk industri didasarkan pada tujuan pembelian 

produk itu. Tiga kategori produk dan jasa industri adalah bahan baku 

dan suku cadang, barang dan modal, dan perlengkapan dan jasa. 

Bahan mentah, dan suku cadang meliputi bahan mentah dan 

bahan serta suku cadang buatan pabrik. Barang modal adalah produk 

industry yang membantu produksi dan operasi pembeli, yang               

meliputi   pemasangan dan peralatan asesories. Perlengkapan 
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(supplies) dan jasa adalah perlengkapan yang meliputi perlengkapan 

operasional dan barang-barang untuk perbaikan dan pemeliharaan. 

3. Keputusan Pembelian  

Menurut Basu Swastha & Irawan (2001), bahwa keputusan untuk 

membeli yang diambil oleh pembeli sebenarnya merupakan kumpulan 

dari sejumlah keputusan. Setiap keputusan untuk membeli tersebut 

mempunyai suatu struktur sebanyak tujuh komponen yang meliputi:  

a. Keputusan tentang jenis produk  

Dalam hal ini konsumen dapat mengambil keputusan tentang produk 

apa yang akan dibelinya untuk memenuhi dan memuaskan konsumen. 

b. Keputusan dalam bentuk produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli suatu produk 

dengan bentuk tertentu sesuai dengan seleranya. 

c. Keputusan tentang merek  

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang 

akan dibeli karena setiap merek mempunyai perbedaan-perbedaan 

tersendiri. 

d. Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen dapat mengambil keputusan dimana produk yang 

dibutuhkan tersebut akan dibeli. 

e. Keputusan tentang jumlah produk 
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Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak 

produk yang akan dibeli. 

f. Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan dia harus 

melakukan pembelian. 

g. Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang metode atau cara 

pembelian produk yang akan dibeli, apakah secara tunai atau kredit. 

Keputusan tersebut akan mempengaruhi keputusan tentang penjualan 

dan jumlah pembeliannya. 

Menurut Schiffman & Kanuk (2007), keputusan pembelian adalah 

pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan yang ada, artinya bahwa 

syarat seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia beberapa 

alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada 

bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan.  

Kotler mengungkapkan bahwa seseorang mungkin dapat memiliki 

peranan yang berbeda-beda dalam setiap keputusan pembelian. Berbagai 

peranan yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut: 

1) Pengambil insiatif (initiator), yaitu orang yang pertama kali 

menyarankan membeli suatu produk atau jasa tertentu. 

2) Orang yang mempengaruhi (influencer), yaitu orang yang pandangan 

atau nasehatnya diperhitungkan dalam membuat keputusan akhir. 
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3) Pembuat keputusan (decider), yaitu orang yang memutuskan pada 

salah satu seluruh komponen atau keputusan pembelian: apakah 

membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, 

atau dimana membelinya. 

4) Pembeli (buyer) yaitu orang yang akan melakukan pembelian 

sesungguhnya. 

5) Pemakai (user) yaitu orang yang akan mengkonsumsi atau memakai 

produk atau jasa. 

Proses Pengambilan keputusan pembelian (Kotler & Keller, 

2009:185) : 

Gambar 2.2 

Proses Pengambilan Keputusan Pembelian  

 

a) Pengenalan Masalah 

Konsumen memiliki masalah yang berkaitan dengan 

kebutuhannya, kebutuhan akan suatu produk atau jasa. Maka konsumen 

akan mencari solusi produk apa yang dibutuhkan dan dibeli oleh 

konsumen. Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau 

eksternal ( Kotler & Keller, 2009:185). 
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b) Pencarian Informasi 

Pencarian Informasi untuk mempelajari produk yang ingin dibeli, 

dan sebagai acuan dalam pemilihan produk yang paling tepat dalam 

pembelian konsumen. Menurut Kotler & Keller (2009:185), 

keterlibatan dengan pencarian dapat dibedakan menjadi dua tingkat 

yaitu perhatian tajam, dan informasi aktif. Pada tingkat perhatian tajam 

seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi tentang 

sebuah produk. Pada tahap pencarian informasi aktif yaitu dengan 

mencari bahan bacaan, menelpon teman, melakukan kegiatan online, 

dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tersebut. Konsumen 

terbagi menjadi empat kelompok menurut sumber informasi utama 

(Kotler & Keller , 2009:185 ) : 

1) Pribadi seperti Keluarga, teman, tetangga, rekan. 

2) Komersial seperti Iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, 

tampilan. 

3) Publik seperti Media massa, organisasi pemeringkatan konsumen. 

4) Experimental seperti Penanganan, pemeriksaan, penggunaan 

produk. 

c) Evaluasi Alternatif 

Evaluasi pilihan produk yang memiliki kemampuan untuk 

menghantarkan manfaat pada konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya. Beberapa konsep  dasar  yang  akan  membantu   dalam 
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memahami proses evaluasi : Pertama, konsumen berusaha memuaskan 

sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari 

solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk 

sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 

menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan 

ini. 

d) Keputusan Pembelian   

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar 

merek dalam kumpulan pilihan dan membentuk maksud untuk membeli 

merek yang paling disukai. 

e) Perilaku PascaPembelian 

Setelah melakukan Pembelian, konsumen mungkin akan 

membandingkan produk yang dibelinya dengan produk pada 

perusahaan lain. Komunikasi pemasaran seharusnya memasok 

keyakinan dan evaluasi yang memperkuat pilihan konsumen dan 

membantunya merasa nyaman tentang merek tersebut. Tugas pemasar 

tidak berakhir pada pembelian saja, namun pemasar harus mengamati 

kepuasan pascapembelian, tindakan pascapembelian, dan penggunaan 

produk pasca pembelian. 

1) Kepuasan pascapembelian merupakan fungsi kedekatan antara 

harapan dan kinerja  anggapan produk. 

2) Tindakan pascapembelian  

3) Penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian 
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4. Merek (Brand) 

 Menurut Kotler & Keller (2008:258), Merek adalah nama, istilah, 

tanda, lambang atau desain untuk mengidentifikasikan barang atau jasa 

dari salah satu penjual atau kelompok penjual. Merek juga merupakan 

produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut 

dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk 

memuaskan kebutuhan yang sama. Merek merupakan tanda yang penting 

karena konsumen tidak lagi puas hanya dengan tercukupi kebutuhannya. 

Besarnya pengaruh yang diberikan oleh suatu merek yang sudah dianggap 

sebagai aset perusahaan (Brand Equity) (Massie,2013). 

Menurut Kotler (2002:460), Merek dapat memiliki enam level 

pengertian: 

a. Atribut. Atribut berarti bahwa merek mengingatkan pada atribut-

atribut tertentu. 

b. Manfaat. Manfaat berarti bahwa atribut perlu diterjemahkan menjadi 

manfaat fungsional dan emosional. 

c. Nilai. Nilai berarti bahwa merek juga menyatakan sesuatu tentang 

nilai produsen. 

d. Budaya. Budaya berarti bahwa merek juga mewakili budaya tertentu. 

e. Kepribadian. Kepribadian berarti bahwa merek juga mencerminkan 

kepribadian tertentu. 

f. Pemakai. Pemakai berarti bahwa merek menunjukkan jenis konsumen 

yang membeli atau menggunakan merek tersebut. 
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5. Ekuitas Merek 

Ekuitas Merek/ Brand Equity adalah kumpulan sesuatu yang 

berharga (assets) yang melekat terhadap merek serta kewajiban-kewajiban 

(liabilities) yang terjalin pada sebuah merek, nama dan simbol yang dapat 

menambah atau mengurangi “nilai” suatu produk. Brand Equity dapat 

menciptakan “nilai” bagi pelanggan maupun perusahaan. (Tandjung, 

2003:43). Menurut Hasan (2009), mendifinisikan brand equity atau 

ekuitas merek sebagai sejumlah asset dan kewajiban yang berhubungan 

dengan merek, namanya dan simbol, yang menambah atau mengurangi 

nilai produk atau jasa bagi perusahaan atau bagi pelanggannya. Keller 

(2003), mengajukan beberapa kriteria dalam memilih dan merancang 

elemen-elemen merek untuk membangun Brand Equity yaitu : 

a. Mudah diingat 

b. Memiliki arti tertentu 

c. Mengandung daya tarik secara estetika 

d. Dapat digunakan baik maupun dalam kategori produk, lintas geografis 

dan budaya serta segmen pasar. 

e. Mudah diadaptasi dan fleksibel sepanjang waktu. 

f. Terlindungi secara hukum dari pesaing. 

Menurut Philip Kotler & Keller (2009), Adapun Elemen-elemen 

yang membangun brand equity diantaranya : 

1) Brand awareness 
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2) Brand associations 

3) Brand loyalty 

4) Perceived quality 

5) Other asset. 

a. Kesadaran Merek 

Kesadaran merek adalah kemampuan pembeli potensial untuk 

mengenali atau mengingat sebuah merek untuk kategori produk tertentu 

(Tandjung, 2003:44).  Sedangkan Menurut Hermawan (2009:122), 

Kesadaran merek adalah kemampuan calon pembeli untuk mengenali 

atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan anggota dari 

kategori produk tertentu. Menurut Hermawan (2008:122), Kesadaran 

Merek memberikan banyak nilai diantaranya: 

1) Memberikan tempat bagi asosiasi terhadap merek 

2) Memperkenalkan merek 

3) Merupakan sinyal bagi keberadaan 

4) Komitmen 

5) Substansi merek 

6) Membantu memilih sekelompok merek untuk dipertimbangkan 

dengan serius 

Ada empat level daya ingat konsumen mengenai merek dari tingkat 

terendah sampai tingkat tertinggi (Durianto dkk., 2004:6) :   

a) Unware of brand (tidak menyadari merek)   
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Level ini adalah tingkat terendah dalam piramida merek, dimana 

konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. 

b) Brand recognition (pengenalan merek)   

Adalah pengukuran brand awareness responden dimana 

kesadarannya diukur dengan memberikan bantuan pertanyaan yang 

diajukan dibantu dengan menyebutkan ciri-ciri dari produk merek 

tersebut (aided question). Pertanyaan diajukan untuk mengetahui 

beberapa banyak responden yang perlu diingatkan akan keberadaan 

merek tersebut. 

c) Brand recall (pengingatan kembali merek)   

Adalah mencerminkan merek-merek apa yang diingat responden 

setelah menyebutkan merek yang pertama kali disebut. Brand recall 

merupakan multi response questions yang menghasilkan jawaban 

tanpa dibantu (unaided question).     

d) Top of mind (puncak pikiran)   

Adalah merek yang pertama kali muncul dalam benak konsumen 

ketika konsumen ditanya tentang kategori suatu produk yang dapat 

diingat kembali secara spontan, tanpa adanya bantuan. Dengan kata 

lain merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek 

yang ada dalam benak konsumen. Peran kesadaran merek dapat 

dipahami dengan mengkaji bagaimana kesadaran mereka 

menciptakan suatu nilai.  
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Nilai-nilai yang tercipta oleh kesadaran merek menurut (Durianto dkk., 

2004:8) adalah :   

a. Jangkar yang menjadi cantolan 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 di benak konsumen. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa jika kesadaran suatu merek rendah, maka 

asosiasi yang diciptakan oleh pemasar akan sulit melekat pada merek 

tersebut.   

b. Familiar atau rasa suka.   

Jika kesadaran terhadap merek tinggi, maka konsumen akan merasa 

akrab dengan merek tersebut, sehingga lama kelamaan dapat 

menimbulkan rasa suka.   

c. Substansi atau komitmen.   

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.  

d. 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 
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tersimpan dalam ingatan, merek tersebut tidak akan dipertimbangkan 

dalam benak konsumen.   

Nilai-nilai yang tercipta dalam kesadaran merek membuat merek 

tersebut melekat dalam benak konsumen dan menjadi pertimbangan 

utama konsumen. Merek dengan top of mind yang tinggi akan 

mempunyai nilai pertimbangan yang tinggi pula, dengan begitu merek 

tersebut akan tersimpan dalam ingatan dan mendapatkan kesempatan 

lebih baik untuk dipilih oleh konsumen. Kesadaran nama atau 

familiaritas juga merupakan penggerak dari ekuitas merek. Kesadaran 

akan nama dapat menandakan keberadaan, komitmen, dan inti yang 

sangat penting bagi suatu perusahaan. Secara logika, suatu nama 

dikenal karena beberapa alasan, mungkin karena program iklan 

perusahaan yang ekstensif, jaringan distribusi yang luas atau 

eksistensi yang sudah lama dalam industri.    

b. Asosiasi Merek 

Asosiasi Merek (Brand Association) adalah segala kesan yang 

muncul dan terkait dengan ingatan konsumen mengenai suatu merek 

yang mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan 

tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, 

atribut produk, geografis, harga pesaing, selebriti (spoke person), dan 

lain-lain (Messie,2013). Sedangkan menurut Tandjung (2003:48), 

Asosiasi Merek adalah segala sesuatu yang “terjalin” didalam ingatan 

sebuah nama merek.  
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Menurut Tandjung (2003:48), Asosiasi Merek menciptakan 

nilai terhadap produk/jasa dalam 5 Cara : 

1) Membantu memberikan Informasi 

Suatu asosiasi tentang nama merek tertentu akan membantu 

konsumen untuk mengetahui fakta atau spesifikasi suatu produk. 

Selain itu, bagi pemasar dapat mengefisiensikan biaya 

komunikasi.  

2) Membedakan 

Sebuah asosiasi dapat menjadi dsar untuk membuat suatu 

perbedaan. Pada dasarnya konsumen agak sulit melakukan 

pembedaan pada beberapa kelas produk seperti anggur, parfum, 

dan pakaian. Suatu asosiasi yang dapat dibedakan secara nyata 

dapat menjadi kunci keunggulan bersaing. 

3) Alasan untuk membeli 

Banyak asosiasi merek yang menonjolkan atribut produk atau 

manfaat bagi pelanggan sehingga akhirnya konsumen membeli 

dan menggunakan nama merek produk tersebut. 

4) Menciptakan sikap positif 

Beberapa asosiasi merek dapat menciptakan perasaan positif 

terhadap nama merek tertentu. 

5) Dasar untuk perluasan 

Sebuah asosiasi nama merek dapat digunakan sebgai dasar untuk 

perluasan lini produk. 
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 Menurut Hermawan (2009:124), Ada beberapa cara untuk 

menciptakan asosiasi merek, antara lain: 

1) Mengasosiasikan merek dengan atribut atau karakteristik produk 

2) Mengasosiasikan merek dengan sesuatu yang tidak berwujud 

3) Mengasosiakan merek dengan manfaat yang akan diterima 

pelanggan dari produk yang bersangkutan 

4) Mengasosiasikan merek dengan harga relatif  

5) Mengasosiasikan merek dengan penggunaan  

6) Mengasosiasikan merek dengan penggunaan/pelanggan 

7) Mengasosiasikan merek dengan selebriti/tokoh 

8) Mengasosiasikan merek dengan gaya hidup/ kepribadian 

9) Mengasosiasikan merek dengan kelas produk 

10) Mengasosiasikan merek dengan pesaing 

11) Mengasosiasikan dengan negara/ daerah geografis 

c. Persepsi Kualitas 

Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan 

berkaitan dengan maksud yang diharapkan. Persepsi terhadap kualitas 

keseluruhan suatu produk atau jasa dapat menentukan nilai dari 

produk atau jasa tersebut dan berpengaruh langsung kepada keputusan 

pembelian konsumen serta loyalitas mereka terhadap merek.                 

Jika   persepsi  kualitas konsumen  terhadap  merek  positif               
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berarti produk disukai, dan sebaliknya jika negatif produk tidak 

disukai dan tidak akan bertahan lama di pasar ( Sudomo, 2013). 

Menurut Durianto (2001:96), Persepsi kualitas (Precieved 

Quality) yaitu persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atas 

jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan konsumen. 

Persepsi konsumen (Precieved Quality) mencerminkan perasaan 

pelanggan secara menyeluruh mengenai suatu merek. Persepsi 

pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi pelanggan karena 

setiap pelanggan atau konsumen memiliki kepentingan yang berbeda-

beda terhadap suatu produk atau jasa. Menurut Tandjung (2003:51), 

Persepsi Kualitas adalah Persepsi pelanggan terhadap kualitas secara 

keseluruhan dari sebuah produk/jasa. Tentunya persepsi kualitas yang 

dinilai oleh pelanggan harus membandingkan dua atau lebih objek 

yang setara.  

Menurut Tandjung (2003:52), Persepsi Kualitas menciptakan 

nilai terhadap produk/jasa dalam 5 cara :  

1) Alasan untuk membeli 

Perceived quality terjalin erat dengan keputusan untuk melakukan 

pembelian. Ini dapat menyebabkan elemen program pemasaran 

lebih efektif. Jika Perceived quality tinggi, tugas bagian promosi 

akan lebih efektif. 
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2) Posisi 

Posisi ini merupakan sebuah nama merek yang akan berpengaruh 

terhadap nilai yang diharapkan oleh konsumen. 

3) Harga Mahal 

Suatu nama merek dipersepsi memiliki kualitas yang tinggi akan 

dengan mudah menetapkan harga yang relatif tinggi pula dampak 

bagi perusahaan, keuntungan akan meningkat. 

4) Minat para pengecer / distributor 

Perceived quality sangat berarti bagi pengecer dan distributor. 

Citra para pedagang perantara ini sangat dipengaruhi oleh 

produk/jasa yang dipasarkan. Pengecer atau distributor yang 

menjual produk merek global tentu memiliki nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan pedagang perantara yang 

memasarkan produk/jasa bukan merek yang terkenal. 

5) Perluasan nama merek 

Produk/jasa yang dipersepsi kualitas akan lebih mudah untuk 

melakukan perluasan merek dengan menghadirkan kategori 

produk/jasa baru. 

Menurut Tandjung (2003:53), adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi kualitas dan 2 dimensi yang perlu 

diperhatikan untuk mengatahui secara rinci mengenai Perceived 

quality yaitu : 
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a) Konteks produk, yang meliputi antara lain kinerja (performance) 

yang berkaitan erat dengan kegiatan utama suatu usaha. Ke dua 

adalah ciri-ciri khusus (Features). Ketiga adalah mengurangi 

tingkat kerusakan (Conformance with specifications). Ke empat, 

adalah konsistensi kinerja dari produk/jasa (reliability). Kelima, 

mencerminkan usia ekonomis suatu produk (durability). Keenam, 

adalah dukungan layanan terhadap suatu produk (serviceability). 

b) Konteks Layanan, yang meliputi antara lain fasilitas fisik, 

perlengkapan dan penampilan karyawan yang berkualitas 

(tangibles). Kedua, berkaitan dengan kinerja karyawan yang lebih 

akurat (reability). Ketiga, adalah perlunya pengetahuan dan 

keahlian untuk mengerjakan tugas dengan benar. Selain itu 

karyawan harus mempunyai rasa percaya diri dan jujur 

(competence). Ke empat, adalah kemauan karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan melayaninya dengan cepat 

(responsiveness). Kelima, adalah memperhatikan para pealnggan 

secara individu (empathy). 

d. Loyalitas Merek 

Loyalitas Merek adalah inti dari ekuitas merek. Jika seseorang 

pelanggan   masih   mempersoalkan   harga kenyamanan, dan lain-

lain, maka   sesungguhnya   merek   tersebut   belum    memiliki  

ekuitas   yang  cukup   tinggi  (Tandjung, 2003 : 54).  Menurut    Messie 
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(2013), loyalitas merek (Brand Loyalty) merupakan ukuran kedekatan 

pelanggan pada sebuah merek. Konsumen yang loyal pada umumnya 

akan melanjutkan penggunaan merek tersebut walaupun dihadapkan 

dengan banyak alternatif merek produk pesaing yang menawarkan 

karakteristik produk yang lebih unggul.  

Menurut Tandjung (2013:55), adapun untuk menciptakan dan 

mempertahankan loyalitas merek diantaranya : 

1) Memperlakukan pelanggan dengan benar 

Pelatihan dan budaya perusahaan adalah dasar untuk 

memperlakukan pelanggan dengan benar.  

2) Dekat dengan pelanggan 

Hubungan dengan pelanggan seharusnya dilakukan secara 

kontinyu karena akan membina hubungan dengan pelanggan 

sekaligus mencegah masuknya pesaing lain. 

3) Mengukur kepuasan pelanggan 

Survei secara teratur mengenai keputusan/ketidakpuasan 

pelanggan perlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan, 

keinginan dan harapan. Kekurangan yang paling besar harus 

segera diperbaiki agar pelanggan tidak pindah ke pesaing. 

4) Menciptakan switching costs 

Salah satu usaha menciptakan switching costs adalah dengan 

memberikan solusi yang benar-benar jitu terhadap problem yang 

dihadapi oleh pelanggan yang setia. 
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5) Layanan ekstra 

Pelanggan akan lebih setia bila penjual memberikan layanan 

ekstra yang sebelumnya tidak diharapkan oleh mereka. Tindakan 

ini akan menimbulkan kesan yang baik bagi pelanggan. 

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Dalam Penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang dapat 

menjadi landasan dalam penulisan ini yang pada akhirnya dapat diketahui 

variabel mana yang paling dominan mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil suatu keputusan pembelian. Kerangka pemikiran ini dapat digambar 

sebagai berikut: 

     Gambar 2.3 

   Kerangka Pemikiran Teoritis 

Brand Equity

Sumber : Massie, 2013 
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D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Kesadaran Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Kesadaran merek adalah kemampuan pembeli potensial untuk 

mengenali atau mengingat sebuah merek untuk kategori produk tertentu 

(Tandjung, 2003:44).  Sedangkan Menurut Hermawan (2009:122), 

Kesadaran merek adalah kemampuan calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan anggota dari kategori 

produk tertentu.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran 

merek adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

merek tertentu. Kesadaran merek merupakan elemen ekuitas yang sangat 

penting bagi perusahaan karena kesadaran merek dapat berpengaruh secara 

langsung terhadap ekuitas merek. Apabila kesadaran merek rendah maka 

dapat dipastikan bahwa ekuitas merek juga akan rendah. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Massie (2013), menemukan 

bukti bahwa kesadaran merek mempunyai pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian dengan indikator : Ingatan merek, pengenalan merek, 

hubungan simbol dengan merek. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Sudomo (2013), menemukan bukti bahwa kesadaran merek mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan 

indikator : Posisi merek dalam ingatan, kemampuan mengetahui promo 

merek, dapat membedakan dengan merek lain. Sedangkan menurut 
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Gunawardane (2015), menemukan bukti bahwa kesadaran merek 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

dengan indikator : Kemampuan mengingat merek, pengetahuan tentang 

merek, kemampuan daya saing merek, menetapkan pilihan menjadi pilihan 

yang utama (alternatif), mengingat persaingan merek. Oleh karena itu dapat 

diidentifikasikan, bahwa semakin tinggi kesadaran merek, maka dapat 

mempengaruhi keputusannya untuk melakukan pembelian suatu merek. 

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 : Semakin Tinggi Kesadaran Terhadap Merek (X1), Maka Semakin 

mantap Konsumen dalam menentukan keputusan Pembelian (Y). 

2. Pengaruh Asosiasi Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Asosiasi Merek (Brand Association) adalah segala kesan yang muncul 

dan terkait dengan ingatan konsumen mengenai suatu merek yang 

mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam 

kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut, produk, 

geografis, harga pesaing, selebriti, dan lain-lain (Messie,2013). Sedangkan 

menurut Tandjung (2003:48), Asosiasi Merek adalah segala sesuatu yang 

“terjalin” didalam ingatan sebuah nama merek.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa asosiasi merek 

merupakan segala hal atau kesan yang ada dibenak seseorang yang 

berkaitan dengan ingatannya mengenai suatu merek. Kesan-kesan yang 
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terkait merek akan semakin meningkat dan semakin banyaknya pengalaman 

dalam menggunakan suatu merek.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Messie (2013), menemukan 

menemukan bukti bahwa asosiasi merek mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian dengan indikator : Atribut produk, 

harga, pesaing, gaya hidup. Dalam penelitian yang dilakukan Runtuwene 

(2015), menemukan bukti bahwa asosiasi merek mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan indikator : 

Kedekatan dengan kehidupan, citra sosial, perasaan kepribadian, 

pengakuan. Oleh karena itu dapat diidentifikasikan, bahwa semakin tinggi 

asosiasi merek, maka dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan 

pembelian. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2  :  Semakin kuat melekat Asosiasi sebuah Merek (X2), maka 

Semakin mantap konsumen dalam menentukan keputusan 

Pembelian (Y) 

3. Pengaruh Persepsi Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian 

Menurut Durianto (2001:96), Persepsi kualitas (Precieved Quality) 

yaitu persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atas jasa layanan 

berkenaan dengan maksud yang diharapkan konsumen. Persepsi konsumen 

(Precieved Quality) mencerminkan perasaan pelanggan secara menyeluruh 

mengenai suatu merek. Persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang 

penting bagi pelanggan karena setiap pelanggan atau konsumen                
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memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap suatu produk atau jasa. 

Menurut Tandjung (2003:51), Persepsi Kualitas adalah Persepsi pelanggan 

terhadap kualitas secara keseluruhan dari sebuah produk/jasa. Tentunya 

persepsi kualitas yang dinilai oleh pelanggan harus membandingkan dua 

atau lebih objek yang setara.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi kualitas 

merupakan persepsi dari pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk berkaitan dengan harapan pelanggannya. Persepsi 

kualitas mencerminkan perasaan pelanggan secara menyuluruh mengenai 

suatu merek.  

Hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh Massie (2013), bahwa 

persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian dengan indikator : Kinerja produk, kualitas produk, tingkat 

layanan, keandalan. Dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Runtuwene (2015), bahwa persepsi kualitas berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian dengan indikator : Kinerja produk, nilai 

tambah fitur, kualitas layanan, persepsi kualitas, inovasi. Oleh karena itu 

dapat diidentifikasikan bahwa suatu produk yang berkualitas, maka dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

merek.  

Persepsi kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi 

pelanggan terhadap kualitas suatu merek. Persepsi kualitas ini akan 

membentuk persepsi kualitas secara keseluruhan terhadap suatu produk 
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dibenak konsumen. Hal ini karena konsumen akan lebih menyukai produk 

dengan persepsi kualitas yang lebih baik. Berdasarkan pendapat tersebut 

dapat disimpulkan hipotesis sebagi berikut: 

H3  :  Semakin Baik Persepsi Kualitas Konsumen Terhadap Merek  

(X3), maka akan semakin mantap konsumen dalam menentukan 

keputusan Pembelian (Y) 

4. Pengaruh Loyalitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Loyalitas Merek adalah inti dari ekuitas merek. Jika seseorang 

pelanggan masih mempersoalkan harga kenyamanan, dan lain-lain, maka 

sesungguhnya merek tersebut belum memiliki ekuitas yang cukup tinggi 

(Tandjung ,2003:54). Menurut Messie (2013), loyalitas merek (Brand 

Loyalty) merupakan ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek. 

Konsumen yang loyal pada umumnya akan melanjutkan penggunaan merek 

tersebut walaupun dihadapkan dengan banyak alternatif merek produk 

pesaing yang menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas merek 

merupakan ukuran kesetiaan, kedekatan atau keterkaitan pelanggan pada 

sebuah merek.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Runtuwene (2015), menemukan 

bukti bahwa loyalitas merek mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian dengan indikator : Memotivasi untuk merekomendasikan                 

yang   lain,   memotivasi   yang lain untuk membeli paket,                                  

tingkat    penggunaan,   memotivasi   untuk   beralih.  Hasil penelitian yang  
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dilakukan oleh Massie (2013), menemukan bukti bahwa loyalitas merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan 

indikator : Tingkat pembelian ulang, kepuasan konsumen, komitmen. Oleh 

karena itu dapat diidentifikasikan bahwa konsumen yang loyal cenderung 

menggunakan produk tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut:  

H4 : Semakin Tinggi Loyalitas Merek (X4), Maka akan Semakin 

Mudah Konsumen dalam menentukan Keputusan Pembelian (Y). 

5. Pengaruh Dominan terhadap keputusan Pembelian 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiranda & Yuniarinto (2013), 

menemukan bukti bahwa variabel ekuitas merek yang dominan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah variabel Asosiasi merek. 

Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2012) 

menemukan bukti bahwa Asosiasi merek memiliki pengaruh dominan 

terhadap Keputusan Pembelian. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut:  

H5  :Asosiasi merek berpengaruh dominan terhadap Keputusan Pembelian 

dari pada pengaruh Kesadaran merek, Persepsi kualitas, dan Loyalitas 

merek. 

 


