
 

 

12 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan bahan pertimbangan dan referensi 

bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan tentang pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap minat 

beli konsumen diantaranya yaitu: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Penulis Tema Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Winardi 
(2017) 

Pengaruh Citra 
Merek dan 
Kualitas Produk 
Terhadap Minat 
Beli Produk 
Smartphone 
Merek ASUS. 

Teknik pengambilan 
sampel yang 
digunakan adalah 
non-probability 
sampling dengan 
teknik purposive 
sampling. Penelitian 
ini menggunakan 
data analisis regresi 
linear berganda. 

Variabel citra merek 
dan kualitas produk 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap minat 
beli. selain itu variabel 
kualitas produk juga 
memberikan pengaruh 
paling besar terhadap 
minat beli Smartphone 
Merek ASUS. 

2 Prabowo 
(2016) 

Pengaruh Citra 
Merek, Kualitas 
Produk, Persepsi 
Harga dan Word Of 
Mouth Terhadap 
Minat Beli (Studi 
Pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi 
UNY Pengguna 
Iphone) 

Teknik pengambilan 
sampel penelitian ini 
menggunakan teknik 
purposive sampling. 
Penelitian ini 
menggunakan alat 
analisis regresi linear 
berganda. 

Citra merek, kualitas 
produk, persepsi harga 
dan word of mouth 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap minat 
beli. Persepsi harga 
merupakan variabel 
yang memberikan 
pengaruh paling 
dominan. 

3 Prawira 
dan 
Kertiyasa 
(2014) 

Pengaruh 
Kualitas Produk, 
Citra Merek dan 
Persepsi Harga 
Terhadap Minat 
Beli Produk 
Smartphone 
Samsung di Kota 
Denpasar. 

Penelitian ini 
menggunakan cara 
non-probability 
sampling dengan 
metode purposive 
sampling. Penelitian 
ini menggunakan 
teknik analisis 
regresi berganda. 

Kualitas produk, citra 
merek dan Persepsi 
Harga berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap minat beli 
Produk Smartphone 
Samsung di Kota 
Denpasar. Adapun 
variabel yang memiliki 
pengaruh paling besar 
terhadap minat beli 
adalah variabel 
kualitas produk. 
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Perbedaan dan persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu mengenai pengaruh Citra 

Merek dan Kualitas Produk Terhadap minat beli hanya terdapat pada 

perbedaan objek penelitian yang dipilih peneliti saat ini, namun objek 

penelitian tetap dalam lingkup smartphone. Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan sama-sama 

menggunakan variabel citra merek, kualitas produk, dan minat beli, selain 

itu persamaanya pada alat analisis yang digunakan peneliti terdahulu yaitu 

alat analisis regresi berganda. 

B. Kajian Pustaka 

1. Minat Beli 

Minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana 

konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu 

produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan 

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk (Kotler dan Keller, 

2007 : 206). Bila manfaat mengkonsumsi produk yang dirasakan lebih besar 

dibandingkan pengorbanan untuk mendapatkannya, maka dorongan untuk 

membelinya semakin tinggi. Sebaliknya bila manfaatnya lebih kecil 

dibandingkan pengorbanannya maka biasanya pembeli akan menolak untuk 

membeli dan pada umumnya beralih mengevaluasi produk lain yang sejenis. 

Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran 

yang membentuk suatu persepsi. Minat beli ini menciptakan suatu motivasi 
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yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang 

sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi 

kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu. 

Menurut Keller (1998), minat konsumen adalah seberapa besar 

kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau seberapa besar 

kemungkinan konsumen untuk berpindah dari satu merek ke merek lainnya.  

a) Indikator-Indikator Minat Beli Konsumen 

Menurut Ferdinand (2002:129), minat beli dapat diidentifikasi 

melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan membeli produk.  

2) Minat refrensial, yaitu kecenderungan untuk mereferensikan produk 

kepada orang lain.  

3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut, 

Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk 

preferensinya.  

4) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku yang selalu 

mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

Minat beli konsumen terjadi sebelum konsumen mengambil 

keputusan untuk membeli. Konsumen sebelumnya melakukan evaluasi 

terlebih dahulu terhadap produk atau jasa yang akan digunakan, melihat dari 

sisi manfaat atas produk atau jasa tersebut apakah benar- benar sesuai 
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dengan manfaat yang dibutuhkan oleh konsumen. Jika produk memiliki 

manfaat sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen, sehingga muncullah 

minat konsumen untuk membeli. 

2. Citra Merek 

Citra merek dapat dikatakan sebagai interprestasi akumulasi berbagai 

informasi yang diterima konsumen, jadi yang menginterpretasi adalah 

konsumen dan yang diinterpretasikan adalah informasi (Simamora, 2002: 

72). Sebuah informasi citra dapat dilihat dari logo atau symbol yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mewakili produknya. Dimana symbol dan 

logo ini bukan hanya sebagai pembeda dari para pesaing sejenis namun juga 

dapat merefleksikan mutu dan visi misi perusahaan tersebut. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2005:49) citra merek atau brand 

image, yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap 

merek tertentu.Sedangkan menurut Rangkuti (2004:244) citra merek atau 

brand personality adalah sekumpulan assosiasi merek yang terbentuk dan 

melekat di benak konsumen.  

Pradipta (2012: 25) mengatakan bahwa citra merek merupakan 

presentasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek itu. Dari beberapa 

pengertian tersebut dapat diketahui bahwa citra merek merupakan sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap merek tertentu. Konsumen 

akan merasa percaya dengan produk yang akan dikonsumsi dengan keyakinan 
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yang selau ada dalam benak mereka. Sehingga produk yang akan dibelinya 

mempunyai pengaruh dan manfaat yang baik. 

a. Manfaat Citra merek 

Menurut Susanto dan Wijarnako (2004:2) menyatakan ada 

beberapa manfaat memiliki citra merek, yaitu: 

1) Membangun loyalitas yang dapat mendorong bisnis berulang kembali. 

Dengan terus memelihara loyallitas pelangan terhadap merek, 

keuntungan masa depan yang diperoleh dari pelangan akan terus 

meningkat. 

2) Memungkinkan tercapainya Harga premium, dan akhirnya 

memberikan laba yang lebih tinggi. Dengan demikian, merek yang 

kuat dalam jangka panjang akan memberikan hasil yang lebih besar. 

3) Dapat memberikan kredibilitas untuk sebuah produk baru, sehingga 

akan mempermudah perusahaan dalam melakukan peluasan lini 

produk . merek yang kuat akan membantu perusahaan dalam 

perluasan pasar. 

4) Pelangan yang royal mungkin akan mengabaikan jika suatu saat 

perusahaan membuat kesalahan dalam membuat suatu produk. 

b. Komponen Citra merek 

Menurut Biels (2013: 66), citra merek memiliki tiga komponen 

pendukung, yaitu : 
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1) Citra pembuat (corporate image): sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat produk. 

2) Citra pemakai (user image): sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang jasa. 

3) Citra produk (product image): sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu produk 

Menurut Keller (2003: 53) mengemukakan bahwa komponen citra 

merek dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Functional benefit adalah keuntungan konsumsi sebuah produk / jasa. 

Functional benefit memiliki hubungan secara intrinsik dengan keuntungan 

konsumsi produk / jasa dan memiliki korespondensi dengan atribut produk. 

2) Symbolic benefit adalah keuntungan simbolis berkaitan dengan 

menekankan pada kebutuhan sosial atau ekspresi individu dan pada 

dasarnya berkaitan dengan nonproduct related attributes. 

3) Experiental benefit adalah membahas mengenai apa yang dirasakan 

pelanggan setelah memakai produk/ jasa dan berkorespondensi ke atribut 

produk tersebut. 

4) Social benefit adalah keuntungan sosial, kebutuhan sosial atau ekspresi 

individu. 

5) Appearance enhances adalah meningkatkan penampilan pengguna 

produk, sehingga pengguna produk menjadi lebih percaya diri. 

3. Kualitas Produk 
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Kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan 

hasil atau kinerja yang sesuai dari apa yang diinginkan konsumen sehingga 

produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pemakainya (Kotler, 2003: 84). 

Kualitas yang baik dari suatu produk akan mengahsilkan kepuasan 

konsumen. Suatu produk dapat dikatakan berkualitas apabila produk tersebut 

dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan 

atau melebihi apa yang diinginkan konsumen. 

Menurut Amstrong (2001:346), produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, 

atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara 

konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu 

yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi 

melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan 

kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.Selain itu produk 

dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh 

produsen melalui hasil produksinya.Produk dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. 

Konsumen seringkali menilai kualitas dari sebuah produk 

berdasarkan berbagai keadaan penelitian yang berhubungan dengan produk 

tersebut, penilaian tersebut dapat didasarkan pada keadaan luar produk itu 

seperti harga dan merek, serta penilaian lainnya mengenai karakteristik 

spesifik produk itu sendiri. Kotler & Amstrong mengatakan definisi ini 

merupakan pengertian kualitas yang merupakan kemampuan suatu produk 
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untuk melakukan suatu produk untuk melakukan fungsi- fungsinya, 

kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, 

kemudian dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada 

produk secara keseluruhan. 

a. Dimensi Kualitas Produk 

Menurut Tjiptono (2001:25) apabila perusahaan ingin 

mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan 

harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen 

untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan 

produk pesaing. Berikut dimensi kualitas produk: 

1) Kinerja (performance), kinerja merupakan karakteristik atau fungsi 

utama suatu produk, manfaat atau khasiat utama produk yang kita 

beli. Biasanya menjadi pertimbangan pertama kita dalam membeli 

suatu produk. 

2) Daya Tahan (durability), yang berarti berapa lama atau umur produk 

yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. 

Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk 

maka semakin besar pula daya tahan produk. 

3) Kehandalan (reliability), adalah peluang suatu produk bebas dari 

kegagalan saat menjalankan fungsinya. 

4) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), yaitu 

sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk 
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memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak 

ditemukannya cacat pada produk. 

5) Fitur (features), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan 

konsumen terhadap produk. 

6) Kemampuan memperbaiki (serviceability), sesuai dengan kualitas 

produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki: mudah, cepat, 

dan kompeten. Produk yang mampu diperbaiki tentu kualitasnya 

lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak atau sulit 

diperbaiki. 

7) Keindahan (aesthetics), berhubungan dengan bagaimana penampilan 

produk bisa dilihat dari tanpak rasa, bau, dan bentuk dari produk. 

8) Kesan Kualitas (perceived quality), sering dibilang merupakan hasil 

dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung 

karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau 

kekuarangan informasi atas produk yang bersangkutan. Jadi, persepsi 

konsumen terhadap produk didapat dari harga, merek, periklanan, 

reputasi, dan Negara asal. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Citra merek Terhadap Minat Beli Konsumen 

Menurut Kotler (2007: 95) citra Merek adalah persepsi konsumen 

terhadap perusahaan atau produknya. Dengan citra merek dari perusahaan 

atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan diharapakan agar dapat 
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menimbulkan keinginan konsumen untuk berminat pada produk yang 

ditawarkan. Hasil penelitian Winardi (2017) menunjukkan bahwa citra 

merek berpengaruh terhadap keputan pembelian.  

 

 

2. Hubungan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen 

Menurut Tjiptono (2008: 72), kualitas produk adalah unsur-unsur 

produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan. Kualitas produk dengan minat beli sangat erat 

kaitanya, karena konsumen sebelum melakukan pembelian menempatkan 

kualitas produk sebagai salah satu pertimbangan penting dalam menarik 

minat konsumen terhadap barang tersebut. Namun kualitas produk tidak 

selamanya relevan bagi konsumen, pertama perubahan dalam diri 

konsumen sendiri, dan yang kedua karena perusahaan lain menawarkan 

kualitas produk yang lebih baik. Hal ini menjadikan perusahaan senantiasa 

memperbaharui kualitas produknya demi keunggulan bersaing dengan 

perusahaan lainnya. Hasil penelitian Prabowo (2016) menunjukkan bahwa 

kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori 

berhubungan antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap 
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masalah penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah di paparkan maka 

konsep yang akan di kembangkan dalam penelitian ini yaitu menggambarkan 

Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen. 

Maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran penelitian seperti yang 

disajikan dalam gambar berikut ini : 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2015) Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winardi (2017), 

menyatakan bahwa Citra merek berpengaruh terhadap minat beli produk 

smartphone merek ASUS. Begitupun dengan hasil yang dilakukan oleh 

Kualitas Produk (X2) 

Minat Beli 

Konsumen 

(Y) 

Citra Merek (X1) 
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Prabowo (2016), tentang Citra merek berpengaruh terhadap minat beli Iphone 

pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY. Berdasarkan uraian penelitian 

terdahulu tersebut dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini : 

H1 : Bahwa variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen smartphone VIVO di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prawira dan 

Kertiyasa (2014), bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli 

produk smartphone Samsung di Kota Denpasar. Begitupun dengan hasil yang 

dilakukan oleh Winardi (2017), menyatakan bahwa kualitas produk 

berpengaruh terhadap minat beli produk smartphone merek ASUS. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan hipotesis 

penelitian ini : 

H2 : Variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen smartphone VIVO di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2016), 

menyatakan bahwa bahwa Citra merek dan kualitas produk secara simultan 

berpengaruh terhadap minat beli Iphone pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

UNY. Penelitian lain Prawira dan Kertiyasa (2014), bahwa citra merek dan 

kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli produk 

smartphone Samsung di Kota Denpasar. Begitupun dengan hasil yang 

dilakukan oleh Winardi (2017), menyatakan bahwa bahwa citra merek dan 

kualitas produk secara simultan berpengaruh terhadap minat beli produk 
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smartphone merek ASUS. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut 

dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini : 

H3 :  Variabel citra merek dan kualitas produk berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap minat beli konsumen smartphone VIVO di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winardi (2017), 

menyatakan bahwa kualitas produk yang memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap minat beli produk smartphone merek ASUS. Penelitian lain Prawira 

dan Kertiyasa (2014), bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang paling 

besar terhadap minat beli produk smartphone Samsung di Kota Denpasar. 

H4 : Variabel kualitas produk memiliki kontribusi terbesar pengaruhnya terhadap 

minat beli konsumen smartphone VIVO di Universitas Muhammadiyah Malang 


