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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk peneliti dan 

sebagai acuan dalam pembuatan hipotesis tentang pengaruh iklan televisi dan 

citra merek terhadap keputusan pembelian. Penelitian tersebut antara lain: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Uraian 

1. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Setyo Ferry Wibowo, Maya Puspita 

Karimah (2012) 

Judul Penelitian Pengaruh Iklan Televisi dan Harga 

terhadap Keputusan Pembelian Sabun 

LUX. 

Tujuan Untuk mengetahui pengaruh iklan televisi 

dan harga terhadap keputusan pembelian 

sabun Lux. Untuk mengetahui apakah 

iklan televisi dan harga dapat berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap keputusan 

pembelian sabun Lux. 

Metode Penelitian Analisis data menggunakan uji regresi 

linier berganda. 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan 

televisi dan harga berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Iklan televisi dan harga secara bersama-

sama berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Sri Nuriyani (2014) 

Juduk Penelitian Analisis Pengaruh Iklan, Citra Merek dan 

Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Shampo Sunsilk. 

Tujuan Untuk mengetahui pengaruh iklan, citra 

merek dan harga terhadap keputusan 

pembelian shampo Sunsilk. Dan untuk 

menganalisis faktor apa yang paling 
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dominan dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian shampo Sunsilk 

Metode Penelitian Analisis data menggunakan uji regresi 

linier berganda. 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan, 

citra merek dan harga berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. Dari ketiga 

variabel bebas, yang paling dominan dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian 

adalah variabel iklan. 

3. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Luffi Sidrotul M., Handoyo Djoko, Reni 

Shinta Dewi (2014) 

Judul Penelitian Pengaruh Kualitas Produk, Iklan dan 

Brand Image terhadap Keputusan 

Pembelian Sabun Mandi LUX Cair. 

Tujuan Untuk mengetahui pengaruh kualitas 

produk, iklan dan brand image terhadap 

keputusan pembelian sabun mandi Lux 

cair. 

Model Penelitian Analisis data menggunakan uji regresi 

linier sederhana dan uji regresi linier 

berganda. 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas produk, iklan dan brand image 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian, baik secara 

parsial maupun simultan. 

4. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Selfi Stefani (2013) 

Judul Penelitian Analisis Pengaruh Iklan Televisi, Celebrity 

Endorser, Kualitas Produk dan Citra 

Merek terhadap Keputusan Pembelian 

pada Produk Kosmetik Berlabel Halal 

“Wardah”. 

Tujuan Untuk menganalisa pengaruh dari iklan 

televisi, celebrity endorser, kualitas 

produk dan citra merek terhadap keputusan 

pembelian kosmetik Wardah. 

Model Penelitian Analisis data menggunakan uji regresi 

linier berganda. 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara parsial dan simultan terbukti bahwa 

iklan televisi, celebrity endorser, kualitas 

produk dan citra merek berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Sumber : Setyo (2012), Sri Nuryani (2014), Luffi (2014), Selfi (2013). 
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Pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan yang 

dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Setyo dan Maya 

(2012)  memiliki persamaan pada variabel bebas yang digunakan yaitu iklan 

televisi dan metode penelitian yaitu menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Sedangkan perbedaannya yaitu, peneliti tidak menggunakan 

variabel bebas harga.  

Pada penelitian yang dilakukan Sri Nuriyani (2014) memiliki 

persamaan pada variabel bebas yang digunakan yaitu iklan dan citra merek 

dan metode penelitian yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Sedangkan perbedaannya yaitu, peneliti tidak menggunakan variabel bebas 

harga. 

Pada penelitian yang dilakukan Luffi, Handoyo dan Reni (2014) 

memiliki persamaan pada variabel bebas yang digunakan yaitu citra merek 

dan iklan. Sedangkan perbedaannya yaitu, peneliti tidak menggunakan 

variabel bebas kualitas produk, pada metode penelitian, peneliti hanya 

menggunakan analisis regresi linier berganda saja, tidak menggunakan 

analisis regresi linier sederhana.  

Pada penelitian yang dilakukan Selfi Stefani (2013) memiliki 

persamaan pada variabel bebas yang digunakan yaitu iklan televisi dan citra 

merek, metode penelitian yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Sedangkan perbedaannya yaitu, peneliti tidak menggunakan variabel bebas 

celebrity endorser dan kualitas produk. 
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B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Konsumen memiliki keberagaman yang menarik untuk 

dipelajari karena konsumen meliputi seluruh individu dari berbagai usia, 

latar belakang budaya, pendidikan dan keadaan sosial ekonomi lainnya. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:166), perilaku konsumen adalah studi 

tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.  

Sedangkan menurut Lamb, Hair dan McDaniel (2001), perilaku 

konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan-

keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan mengatur 

pembelian barang atau jasa. Perusahaan yang benar-benar memahami 

bagaimana jawaban konsumen terhadap ciri-ciri produk yang berbeda, 

ketertarikan terhadap iklan, citra merek dan lainnya akan memperoleh 

keuntungan yang lebih banyak daripada pesaingnya. 

Adapun model perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller 

(2009:178), sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller, 2009 

Gambar 2.1 diatas menunjukkan bahwa rangsangan pemasaran 

dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen, dan sekelompok proses 

psikologi digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu 

menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir 

pembelian. Pemasar harus memahami apa yang terjadi dalam kesadaran 

konsumen mulai dari adanya rangsangan dari luar hingga munculnya 

keputusan pembelian. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen (Kotler dan Amstrong, 2001:200): 
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a. Faktor budaya 

Faktor budaya memiliki pengaruh yang terluas dan terdalam dalam 

perilaku konsumen. Faktor budaya meliputi; budaya, subbudaya, dan 

kelas sosial pembeli. 

b. Faktor sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti 

kelompok kecil, keluarga, peran sosial, dan status yang melingkupi 

konsumen. 

c. Faktor pribadi 

Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

seperti umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, 

gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

d. Faktor psikologis 

Pilihan pembelian dipengaruhi empat faktor psikologi utama, seperti 

motivasi, persepsi, pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap. 

2. Keputusan Pembelian 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007), keputusan pembelian 

adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan yang ada. Dengan 

tersedianya beberapa alternatif pilihan konsumen dapat membuat 

keputusan. Dalam melakukan pembelian dari sebelum membeli sampai 

setelah melakukan pembelian, proses pembelian konsumen akan 

melewati tahap-tahap membeli. Menurut Kotler dan Keller (2009:185), 

proses keputusan pembelian konsumen melalui lima tahap : 
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Gambar 2.2 

Proses Pengambilan Keputusan Konsumen 

 

 

Sumber: Kotler dan Keller, 2009 

Gambar 2.2 menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan 

konsumen diawali dengan pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan yang terakhir perilaku 

pasca pembelian. Berikut penjelasan dari tahap tahap proses pengambilan 

keputusan tersebut : 

a. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian akan dimulai ketika konsumen menyadari 

suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal 

atau eksternal. Rangsangan internal dapat berupa kebutuhan normal 

seseorang seperti rasa lapar dan haus, sedangkan rangsangan 

eksternal dapat berupa ketertarikan setelah melihat iklan televisi 

yang memicu pemikiran tentang kemungkinan melakukan 

pembelian.  

Pada tahap ini, pemasar harus mengumpulkan informasi dari 

sejumlah konsumen untuk mengetahui faktor-faktor yang paling 

sering memicu ketertarikan konsumen terhadap produk, sehingga 

pemasar dapat mengembangkan strategi pemasaran yang melibatkan 

faktor-faktor tersebut. 
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b. Pencarian Informasi 

Setelah mengenali kebutuhan atau keinginan, konsumen akan 

mencari informasi tentang beragam alternatif yang ada untuk 

memuaskan kebutuhannya. Menurut Lamb, Hair dan McDaniel 

(2001), pencarian informasi dapat terjadi secara internal, eksternal 

maupun keduanya. Pencarian informasi internal adalah proses 

mengingat kembali informasi yang tersimpan di dalam ingatan atau 

pengalaman atas suatu produk. Sedangkan, pencarian informasi 

eksternal adalah mencari informasi diluar lingkungan kita.  

Pencarian informasi membantu konsumen dalam memilih 

dan mempelajari produk yang akan dibeli. Kotler dan Keller 

(2009:185), membagi sumber informasi utama konsumen menjadi 

empat kelompok yaitu : 

1) Sumber pribadi, seperti keluarga, teman, tetangga. 

2) Sumber komersial, seperti iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, 

kemasan, tampilan. 

3) Sumber publik, seperti media massa, organisasi pemeringkat 

konsumen. 

4) Sumber eksperimental, seperti penanganan, pemeriksaan, 

penggunaan produk. 

Jumlah dan pengaruh relatif dari sumber-sumber informasi 

itu bervariasi, tergantung pada kategori produk dan karakteristik 

pembeli. Sebagian besar konsumen umumnya mendapatkan 
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informasi tentang produk tertentu dari sumber komersial yaitu 

sumber yang didominasi oleh pemasar. Tetapi, sumber informasi 

yang paling efektif berasal dari sumber pribadi atau publik yang 

merupakan wewenang independen. 

c. Evaluasi Alternatif 

Pada situasi pembelian, tidak ada proses evaluasi tunggal 

sederhana yang digunakan oleh konsumen. Terdapat beberapa 

evaluasi keputusan dan model-model terbaru yang memandang 

proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif. 

Evaluasi alternatif dilakukan oleh konsumen dengan membentuk 

sebagian besar penilaian dengan sadar dan rasional. Kotler dan 

Keller (2009:186), membagi proses evaluasi konsumen menjadi tiga 

proses yaitu: 

1) Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. 

2) Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. 

3) Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai 

sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 

mengantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan 

kebutuhan. 

Konsumen akan memberikan perhatian besar pada atribut 

yang memberikan manfaat yang dicarinya. Dalam tahap ini, 

periklanan yang rasional dan emosional memiliki peranan penting, 

dimana konsumen dapat memproses informasi mengenai merek yang 
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bersaing dan membuat pertimbangan nilai terakhir dalam semua 

situasi pembelian. 

d. Keputusan Pembelian 

Pada saat evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar 

merek dalam kumpulan pilihan dan membentuk maksud untuk 

membeli merek yang paling disukai. Dalam melakukan pembelian, 

konsumen dapat mengambil lima sub keputusan yaitu merek (merek 

produk apa yang akan dipilih), penyalur, kuantitas (berapa banyak 

produk yang akan dibeli), waktu (kapan akan melakukan pembelian), 

dan metode pembayaran (prosedur pembayaran).  

Kotler dan Keller (2009:189) menjelaskan ada dua faktor 

umum yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

diantaranya: 

1) Sikap orang lain, sikap seseorang dapat mempengaruhi 

keyakinan konsumen pada alternatif pilihannya, serta dapat 

memotivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

2) Situasional, situasi yang tidak diperkirakan yang mungkin 

muncul untuk mengubah niat pembelian konsumen. 

e. Perilaku Pascapembelian 

Tugas pemasar belum berakhir ketika konsumen telah 

melakukan pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen 

mungkin mengalami konflik dikarenakan melihat fitur tertentu atau 

mendengar hal-hal menyenangkan tentang merek lain dan waspada 
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terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Ketika membeli 

suatu produk, konsumen mengharapkan dampak tertentu dari 

pembelian tersebut. Bagaimana harapan-harapan itu terpenuhi, 

apakah konsumen puas atau tidak puas dengan pembelian tersebut. 

Karena itu pemasar harus mengamati tiga hal ini: 

1) Kepuasan Pascapembelian. Kedekatan antara harapan dan 

kinerja anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, 

konsumen akan kecewa, jika memenuhi harapan konsumen akan 

puas, jika melebihi harapan konsumen akan sangat puas. 

2) Tindakan Pascapembelian. Jika konsumen puas, ia mungkin 

ingin membeli produk itu lagi. Pelanggan yang puas cenderung 

mengatakan hal-hal yang baik tentang merek kepada orang lain. 

Sedang pelanggan yang kecewa akan meninggalkan atau 

mengembalikan produk tersebut. 

3) Penggunaan dan Penyingkiran Pascapembelian. Dalam 

menggunakan produk pasca pembelian konsumen dapat 

melakukan tiga hal ini: menyingkirkan produk untuk sementara, 

menyingkirkan produk untuk selamanya, atau mempertahankan 

produk. 

Menurut Lovelock, Jochen dan Jacky (2010:51) indikator 

keputusan pembelian meliputi: 

a. Konsumen yakin (mantap) dalam membuat keputusan pembelian. 

b. Konsumen membuat keputusan tanpa banyak pertimbangan. 
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c. Konsumen akan cepat dalam membuat keputusan pembelian. 

3. Label Halal 

Menurut Stanton dan J William (2004:282) label adalah bagian 

sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau 

tentang penjualnya. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan 

atau tanda pengenal yang dicantumkan pada produk. Stanton dan J 

William (2004:282) membagi label kedalam tiga klasifikasi yaitu: 

a. Brand Label: yaitu merek yang diberikan pada produk atau 

dicantumkan pada kemasan. 

b. Descriptive Label: yaitu label yang memberikan informasi objektif 

mengenai penggunaan, kontruksi/pembuatan, perhatian/perawatan, 

dan kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang 

berhubungan dengan produk. 

c. Grade Label: yaitu label yang mengidentifikasikan penilaian 

kualitas produk dengan suatu huruf, angka, atau kata. 

Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat 

dilakukan karena bebas dan tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan 

yang melarangnya. Label Halal pada kemasan adalah suatu tanda atau 

bukti bahwa suatu produk tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal 

dari LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Panggan Obat-obatan dan 

Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia) dengan memiliki nomor registrasi 

dari LPPOM-MUI.  
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Sertifikat Halal merupakan fatwa tertulis MUI terhadap suatu 

produk, yang intinya menyatakan bahwa produk tersebut merupakan 

produk halal, yang dibuktikan melalui audit oleh LPPOM-MUI. 

Sertifikasi Halal pada produk dilakukan untuk memberikan kepastian 

status kehalalan suatu produk kepada konsumen yang mengkonsumsinya.  

Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk 

yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam 

(Burhanuddin, 2011:140) yaitu: 

a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 

b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan-

bahan dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain 

sebagainya 

c. Semua bahan yang berasal dari hewan yang halal yang disembelih 

menurut tata cara syariat Islam. 

d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. 

Jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya 

terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur 

menurut syariat Islam. 

e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar 

f. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 

label halal dan iklan pangan menyebutkan label adalah setiap 

keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, 
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kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, 

dimasukan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari 

kemasan pangan. 

Produk kosmetik memang tidak dimakan dan masuk kedalam 

tubuh. Oleh karena itu kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci 

atau najis. Produk kosmetik dapat dikatakan haram jika mengandung 

bahan-bahan yang dilarang oleh syariat Islam. 

4. Periklanan 

Periklanan merupakan salah satu aspek dari komunikasi 

pemasaran perusahaan. Kotler dan Keller (2009:202), mengartikan 

periklanan adalah semua bentuk terbayar atas presentasi nonpribadi dan 

promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan bisa menjadi 

cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik 

dengan tujuan membangun preferensi merek atau mendidik orang.  

Sedangkan Sandra, Nancy dan William (2009) menjelaskan 

bahwa periklanan adalah bentuk komunikasi berbayar yang 

menggunakan media massa dan media interaktif untuk menjangkau 

audiensi yang luas dalam rangka menghubungkan sponsor yang jelas 

dengan pembeli dan memberikan informasi tentang produk. 

Iklan membantu dalam membangun hubungan kepada 

pelanggan dengan menginformasikan, meyakinkan bahkan membujuk 

konsumen untuk membeli suatu produk. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2008) tujuan iklan adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat 
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pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka 

waktu tertentu. 

Menurut Kasali (1992) tujuan periklanan meliputi: 

a. Sebagai alat bagi komunikasi dan koordinasi. Tujuan memberikan 

tuntunan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk saling berkomunikasi 

dan juga membantu koordinasi bagi setiap kelompok kerja. 

b. Memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan. Jika ada dua 

alternatif dalam kampanye iklan, salah satu diantaranya harus 

dipilih. 

c. Sebagai alat bagi evaluasi. Digunakan untuk melakukan evaluasi 

terhadap hasil suatu kampanye periklanan. Oleh karena itu timbul 

kebutuhan untuk mengaitkan beberapa ukuran seperti pangsa pasar 

atau kesadaran merek dengan tujuan kampanye periklanan. 

Periklanan memiliki beberapa kekuatan yaitu: dapat menjangkau 

audiensi yang luas, memperkenalkan produk dan brand baru, 

menciptakan kesadaran akan suatu produk dan brand, menciptakan brand 

images, memberi informasi, meningkatkan dan memperkuat produk, dan 

membujuk (Sandra, Nancy dan William, 2009). 

Menurut Shimp (2014) ada lima fungsi periklanan : 

a. Memberikan Informasi. Iklan membuat konsumen mengenal merek 

suatu produk, mendidik mereka mengenai keistimewaan dan manfaat 

merek, dan menfasilitasi kreativitas citra positif merek tersebut. 
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b. Memberi Pengaruh. Iklan yang efektif memengaruhi target 

konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. 

Terkadang iklan memengaruhi permintaan dasar-yaitu menciptakan 

permintaan untuk seluruh kategori produknya. Lebih sering lagi, 

iklan berusaha untuk membangun permintaan sekunder, permintaan 

untuk merek perusahaan. 

c. Mengingatkan dan Meningkatkan Kesadaran akan Merek. Iklan 

membuat merek perusahaan selalu ada dalam pikiran konsumen. 

Ketika permintaan meningkat terhadap produk terkait yang 

diiklankan, pengaruh iklan masa lalu membuat adanya kemungkinan 

konsumen akan menjadikan produk itu sebagai kandidat produk 

yang akan dibeli. Iklan yang efektif juga akan meningkatkan 

ketertarikan pada merek yang telah matang dan dengan demikian 

akan membeli merek tersebut meski sebenarnya tidak memilihnya. 

d. Menambah Nilai. Iklan menambah nilai merek dengan memengaruhi 

persepsi. Iklan yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih 

elegan, lebih bergaya, lebih prestisius, lebih berkualitas, dan lainnya. 

dengan menambah nilai, iklan dapat menghasilkan volume 

penjualan, pendapat, dan keuntungan lebih banyak, serta mengurangi 

resiko arus kas masuk yang tidak tentu. 

e. Membantu Upaya Lain Perusahaan. Iklan mungkin digunakan 

sebagai sarana untuk menyampaikan adanya diskon atau jalan untuk 
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menarik perhatian konsumen pada media promosi lainnya. Peran 

krusial lainnya untuk membantu tim penjualan. 

Rossiter dan Percy (2000) mengemukakan enam elemen iklan 

yang dapat menimbulkan rangsangan atau emosi : 

a. Heard words & sound effect (voice) adalah ucapan yang terdengar 

atau suara yang ada dalam iklan yang merupakan elemen penting 

karena mengandung arti emosional dan dapat menimbulkan kesan 

tertentu dalam pikiran manusia. 

b. Music merupakan irama atau lagu yang mengiringi tayangan suatu 

iklan. 

c. Seen word adalah kata-kata yang terlihat dalam iklan yang harus 

mendukung manfaat produk yang diiklankan, mudah diingat dan 

jelas agar melekat dalam pikiran pemirsa televisi. 

d. Pictures adalah gambar yang digunakan dalam iklan yang meliputi 

obyek figur serta latar belakang yang dipakai. 

e. Colour adalah komposisi dan keserasian warna dari gambar dan 

tulisan, termasuk pengaturan cahaya yang terdapat dalam 

penayangan iklan. 

f. Movement adalah gerakan atau fragmen yang terlihat dalam 

tayangan iklan yang dapat mempengaruhi emosi pemirsa, yang 

meliputi fragmen cerita dari adegan yang ditampilkan, gerakan 

dalam adegan yang digunakan dapat memperjelas maksud dari iklan 

tersebut. 
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5. Iklan Televisi 

Salah satu media periklanan yang berkembang pesat adalah 

televisi. Televisi dikenal sebagai media iklan yang paling kuat dan 

menjangkau konsumen yang luas. Iklan televisi mempunyai dua kekuatan 

yang sangat penting. Pertama, iklan televisi bisa menjadi sarana yang 

efektif untuk mendemonstrasikan atribut produk dengan jelas dan secara 

persuasif menjelaskan manfaat bagi konsumen. Kedua, iklan televisi bisa 

menggambarkan pengguna dan pencitraan penggunaan, kepribadian 

merek, atau hal tak berwujud lainnya secara dramatis (Kotler dan Keller, 

2009:205).  

Perusahaan yang memasarkan produk secara nasional sering 

menggunakan jaringan televisi untuk menjangkau pelanggan potensial di 

seluruh negeri. Menurut Shimp (2014) kelebihan dan kelemahan iklan 

televisi adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan iklan televisi 

1) Televisi memiliki kemampuan yang unik untuk 

mendemonstrasikan penggunaan produk. Tidak ada media lain 

yang dapat menjangkau konsumen secara serempak melalui 

indera pendengaran dan penglihatan sekaligus. Audiens dapat 

melihat dan mendengarkan yang didemonstrasikan, 

mengidentifikasi para pemakai produk dan juga membayangkan 

bahwa diri mereka memakai produk. 
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2) Iklan televisi mempunyai kemampuan untuk muncul tanpa 

diharapkan (nilai intruksi) yang tidak sejajar dengan media 

lainnya. Iklan televisi menggunakan indera seseorang dan 

menarik perhatiannya bahkan pada saat orang tersebut tidak 

ingin menonton iklan. Sebagai perbandingan, adalah jauh lebih 

mudah bagi seseorang untuk menghindari iklan majalah atau 

surat kabar dengan cara membalik lembarannya dari pada 

menghindari iklan televisi. 

3) Iklan televisi mampu memberikan hiburan dan menghasilkan 

kesenangan. Produk yang dijalankan dapat didramatisir dan 

dibuat lebih menggairahkan dari biasanya. Hal ini juga terkait 

dengan unsur humor yang kerap ditampilkan ditelevisi sebagai 

salah satu strategi periklanan untuk menarik perhatian pemirsa. 

4) Iklan televisi mampu menjangkau konsumen satu persatu. 

Dalam iklan televisi, ketika seorang pembicara atau endorser 

mendukung keunggulan suatu produk, hal tersebut seperti 

presentasi penjualan perorangan, dimana interaksi antara 

pembicara dan konsumen terjadi pada tingkat perorangan. 

5) Iklan televisi mampu menjangkau baik konsumen maupun 

tenaga penjualan perusahaan. Dengan jangkauan yang luas, 

iklan televisi dapat menjangkau tenaga penjualan perusahaan 

dimana ia akan lebih mudah memasarkan produk yang 
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bersangkutan karena iklan televisi juga menjangkau konsumen 

akhir dan meningkatkan citra produk tersebut di pasaran. 

6) Iklan televisi mampu untuk mencapai dampak yang diinginkan. 

Dampak tersebut adalah mutu/media periklanan yang 

mengaktifkan kesadaran konsumen dan mengkatifkan 

ingatannya untuk menerima pesan penjualan. 

b. Kelemahan iklan televisi 

1) Biaya iklan televisi yang meningkat dengan cepat. Biaya ini 

akan meningkat pada waktu-waktu prime time dimana banyak 

pemirsa yang menonton pada jam-jam tersebut. 

2) Terpecahnya audiens. Para pengiklan tidak dapat mengharap 

untuk menarik audiens homogen yang luas ketika memasang 

iklan pada program tertentu karena sekarang tersedia banyak 

pilihan program bagi audiens televisi. 

3) Kebiasaan audiens yang suka men-zapping iklan. Zapping 

terjadi ketika audiens beralih kesaluran lain ketika iklan 

ditampilkan.  

4) Ketidakberaturan. Ketidakberaturan mengacu kepada semakin 

banyaknya materi non-program yaitu iklan, pesan layanan 

umum, dan pengumuman promosi stasiun dan program-program 

saluran yang bersangkutan. Ketidakberaturan terjadi karena 

jaringan menambah pengumuman promosi untuk merangsang 



30 
 

 
 

audiens menonton program yang dipromosikan secara gencar 

dan arena pengiklan menambah iklan-iklan pendeknya. 

Menurut Kotler (2002) dalam Dodi Mulyanto (2009) dalam 

menyusun pesan iklan perlu dipecahkan empat masalah sebagai berikut: 

a. Isi Pesan 

Isi pesan berkaitan dengan what to say, pengiklan harus 

memperhatikan apa yang akan disampaikan kepada audiens supaya 

mendapat tanggapan yang diinginkan. Hal ini dapat disebut sebagai 

himbauan, tema, ide dan usulan yang unik. Ada tiga tipe himbauan: 

1) Himbauan. Himbauan yang ditunjukan bahwa produk-produk 

tertentu akan menghasilkan keuntungan fungsional. Himbauan 

ini hanya untuk pribadi dan khalayak pendengar yang paling 

responsif terhadap himbauan rasional.  

2) Himbauan emosional. Himbauan ini mengakibatkan emosi 

negatif/positif yang akan memotivasi pembelian.  

3) Himbuan moral. Himbauan ini ditujukan kepada audiens untuk 

memberi tahu mengenai apa yang baik dan benar. 

b. Struktur pesan 

Keefektifan suatu pesan bergantung pada isinya. Struktur 

pesan memperjelas bagaimana cara mengambil keputusan. 

c. Format pesan 

Format pesan yang dibuat harus mencolok. Dalam iklan 

format harus meyakinkan dan menarik. Untuk menarik perhatian, 
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pengiklan menggunakan alat-alat seperti, format khas, ilustrasi 

gambar, pengaruh audio. 

d. Sumber pesan 

Pemasar dalam menyampaikan pesan umumnya sering 

mengunakan orang-orang terkenal untuk menyampaikan pesan 

iklannya. Pesan berasal dari sumber yang dapat dipercaya, lebih 

persuasif sifatnya. Ada tiga faktor sumber pesan: 

1) Keahlian. Merupakan suatu pengetahuan khusus yang dimiliki 

sumber pesan/ model untuk mendukung kehebatan produk. 

2) Sifat terpercaya. Sifat percaya dihubungkan dengan audiens, 

seberapa objektif dan jujur sumber pesan menurut audiens. 

3) Disukai. Disukai merupakan daya tarik sumber audiens. Sifat 

seperti terbuka, lucu, dan ilmiah membuat sumber lebih disukai. 

Lalu sumber uang paling  bisa dipercaya adalah seseorang yang 

mendapat nilai tinggi dalam ketiga dimensi tersebut. 

Menurut Chandra (2002) indikator iklan televisi meliputi: 

a. Isi pesan 

b. Struktur pesan 

c. Format pesan 

d. Sumber pesan 

6. Merek 

American Marketing Association mendefiniskan merek sebagai 

nama, istilah, tanda, lambang, desain atau kombinasi, yang digunakan 
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untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau 

kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari pesaing. Maka 

merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan 

merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang 

dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama (Kotler dan Keller, 

2009:258). 

Menurut Etta dan Sopiah (2013:323) merek merupakan suatu 

nama atau simbol yang mengidentifikasi suatu produk dan 

membedakannya dengan produk-produk lain sehingga mudah dikenali 

oleh konsumen ketika hendak membeli sebuah produk. Keberadaan 

merek sangatlah penting bagi sebuah produk atau jasa, bahkan tidak 

mengherankan jika merek sering kali dijadikan kriteria untuk 

mengevaluasi produk. 

Menurut Kotler (2005) dalam buku Etta dan Sopiah (2013:323), 

merek dapat memiliki enam level pengertian yaitu; atribut, manfaat 

atribut, nilai produsen, budaya, kepribadian tertentu dan pemakai. Selain 

itu, merek juga memiliki manfaat bagi perusahaan, distributor dan 

konsumen. Rangkuti (2004) dalam buku Etta dan Sopiah (2013:325) 

berpendapat tentang manfaat merek sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan 

1) Nama merek memudahkan penjual mengolah pesanan-pesanan 

dan memperkecil timbulnya permasalahan. 
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2) Nama merek dan tanda dagang secara hukum akan melindungi 

penjualan dari pemalsuan ciri-ciri produk. 

3) Merek memberikan peluang bagi penjual untuk 

mempertahankan kesetiaan konsumen terhadap produknya. 

4) Merek dapat membantu penjual mengelompokkan pasar ke 

dalam segmen-segmen. 

5) Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya nama yang baik. 

b. Bagi distributor 

1) Memudahkan penanganan produk 

2) Mengidentifikasi pendistribusian produk 

3) Meminta produk agar berada pada standar mutu tertentu. 

4) Meningkatkan pilihan para pembeli. 

c. Bagi konsumen 

1) Memudahkan mengenali mutu. 

2) Dapat berjalan dengan mudah dan efisien, terutama ketika 

membeli kembali. 

3) Dengan adanya merek tertentu, konsumen dapat mengaitkan 

status dan prestisenya. 

7. Citra Merek 

Menurut Jenu Widjaja (2003) citra merek adalah kumpulan 

asosiasi nama merek yang membentuk suatu persepsi tertentu terhadap 

nama merek tersebut. Menurut Shimp (2014) citra merek adalah dimensi 

kedua dari ekuitas merek, dimana citra merek merepresentasikan 
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asosiasi-asosiasi yang diaktifkan dalam memori ketika berpikir mengenai 

merek tertentu.  

Menurut Etta dan Sopiah (2013:327), citra merek (brand image) 

dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul di benak konsumen 

ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi tersebut secara 

sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang 

dikaitkan dengan suatu merek. 

Gambar 2.3 

Komponen Citra Merek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Etta dan Sopiah (2013) 

Berdasarkan gambar 2.3 dapat diketahui  bahwa komponen citra 

merek adalah jenis-jenis asosiasi merek, kebaikan, kekuatan dan 

keunikan asosiasi merek, berikut penjelasan dari komponen citra merek 

tersebut (Etta dan Sopiah, 2013:328): 

a. Asosiasi merek 
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Asosiasi merupakan atribut yang ada di dalam merek dan akan 

lebih besar apabila pelanggan mempunyai banyak pengalaman 

berhubungan dengan merek tersebut. Berbagai asosiasi yang diingat 

oleh konsumen dapat dirangkai sehingga membentuk citra merek 

(brand image). 

b. Dukungan asosiasi merek 

Dukungan asosiasi merek merupakan respons konsumen 

terhadap atribut, manfaat, serta keyakinan dari suatu merek produk 

berdasarkan penilaian mereka atas produk. Dukungan asosiasi merek 

tersebut ditunjukan dengan persepsi konsumen terhadap produk yang 

menganggap bahwa produk yang dikonsumsi itu baik dan 

bermanfaat bagi konsumen. 

c. Kekuatan asosiasi merek 

Setelah mengkonsumsi sebuah produk, konsumen akan 

mengingat kesan yang ditangkap dari produk tersebut. Jika 

konsumen telah merasakan manfaatnya, ingatan konsumen terhadap 

produk tersebut lebih akan lebih besar lagi daripada ketika konsumen 

belum menggunakannya. Kekuatan asosiasi merek ditunjukan 

dengan reputasi baik yang dimiliki produk tersebut di mata 

konsumen, produk tersebut dirasa memiliki manfaat ekspresi diri dan 

menambah rasa percaya diri konsumen. 
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d. Keunikan asosiasi merek 

Jika sebuah produk mempunyai ciri khas yang 

membedakannya dari produk lain, produk tersebut akan diingat oleh 

konsumen. Ingatan konsumen itu akan semakin kuat jika konsumen 

sudah merasakan manfaat dari sebuah produk dan merasa bahwa 

merek lain tidak akan bisa memuaskan keinginannya tersebut. 

Menurut Roslina (2010:335) citra merek memiliki tiga dimensi 

yaitu, citra perusahaan, citra produk dan citra negara yang menghasilkan 

suatu produk, berikut penjelasan dari tiga dimensi tersebut: 

a. Citra Perusahaan 

Citra perusahaan dihasilkan oleh berbagai aktivitas yang 

dilakukan perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan 

keyakinan konsumen terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. 

Citra perusahaan juga merujuk kepada asosiasi konsumen. Kontak 

konsumen dengan organisasi secara langsung atau tidak langsung 

akan mempengaruhi kekuatan atau eksistensi asosiasi tersebut. 

b. Citra Produk 

Mengembangkan citra produk dalam pikiran konsumen 

menjadi strategi yang sangat penting bagi perusahaan karena produk 

yang memiliki citra yang kuat dalam memori jangka panjang 

konsumen lebih disukai ketika akan membeli suatu produk pada saat 

produk tersebut dibutuhkan. 
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c. Citra Negara yang menghasilan suatu produk 

Kesan positif dari suatu merek yang dihasilkan oleh negara 

adalah menghasilkan sikap positif terhadap merek tersebut dan akan 

diikuti oleh perilaku yang positif. Sedangkan konsumen yang 

memiliki citra negatif terhadap negara tertentu, tidak akan 

mempertimbangkan untuk membeli merek yang berasal dari negara 

tersebut tanpa memperhatikan asosiasi merek tersebut. 

Menurut Selfi Stefani (2013) indikator citra merek meliputi: 

a. Mudah dikenal konsumen 

b. Mempunyai reputasi yang baik 

c. Menawarkan berbagai variasi 

d. Merek mudah diucapkan 

e. Logo mudah dikenali 

f. Memberikan kesan positif 

 

C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis 

Berdasarkan teori diatas, dapat disusun suatu kerangka pemikiran 

yang menggambarkan hubungan antara Iklan Televisi, Citra Merek dan 

Keputusan Pembelian. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini: 
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Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kerangka pemikiran diatas menunjukan bahwa variabel Iklan 

Televisi (X1) berpengaruh terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y), begitu 

juga dengan variabel Citra Merek (X2) berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

1. Pengaruh Iklan Televisi terhadap Keputusan Pembelian 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyo dan Maya (2012) 

terbukti bahwa iklan televisi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian Sabun Lux di Mega Bekasi Hypermall.  

Maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut: 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara Iklan Televisi 

(X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 
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2. Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Luffi, Handoyo dan Reni 

(2014) terbukti bahwa citra merek secara parsial berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian Sabun Mandi Lux Cair di swalayan Gelael 

Mall Ciputra Semarang. 

H2 : terdapat pengaruh yang signifikan antara Citra Merek 

(X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

 

3. Variabel yang paling berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Nuriyani (2014) 

terbukti bahwa variabel independen (bebas) yang paling berpengaruh 

terhadap variabel dependen (terikat) adalah iklan televisi.  

Maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut: 

H2  : variabel iklan televisi (X1) yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian (Y). 


