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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan serangkaian proses yang berawal 

dari konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi tentang produk atau 

merek tertentu dan mengevaluasi produk atau merek tersebut seberapa baik 

masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang 

kemudian serangkaian proses tersebut mengarah kepada keputusan pembelian 

(Tjiptono, 2014:21).  

Selanjutnya Kotler dan Keller (2012:227) menambahkan bahwa, 

proses keputusan pembelian adalah proses lima tahap yang dilewati 

konsumen, dimulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternative yang dapat memecahkan masalahnya, keputusan pembelian, dan 

perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum pembelian yang 

sesungguhnya dilakukan oleh konsumen dan memiliki dampak yang lama 

setelah itu. 

1. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian menurut 

Philip Kotler (2013:214) dipengaruhi oleh empat faktor sebagai berikut :  

a. Faktor Budaya  

Budaya, sub budaya, dan kelas sosial merupakan hal yang sangat 

penting dalam terbentuknya perilaku pembelian. Budaya merupakan 

salah satu factor penentu keinginan dan perilaku konsumen yang 

paling dasar.  
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b. Faktor Sosial  

1) Kelompok acuan  

Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat 

diartikan sebagai kelompok yang berpengaruh secara langsung 

atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang.  

2) Keluarga  

Keluarga dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu keluarga orientas 

yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang yang 

dapat memberikan orientasi agama, politik, dan ekonomi serta 

ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Selanjutnya itu ada keluarga 

prokreasi yang terdiri dari pasangan dan jumlah anak. 

c. Pribadi  

1) Usia dan siklus hidup keluarga  

Orang membeli barang dan jasa tentunya mempunyai kebutuhan 

yang berbeda-beda sepanjang hidupnya dimana kegiatan 

konsumsi ini dipengaruhi oleh faktor usia dan siklus hidup 

keluarga.  

2) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi  

Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat 

mempengaruhi kebutuhannya. Biasanya pemilihan produk juga 

dipertimbangkan berdasarkan keadaan ekonomi seseorang seperti 

besarnya penghasilan yang dimiliki, jumlah tabungan, utang dan 

sikap terhadap belanja atau menabung.  
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3) Gaya hidup  

Gaya hidup dapat diartikan sebagai sebuah pola hidup seseorang 

yang terungkap dalam aktivitas, minat dan opininya yang 

terbentuk melalui kelas sosial dan pekerjaan. Melihat hal ini 

sebagai peluang dalam kegiatan pemasaran, banyak pemasar atau 

produsen yang mengarahkan merek mereka pada gaya hidup 

seseorang.  

4) Kepribadian  

Kepribadian merupakan ciri bawaan psikologis manusia yang 

berbeda yang menghasilkan tanggapan relatif konsisten dan tahan 

lama terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian dapat 

menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis 

pilihan merek konsumen. Hal ini disebabkan karena beberapa 

kalangan konsumen akan memilih merek yang cocok dengan 

kepribadiaannya.  

5) Psikologis  

Faktor psikologis ini dipengaruhi oleh empat faktor utama 

diantaranya motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan 

dan sikap.  

d. Peran dan Status  

Semakin tinggi peran seseorang dalam organisasi maka semakin 

tinggi pula status seseorang dalam organisasi tersebut dan secara 

langsung dapat berdampak pada perilaku pembeliannya.  
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2. Proses Keputusan Membeli  

Terdapat lima tahapan yang dilewati pembeli untuk mencapai 

keputusan pembelian, tahapan keputusan pembelian digambarkan dalam 

sebuah model sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Model Lima Tahap Proses Membeli (Kotler 2013) 

a. Pengenalan masalah  

Proses membeli dengan pengenalan masalah atau kebutuhan pembeli 

menyadari suatu perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dan 

keadaan yang diinginkanya. Kebutuhan itu bisa digerakkan oleh 

rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar. Misalnya 

kebutuhan orang normal yaitu haus dan lapar akan meningkat hingga 

mencapai suatu ambang rangsang dan berubah menjadi suatu 

dorongan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. 

b. Pencarian informasi  

Konsumen mungkin tidak berusaha secara aktif dalam mencari 

informasi yang berhubung dengan kebutuhannya. Seberapa jauh 

orang tersebut mencari informasi tergantung pada kuat lemahnya 

dorongan kebutuhan, banyaknya informasi yang dimiliki, 

kemudahan memperoleh informasi, tambahan dan kepuasan yang 

diperoleh dari kegiatan mencari informasi. Biasanya jumlah kegiatan 
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mencari informasi meningkat tatkala konsumen bergerak dari 

keputusan situasi pemecahan masalah yang terbatas kepemecahan 

masalah yang maksimal. 

c. Evaluasi alternatif  

Informasi yang dicari calon pembeli digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang 

dihadapinya serta daya tarik masing-masing alternatif. Produsen 

harus berusaha memahami cara konsumen mengenal informasi yang 

diperolehnya dan sampai pada sikap tertentu mengenai produk merek 

dan keputusan untuk membeli. 

d. Keputusan pembelian  

Produsen harus memahami bahwa konsumen mempunyai cara 

sendiri dalam menangani informasi yang diperolehnya dengan 

membatasi alternatif-alternatif yang harus dipilih atau dievaluasi 

untuk menentukan produk mana yang akan dibeli. 

e. Perilaku setelah pembelian 

Apabila barang yang dibeli tidak memberikan kepuasan yang 

diharapkan, maka pembeli akan merubah sikapnya terhadap merek 

barang tersebut menjadi sikap negatif, bahkan mungkin akan 

menolak dari daftar pilihan. Sebaliknya bila konsumen bisa memberi 

kepuasan dari barang yang dibelinya maka keinginan untuk membeli 

terhadap merek barang tersebut cenderung untuk menjadi lebih kuat. 

Produsen harus mengurangi perasaan tidak senang atau perasaan 



12 
 

 
 

negatif terhadap suatu produk dengan cara membantu konsumen 

menemukan informasi yang membenarkan pilihan konsumen melalui 

komunikasi yang diarahkan pada orang-orang yang baru saja 

membeli produk. 

Model ini beranggapan bahwa konsumen melakukan lima tahap 

dalam melakukan pembelian. Namun kelima tahap diatas tidak selalu 

terjadi, khususnya dalam pembelian yang tidak memerlukan keterlibatan 

yang tinggi dalam pembelian. Para konsumen bisa melewati beberapa 

tahap dan urutannya tidak sesuai. 

3. Indikator Keputusan Pembelian 

Ada tiga indikator dalam menentukan keputusan pembelian (kotler, 

2012), yaitu: 

a. Kemantapan pada sebuah produk 

Pada saat melakukan pembalian, konsumen memilih salah stu dari 

beberapa alternatif. Pilihan yang ada didasarkan pada mutu, kualitas 

dan factor lain yang memberikan kemantapan bagi konsumen untuk 

membeli produk yang dibutuhkan. Kualitas produk yang baik akan 

membangun semangat konsumen sehingga menjadi penunjang 

kepuasan konsumen. 

b. Kebiasaan dalam membeli produk 

Kebiasaan adalah pengulangan sesuatu secara terus-menerus dalam 

melakukan pembelian produk yang sama. Ketika konsumen telah 
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melakukan keputusan pembelian dan mereka merasa produk sudah 

melekat dibenaknya bahkan manfaat produk sudah dirasakan. 

Konsumen akan merasa tidak nyaman jika membeli produk lain. 

c. Kecepatan dalam membeli sebuah produk 

Konsumen sering mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan 

aturan (heuristik) pilihan yang sederhana. Heuristik adalah sebuah 

proses proses yang dilakukan seseorang dalam mengambil sebuah 

keputusan secara cepat, menggunakan sebuah pedoman umum dalam 

sebagian informasi saja. 

B. Citra Merek 

Citra merek (brand image) dapat dikatakan sebagai sesuatu yang 

mewakili dari keseluruhan persepsi terhadap merek yang dibentuk dari 

informasi dan pengalaman  terhadap merek itu sendiri di masa lalu. Kotler dan 

Armstrong (2008:346) berpendapat bahwa, citra merek adalah persepsi dan 

keyakinan yang ada pada pikiran konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi 

yang terjadi dalam ingatan konsumen.  

Selanjutnya Kotler dan Armstrong (2008), menyatakan bahwa citra 

merek dapat diukur berdasarkan pada aspek yang ada sebuah merek yang 

meliputi:  

1. Kekuatan (strengthness)  

Keunggulan yang ada pada merek yang bersifat fisik dan tidak ditemukan 

pada merek lainnya, yang mengacu pada atribut-atribut fisik yang ada pada 

merek tersebut sehingga bisa dianggap sebagai sebuah kelebihan jika 
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dibandingkan dengan merek lainnya. Yang termasuk dalam sekelompok 

kekuatan (strength) adalah semua fasiltas produk, penampilan fisik, harga 

produk, maupun penampilan fasilitas pendukung dari produk tersebut dan 

memiliki cakupan pasar yang luas. 

2. Keunikan (uniqueness)  

Kemampuan untuk membedakan sebuah merek dengan merek yang 

lainnya. Hal ini muncul dari atribut suatu produk tersebut yang menjadi 

pembeda dengan produk-produk lainnya. Yang termasuk dalam kategori 

unik ini adalah variasi penampilan atau nama dari sebuah merek yang 

mudah diingat dan diucapkan, dan fisik produk itu sendiri. 

3. Keunggulan (favorable)  

Termasuk dalam kelompok keunggulan ini antara lain, kemudahan merek 

produk untuk diucapkan serta kemampuan merek untuk tetap diingat oleh 

pelanggan yang membuat produk terkenal dan menjadi favorit di 

masyarakat maupun kesesuaian antara kesan merek dibenak pelanggan 

dengan citra yang diinginkan perusahaan atas merek yang bersangkutan. 

Pada dasarnya merek digunakan untuk beberapa tujuan yaitu:  

a. Sebagai identitas yang bermanfaat dalam diferensiasi atau 

membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya.  

b. Sebagai alat promosi sebagai daya tarik produk.  

c. Untuk membina citra dengan memberikan keyakinan, jaminan 

kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen. 
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d. Untuk mengendalikan pasar. 

C. Ekuitas Merek 

Ekuitas merek (brand equity)  merupakan seperangkat aset dan 

keterpercayaan yang terkait dengan merek tertentu, yang bisa menambah atau 

mengurangi nilai yang diberikan oleh produk dan jasa (Kotler dan Keller, 

2009). Selanjutnya Aaker (2013:204) menambahkan bahwa, ekuitas merek 

meliputi serangkaian asosiasi dan perilaku yang ada pada pelanggan terhadap 

merek, anggota saluran distribusi, dan perusahaan yang memungkinkan suatu 

merek dapat memberikan kekuatan, daya tahan, dan memiliki keunggulan 

yang menjadi pembeda dengan para pesaingnnya. 

Kekuatan suatu merek (brand equity) dapat diukur berdasarkan 7 

indikator, yaitu: 

1. Leadership: Kemampuan untuk mempengaruhi pasar, baik harga maupun 

atribut non-harga. 

2. Stability: Kemampuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. 

3. Market: Kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja toko atau distributor. 

4. Internationality: Kemampuan merek untuk keluar dari area geografisnya 

atau masuk ke negara atau daerah lain. 

5. Trend: merek menjadi semakin penting dalam industri. 

6. Support: Besarnya dana  untuk mengkomunikasikan merek. 

7. Protection: Merek tersebut mempunyai legalitas. 

Ekuitas merek dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan antara 

lain sebagai berikut:  
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1. Ekuitas merek yang kuat dapat membantu perusahaan untuk menarik 

minat calon konsumen agar menjalin hubungan yang baik dengan para 

pelanggan dan dapat menghilangkan keraguan konsumen terhadap kualitas 

produk.  

2. keseluruhan elemen ekuitas merek dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen karena ekuitas merek yang kuat akan mengurangi 

keinginan konsumen untuk berpindah ke merek lain.  

3. Konsumen yang memiliki loyalitas tinggi terhadap merek tentunya tidak 

akan mudah berpindah ke merek pesaing, walaupun pesaing melakukan 

inovasi pada produknya, hal ini dapat diartikan bahwa konsumen tidak 

mudah terpengaruh terhadap produk pesaing meskipun pesaing telah 

melakukan perubahan. 

4. Asosiasi merek akan berguna bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi 

atas keputusan strategi perluasan merek.  

5. Perusahaan yang memiliki ekuitas merek yang kuat dapat menentukan 

harga premium atau menentukan harga pada prodaknya sendiri tanpa 

berpatokan pada produk lain serta mengurangi ketergantungan terhadap 

promosi perusahaan. 

6. Ekuitas merek yang kuat dapat menghemat pengeluaran biaya pada saat 

perusahaan memutuskan untuk melakukan perluasan merek. 

7. Ekuitas merek yang kuat dapat menciptakan loyalitas saluran distribusi 

yang akan meningkatkan penjualan perusahaan.  
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8. Empat elemen inti ekuitas merek (brand awareness, perceived quality, 

brand associations, brand loyalty) yang kuat dapat meningkatkan kekuatan 

elemen ekuitas merek lainnya seperti kepercayaan konsumen, dan lain – 

lain. (Durianto, dkk, 2004). Ekuitas merek memiliki empat dimensi 

(Aaker, 2013) sebagai berikut : 

 

Gembar 2.2 : Dimensi Ekuitas Merek  

Menurut David Aaker (2013) mengatakan bahwa untuk mengukur ekuitas 

merek harus dilihat melalui lima dimensi yaitu: 

1. Brand Awareness (kesadaran merek) 

Kesanggupan calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu 

merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Masyarakat 

cenderung membeli merek yang sudah terkenal karena mereka merasa aman 

dengan sesuatu yang dikenal. 

2. Perceived Quality (kesan kualitas) 

Sebuah merek akan dikaitkan oleh sebuah persepsi kualitas tanpa perlu 

mendasarkan pengetahuan yang mendetail mengenai spesifikasi. Persepsi 
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kualitas mungkin berwujud sesuatu yang berbeda untuk masing-masing tipe 

industri. 

3. Brand Assosiation ( Asosiasi Merek) 

Mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam 

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

harga, pesaing, selebritis dan lainnya. 

4. Brand Loyalty (loyalitas merek) 

Mencerminkan tingkat keterikatan konsumen dengan suatu merek produk. 

Bagi perusahaan adalah mahal untuk mendapatkan konsumen baru. 

Sebaliknya relatif tidak mahal untuk memelihara konsumen yang sudah ada, 

terutama jika para konsumen itu sudah puas dan bahkan menyukai merek 

tersebut. 

5. Other Propretary Brand Assets 

Aset-aset merek yang lainnya seperti paten, cap, saluran hubungan dan 

lainnya. 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkuat dalam 

pengambilan hipotesis dalam penelitian ini yang tercantum pada tebel sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  Topik 
Metode 

Analisis 
Hasil 

1 I Gede Teguh 

Esa Widhiarta 

dan I Made  

Pengaruh ekuitas 

merek terhadap  

Regresi 

linier  

Elemen ekuitas 

merek  
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No Peneliti  Topik 
Metode 

Analisis 
Hasil 

 Wardana 

(2015) 

keputusan pembelian I 

phone di Denpasar. 

berganda berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2 Siti Hamidah 

dan Desi 

Anita (2013) 

Analisis persepsi citra 

merek, desain, fitur dan 

pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian 

produk handphone 

Samsung berbasis 

android. 

Regresi 

linier 

berganda 

Citra merek, 

desain, dan fitur 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3 
Arief 

Rahendy dan 

Djawoto 

(2014) 

 

Pengaruh Ekuitas 

Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Handphone Samsung 

Android 

 

Analisis 

regresi 

berganda 

 

Hasil dari 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa pengaruh 

dimensi ekuitas 

merek secara 

bersama-sama 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

handphone 

Samsung Android 

adalah signifikan 

4 
Sundjoto  dan 

Agus Sofan 

Hadi (2012) 

Pengaruh Citra Merek 

dan Kesadaran Merek 

Terhadap Ekuitas 

Merek Susu Cair 

Dalam Kemasan  

“Frisian Flag” 

Analisis 

regresi 

linier 

variabel 

independen yaitu 

citra merek dan 

kesadaran merek  

memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap, ekuitas 

merek Frisian 

Flag. 

5 Putri 

Kumalasari 

(2013) 

Analisis pengaruh 

brand awareness dan 

brand image terhadap  

Analisis 

SEM 

Brand Awareness 

dan Brand Image 

berpengaruh ositif  
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No Peneliti  Topik 
Metode 

Analisis 
Hasil 

  brand equity dan 

dampaknya pada minat 

beli konsumen (Studi 

Kasus Product 

Placement Mie Instan 

Indomie Di Dalam 

Film 5 Cm) 

 dan signifikan 

terhadap Brand 

Equity, dpan 

Brand Equity 

diterima sebagai 

media intervening 

dalam memediasi 

Brand Awareness 

dan Brand Image 

terhadap Minat 

Beli. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variable-

variabel pada penelitian ini yang menjadi acuan alur pembahasan bagi peneliti. 

Kerangka berfikir ini menunjukan bagaimana hubungan antar variabel-

variabel yang dimana pada penelitian ini terdapat tiga variabel yang terdiri 

dari variabel bebas (citra merek), variabel intervening (ekuitas merek) dan 

variabel terikat (keputusan pembelian). Kerangka konseptual tertuang dalam 

gambar visual sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual 
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F. Hipotesis  

Penelitian yang dilakukan oleh Sundjoto  dan Hadi (2012) mengenai 

pengaruh citra merek dan kesadaran merek terhadap ekuitas merek susu cair 

dalam kemasan  “Frisian Flag” , memperoleh hasil bahwa variabel independen 

yaitu citra merek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

ekuitas merek Frisian Flag. Rumusan hipotesis dalam penelitian dengan 

mempertimbangkan kecenderungan hasil-hasil penelitian di atas adalah 

sebagai berikut: 

H1 : Citra merek berpengaruh terhadap Ekuitas Merek smartphone 

Xiaomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widhiarta dan Wardana (2015) 

mengenai Pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian I phone di 

Denpasar, yang memperoleh hasil bahwa kesadaran merek berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya penelitian dari Rahendy dan 

Djawoto (2014) mengenai Pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan 

pembelian handphone Samsung Android, mengemukakan hasil penelitian 

dimana Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dimensi ekuitas 

merek (kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas 

merek) secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian handphone 

Samsung Android adalah signifikan. Rumusan hipotesis dalam penelitian 

dengan mempertimbangkan kecenderungan hasil-hasil penelitian di atas 

adalah sebagai berikut: 
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H2 : Ekuitas merek berpengaruh terhadap Keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Hamidah dan Anita (2013) mengenai 

analisis persepsi citra mere, desain, fitur dan pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian produk handphone Samsung berbasis android, mengemukakan 

hasil bahwa citra merek, desain dan fitur berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Rumusan hipotesis dalam penelitian dengan 

mempertimbangkan kecenderungan hasil-hasil penelitian di atas adalah 

sebagai berikut: 

H3 : Citra merek berpengaruh terhadap Keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi. 

Penelitian yang digunakan oleh Putri Kusuma (2013) mengenai 

analisis pengaruh brand awareness dan brand image terhadap brand equity dan 

dampaknya pada minat beli konsumen (Studi Kasus Product Placement Mie 

Instan Indomie Di Dalam Film 5 Cm) dan memperoleh hasil bahwa brand 

awareness dan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand 

equity, selanjutnya brand equity diterima sebagai media intervening dalam 

memediasi brand awareness dan brand image terhadap minat beli. Rumusan 

hipotesis dalam penelitian dengan mempertimbangkan kecenderungan hasil-

hasil penelitian di atas adalah sebagai berikut: 

H4 : Citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi melalui ekuitas merek sebagai variabel 

intervening. 


