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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitan terdahulu sebagai bahan acuan bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai 

kesadaran merek dan persepi kualitas terhadap keputusan pembelian menunjukkan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Uraian 

1 Nama Peneliti dan tahun penelitian Suprapti, Lilik (2010) 

Topik Penelitian Analisis pengaruh Brand Awareness, 

Perceived Value, Organizational 

Association dan Perceived Quality 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Yamaha Mio CW 

Hasil Penelitian Variabel brand awareness, perceived 

value, organizational association and 

perceived quality mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Adapaun variabel dengan pengaruh 

paling besar adalah perceived quality 

diikuti brand awareness, kemudian 

perceived value dan pengaruhnya 

paling kecil adalah variabel 

organizational association. 

2 Nama Peneliti dan tahun penelitian Rantung, Wensy, dkk. (2014) 

Topik Penelitian The Influence Of Brand Loyalty, Brand 

Awareness, And Perceived Quality 

On Consumer Buying Decision Of 

Yamaha Vixion Motorcycle In Manado 



8 

 

No Penelitian Terdahulu Uraian 

Hasil Penelitian Brand loyalty mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Brand awareness juga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Perceived quality berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keptuusan 

pembelian. 

Variabel brand awareness mempuyai 

pengaruh dominan terhadap keputusan 

pemakaian jasa penerbangan Garuda 

Indonesia. 

 

3 Nama Peneliti dan tahun peneliti Armawati, Isnda, dkk (2014) 

 Topik Penelitian Pengaruh Brand Awareness, Brand 

Image dan Perceived Quality Terhadap 

Keputusan Pemakaian Jasa Pada 

Maskapai Penerbangan Garuda 

Indonesia 

 Hasil Penelitian Brand awareness mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Brand image juga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Perceived quality berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keptuusan 

pembelian. 

Variabel perceived quality mempuyai 

pengaruh dominan terhadap keputusan 

pemakaian jasa penerbangan Garuda 

Indonesia. 

4 Nama Peneliti dan tahun peneliti Rosyidah, Anis (2016) 

 Topik Penelitian Analisis Korelasi Kesadaran Merek dan 

Persepsi Kualitas dan Pengaruhnya 

Terhadap Keputusan Pembelian Popok 

Bayi Merek Mamy Poko di Kota 

Malang 

 Hasil Penelitian Ada hubungan yang kuat antara 

variabel kesadaran merek dan persepsi 
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No Penelitian Terdahulu Uraian 

kualitas berdasarkan hasil analisis 

korelasi. 

Berdasarkan hasil uji simulatan, 

variabel kesadaran merek dan persepsi 

kualitas berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap keputsan pembelian. 

Dari analisis pengaruh secara parsial, 

kesadaran merek memiliki pengaruh 

sangat lemah atau sedikit terhadap 

keputusan pembelian, sedangkan 

persepsi kualitas berpengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian. 

Sumber: (Rantung et al., 2014), (Suprapti, 2010), (Rosyidah, 2016), 

(Armawati et al., 2014). 

 Tinjauan Pustaka 

1. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau 

jasa. Konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk 

yang sudah dikenal oleh masyarakat. Konsumen sebelum memutuskan 

untuk membeli, biasanya melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, (1) 

pengenalan masalah, (2) pencarian informasi, (3) evaluasi alternatif, (4) 

keputusan membeli atau tidak, (5) perilaku pasca pembelian (Kotler, 

2009). 

Kotler mengungkapkan bahwa seseorang mungkin dapat memiliki 

peranan yang berbeda-beda dalam setiap keputusan pembelian. Berbagai 

peranan yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut: 



10 

 

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

menyarankan membeli suatu produk atau jasa tertentu. 

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

atau nasehatnya diperhitungkan dalam membuat keputusan akhir. 

c) 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. 

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

sesungguhnya. 

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

produk atau jasa (Kotler and Amstrong, 2009). 

2.  Proses Keputusan Pembelian 

 

Gambar 2. 1 Model Lima Tahap Proses Pembelian Konsumen 

Sumber: (Kotler and Keller, 2009)  

a) Pengenalan masalah: merupakan proses pembelian dimulai ketika 

pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh 

rangsangan eksternal dan internal (Kotler and Keller, 2009). 

b) Pencarian Informasi: sebelum membeli sebuah produk, konsumen 

akan mencari tahu tentang produk yang akan dibelinya. Keterlibatan 

dengan pencarian dapat dibedakan menjadi dua tingkat yaitu 
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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 

(Kotler and Keller, 2009).   

c) Evaluasi Alternatif: beberapa konsep dasar yang akan membantu 

dalam 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 (Kotler and Keller, 2009). 

d) Keputusan pembelian: Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan dan membentuk 

maksud untuk membeli merek yang paling disukai (Kotler and 

Keller, 2009) 

e) Perilaku pasca pembelian: 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. Karena tugas pemasar tidak berakhir pada pembelian saja, 
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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 (Kotler and 

Keller, 2009). 

3. Merek 

Menurut American Marketing Association dalam Rangkuti (2009), 

merek adalah nama, istilah, tanda atau simbol atau rancangan atau 

kombinasi dari hal tersebut. Tujuan pemberian merek adalah untuk 

mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari 

produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing. Merek yang kuat dapat 

menjadi magnet untuk menarik konsumen supaya menjatuhkan pilihannya 

pada produk tersebut karena pelanggan akan memiliki persepsi positif 

tentang merek tersebut. Sedangkan menurut Kotler, merek (brand) adalah 

suatu penawaran dari sumber yang diketahui. Merek seperti McDonald’s 

menimbulkan banyak asosiasi di benak orang, yang membentuk merek 

tersebut: hamburger, kesenangan, anak-anak, makanan cepat saji, 

kenyamanan, dan busur emas. Semua perusahaan berjuang untuk 

membangun citra merek yang kuat, disukai, dan unik (Kotler and Keller, 

2009). 
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4. Ekuitas Merek 

Kotler dan Amstrong (2004) mendefinisikan ekuitas merek sebagai 

efek pembeda positif dari respon konsumen atas suatu barang dan jasa 

sebagai akibat dari pengetahuan konsumen atas nama merek dari barang 

dan jasa tersebut. 

Dalam perspektif pemasaran, salah satu definisi brand equity yang 

paling banyak dikutip adalah definisi versi David A. Aaker yang 

menyatakan bahwa brand equity adalah serangkaian aset dan kewajiban 

merek yang terkait dengan sebuah merek, nama dan simbolnya, yang 

menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa 

kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan tersebut. Aset ekuitas 

merek pada umumnya menambah atau mengurangi nilai bagi para 

konsumen. Aset-aset ini membentu mereka menafsirkan, berproses dan 

menyimpan informasi dalam jumlah besar mengenai produk dan merek. 

Ekuitas merek juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam 

mengambil kepastian pembelian, yang lebih penting adalah kenyataan 

bahwa kesan kualitas dan asosiasi merek bisa menguatkan keputusan 

konsumen dengan pengalaman menggunakannya. 

Aaker menyiratkan bahwa brand equity bisa bernilai bagi 

perusahaan dan bagi konsumen. Peran ekuitas merek dalam memberikan 

nilai atau manfaat bagi konsumen antara lain:  
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a). Merek membantu konsumen dalam menafsirkan, memproses 

dan menyimpan informasi yang terkait dengan produk dan 

merek tersebut.  

b). Ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen 

dalam pengambilan keputusan atas dasar pengalaman masa lalu 

dalam penggunaan atau kedekatan, dan asosiasi dengan 

berbagai karakteristik merek.  

c). Perceived quality dan brand association dapat mempertinggi 

tingkat kepuasan konsumen. 

a. Komponen brand equity 

Menurut Kotler and Keller (2009), berdasarkan 

Aaker Model, Brand Equity memiliki 5 komponen: 

persepsi kualitas, loyalitas merek, kesadaran merek, 

asosiasi merek, dan aset merek eksklusif lainnya. 

1. Brand Awareness, adalah kemampuan calon 

pembeli untuk mengenali atau mengingat bahwa 

sebuah merek merupakan anggota dari kategori 

produk tertentu. Membangun ini terkait dengan 

kekuatan kehadiran merek di benak konsumen dan 

biasanya diukur melalui pengakuan merek dan 

recall dalam keadaan yang berbeda. 

2. Brand Loyalty, merupakan keterikatan konsumen 

dengan sebuah merek. Loyalitas merek dapat 
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dikonseptualisasikan dalam beberapa cara, 

misalnya berdasarkan perspektif perilaku, yang 

menekankan perilaku pembelian berulang atau 

pada perspektif sikap, yang mencakup komitmen 

dalam hal beberapa nilai unik yang terkait. 

3. Brand Association, adalah segala sesuatu yang 

terkait dengan memori atas sebuah merek. Asosiasi 

ini dapat berasal dari berbagai sumber dan 

bervariasi sesuai dengan kesukaan, kekuatan dan 

keunikan merek. Kehebatan asosiasi merek adalah 

kemampuannya untuk membentuk sikap positif, 

dan persepsi yang kuat dan alasan untuk membeli 

4. Perceived Quality, yaitu penghakiman konsumen 

tentang keunggulan keseluruhan produk atau 

superioritas. Hal ini tidak kualitas tujuan dari 

produk tetapi evaluasi subjektif konsumen yang 

tergantung pada persepsi mereka. 

5. Kesadaran Merek 

Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori tertentu (Aaker, 2006). Sedangkan 

menurut Widjaja (2003), kesadaran merek adalah kemampuan pembeli 

potensial untuk mengenali atau mengingat sebuah merek untuk kategori 
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produk tertentu. 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 (Kertajaya, 2009). 

Adapun menurut Durianto (2004), daya ingat konsumen mengenai 

merek dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi ada empat tingkatan 

diantranya: 

a. Unaware of brand (tidak menyadari merek)   

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)   
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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 (Durianto, 2004). 

 

Gambar 2. 2 Piramida Kesadaran Merek 

Sumber: (Aaker, 2006) 

Nilai-nilai yang tercipta oleh kesadaran merek diantaranya: 
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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. 

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 tersimpan 

dalam ingatan, merek tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam 

benak konsumen (Durianto, 2004). 
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6. Indikator Kesadaran Merek 

Menurut Keller dalam Soehadi (2005), Ada empat indikator yang 

dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh konsumen sadar atau 

aware terhadap suatu brand diantaranya sebagai berikut : 

a. Recall, yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengingat ketika ditanya 

merek apa saja yang diingat. 

b. Recognition, yaitu seberapa jauh konsuen dapat mengenali merek 

tersebut termasuk dalam kategori tertentu. 

c. Purchase, yaitu seberapa jauh konsumen akan memasukkan suatu 

merek ke dalam alternatif pilihan ketika akan membeli produk jasa 

d. Consumption, yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek 

ketika sedang menggunakan produk atau jasa. 

7. Persepsi kualitas 

Persepsi kualitas merek adalah persepsi pelanggan terhadap 

kualitas atau keunggulan produk atau jasa layanan berkaitan apa yang 

diharapkan oleh pelanggan (Durianto, 2004). 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 (Widjaja, 2003). 

Sedangkan menurut Aaker, Persepsi kualitas merupakan persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau jasa layanan berkenaan 

dengan maksud yang diharapkan (Aaker, 2006). 



20 

 

Persepsi Kualitas menciptakan nilai terhadap produk lima cara 

diantaranya: 

a) Alasan untuk membeli 

Persepsi kualitas terjalin erat dengan keputusan untuk 

melakukan pembelian. Ini dapat menyebabkan elemen 

program pemasaran lebih efektif. Jika persepsi kualitas 

tinggi, tugas bagian promosi akan lebih efektif. 

b) Posisi 

Posisi ini merupakan sebuah nama merek yang akan 

berpengaruh terhadap nilai yang diharapkan oleh 

konsumen. 

c) 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. 

d) Minat para pengecer/distributor 

Persepsi kualitas 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. 
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e) Perluasan nama merek 

Produk atau jasa yang dipersepsi kualitas akan lebih mudah 

untuk melakukan perluasan merek dengan menghadirkan 

kategori produk/jasa baru (Widjaja, 2003). 

Adapun Kesan kualitas menurut Aaker, dibagi menjadi tiga yaitu: 

a) Kualitas aktual atau objektif 

Persepsi pada suatu bagian dari produk atau jasa yang 

memberikan pelayanan yang lebih baik. 

b) Kualitas isi produk 

Persepsi pada suatu bagian karakteristik dan kuantitas 

unsur, bagian-bagian atau pelayanan yang disertakan. 

c) Kualitas proses manufaktur 

Kesesuaian dengan spesifikasi, atau hasil akhir yang tanpa 

cacat (zero defect) (Aaker, 2006). 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kualitas dan 

dua dimensi yang perlu diperhatikan untuk mengatahui secara rinci 

mengenai persepsi kualitas menurut Tandjung, yaitu: 

a) Konteks produk, pertama yang meliputi antara lain kinerja 

(performance) yang berkaitan erat dengan kegiatan utama 

suatu usaha. Kedua adalah ciri-ciri khusus (Features). 

Ketiga adalah mengurangi tingkat kerusakan 

(Conformance with specifications). Keempat, adalah 

konsistensi kinerja dari produk/jasa (reliability). Kelima, 
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mencerminkan usia ekonomis suatu produk (durability). 

Keenam, adalah dukungan layanan terhadap suatu produk 

(serviceability) (Widjaja, 2003). 

b) Konteks layanan, pertama 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). Keempat, adalah 

kemauan karyawan untuk membantu para pelanggan dan 

melayaninya dengan cepat (responsiveness). Kelima, 

adalah memperhatikan para pealnggan secara individu 

(empathy) (Widjaja, 2003). 

8. Pengertian Department Store 

Department store merupakan jenis bisnis eceran yang menyediakan 

variasi produk belanja dan produk-produk khusus secara luas, termasuk 

pakaian, kosmetik, peralatan rumah tangga, alat-alat rumah tangga dan 

mebel. Pembelian biasanya dilakukan di masing-masing bagian 
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diperlakukan sebagai pusat pembelian terpisah agar ekonomis dalam 

promosi, pembelian, pelayanan, dan pengawasan (C.W et al., 2001).  

Gambar 2. 3 Karakteristik umum toko retailer 

Sumber: (Michael Levy, 2012) 

 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Penelitian ini dapat dibentuk dalam suatu kerangka penelitian yang dapat 

menjadi landasan dalam penulisan ini untuk mempermudah mengetahui variabel 

yang lebih dominan mempengaruhi konsumen mengambil suatu keputusan 

pembelian. Adapun variabel kesadaran merek dalam penelitian menggunakan 

indikator top of mind, brand recall dan brand recognition. Sedangkan variabel 

persepsi kualitas menggunakan indikator tangibles, reliability, assurance, 

responsiveness dan emphaty. Kerangka pemikiran ini dapat digambar sebagai 

berikut: 
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Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 Hipotesis 

1. Pengaruh Kesadaran Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori tertentu (Aaker, 2006). Sedangkan menurut Tanjdung, 

kesadaran merek adalah kemampuan pembeli potensial untuk mengenali 

atau mengingat sebuah merek untuk kategori produk tertentu (Widjaja, 

2003). 

Menurut Rantung dkk (2014) dalam penelitiannya tentang brand 

awareness dan perceived quality terhadap keputusan pembelian. Dari hasil 

data yang dianalisis, didapati bahwa variabel brand awareness 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dihipotesiskan: 

H1 : Semakin tinggi kesadaran terhadap merek (X1), maka semakin 

mantap konsumen dalam menentukan keputusan pembelian (Y). 

  

Kesadaran Merek (X1) 

Persepsi Kualitas (X2) 

Keputusan Pembelian 

 (Y) 
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2. Pengaruh Persepsi Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian 

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 (Widjaja, 2003). Sedangkan menurut Aaker, Persepsi kualitas 

merupakan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau jasa 

layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan (Aaker, 2006). 

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Suprapti (2010) tentang 

pengaruh brand awareness, organizational association dan perceived 

quality terhadap keputusan pembelian, menemukan bahwa variabel 

persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dihipotesiskan: 

H2  : Semakin baik persepsi konsumen pada kualitas sebuah merek 

(X2), maka konsumen akan semakin yakin dalam menentukan 

keputusan Pembelian (Y). 

3. Pengaruh Dominan terhadap keputusan Pembelian 

Menurut Asmawati dkk. (2014), dalam penelitiannya tentang 

pengaruh brand awareness, brand image dan perceived quality terhadap 

keputusan pembelian, menemukan bahwa variabel yang berpengaruh 

paling dominan terhadap keputusan pembelian adalah variabel persepsi 

kualitas. 
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H3  : Variabel persepsi kualitas berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian dari pada pengaruh variabel kesadaran merek. 

 




