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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dijelaskan 

pada tabel 2.1 sebagai berikut :  

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian  

1. Tri Kartika Yudha 

(2015) 

Pengaruh brand image 

minuman coca-cola 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

(Studi pada konsumen di 

Medan) 

 

Regresi Linier 

Berganda 

Brand image 

(X1) berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian (Y) 

2 Ratna Dwi Jayanti, 

Mochammad 

Zalaluddin Zuhri 

(2017) 

Analisis Pengaruh Iklan 

Dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Minuman 

Teh Pucuk Harum Pada 

Konsumen De Nala 

Foodcourt 

Regresi Linier 

Berganda 

Hasil penlitian ini 

mengungkapkan 

bahwa terdapat 

pengaruh secara 

simultan maupun 

parsial antara 

variabel iklan dan 

harga terhadap 

keputusan 

pembelian produk 

Teh Pucuk 

Harum pada 

konsumen De 

Nala FoodCourt 

Jombang 
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3 Jane G. Poluan, 

Genita G. 

Lumintang, 

Victoria N. Untu 

(2016) 

Pengaruh periklanan 

terhadap keputusan 

pembelian minuman 

coca cola (studi kasus 

pada PT. Bangun 

wenang neverage 

company Manado) 

Regresi Linier 

Berganda 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa periklanan 

(media cetak, 

televisi, reklame) 

berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen. 

4  Desita Ratna Dewi, 

Sri Hartono, dan 

Istiqomah 

(2017) 

Pengaruh iklan, kualitas 

produk dan citra merek 

terhadap keputusan 

pembelian minuman 

probiotik merek yakult. 

 

Regresi Linier 

Berganda 

Hasil penelitian 

ini juga 

menunjukkan 

variabel iklan, 

kualitas produk 

dan citra merek 

berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap 

keputusan 

pembelian.  

5 Ermawan Galih 

Prasetya, 

Edy Yulianto, 

Sunarti 

(2018) 

Pengaruh  Brand image 

terhadap keputusan 

pembelian (Survei Pada 

mahasiswa Fakultas Ilmu 

Administrasi Bisnis 

Progam Studi 

Administrasi Bisnis 

angkatan 2014 konsumen 

Air Mineral Aqua ) 

Regresi Linier 

Berganda 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwaBrand 

image (X1) 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian (Y) 

 

Pada tabel 2.1 penelitian terdahulu diatas, perbedaan pokok penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yang dipilih peneliti. 

Objek pada penelitian ini adalah minuman isotonik Pocari Sweat. Pada penelitian 
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Yudha(2015) menggunakan objek minuman coca-cola, kemudian Jayanti 

dkk.(2017) dengan objek teh pucuk harum, penelitian Dewi(2017) menggunakan 

objek yakult, kemudian Poluan dkk.(2016) menggunakan objek coca-cola, dan 

yang terakhir penelitian Prasetya(2018) menggunakan objek air mineral aqua. 

Persamaan penelitian saat ini dengan terdahulu sama-sama mengkaji variabel 

iklan, citra merek terhadap keputusan pembelian. Persamaan lain adalah alat 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

B. Teori Dan Kajian Pustaka 

1. Keputusan Pembelian 

Keputusan konsumen dalam melakukan model pembelian suatu produk 

merupakan suatu tindakan yang lazim dijalani oleh setiap individu konsumen 

ketika mengambil keputusan membeli. Keputusan membeli atau tidak membeli 

merupakan bagian dari unsur yang melekat pada diri individu konsumen yang 

disebut behavior dimana ia merujuk kepada tindakan fisik yang nyata. Menurut 

Alma (2005;96) berpendapat bahwa keputusan pembelian sebagai suatu keputusan 

konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, budaya, produk, 

harga, lokasi, promosi, physical evidence, people dan process, sehingga 

membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan 

mengambil kesimpulan berupa respon yang muncul produk apa yang akan dibeli. 

a. Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler & Keller (2009;184) keputusan pembelian merupakan 

proses dimana konsumen membuat keputusan untuk membeli berbagai produk 

dan merek yang dimulai dengan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 
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evaluasi informasi, membuat pembelian dan kemudian mengevaluasi keputusan 

setelah membeli. Ada lima tahap model tingkat proses keputusan pembelian 

konsumen: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. 

Dalam pembelian di mana konsumen sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dimana proses pengambilan keputusan 

digunakan oleh konsumen ketika melakukan pembelian bervariasi. Dalam 

pembeli yang berbeda mungkin terlibat dalam jenis proses pengambilan 

keputusan yang berbeda bergantung pada sejauh apa keterlibatannya dalam 

produk. Dimana sebuah produk yang bagi seorang konsumen memerlukan 

keterlibatan tinggi mungkin hanya membutuhkan keterlibatan rendah bagi 

pembeli yang lain. 

Konsumen hanya rugi sedikit dengan menukar merek untuk mendapat 

variasi produk sesuai dengan keinginan. Namun, banyak konsumen yang 

mengembangkan kesetiaan tertentu untuk merek tertentu yang sudah terkenal. 

Menurut Kotler& Keller (2009;184) proses keputusan pembelian konsumen terdiri 

dari lima tahap yang dilakukan oleh seorang konsumen sebelum sampai pada 

keputusan pembelian dan selanjutnya pasca pembelian. Tahap-tahap tersebut 

dapat dijelaskan pada gambar 2.1 berikut ini : 

Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

Sumber : Kotler & Keller (2009;185) 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Pengenalan 

Masalah 

Perilaku Setelah  

Membeli 

Keputusan 

Pembelian 
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Penjelasan atas ke lima tahapan gambar 2.1 tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Problem Recognition (Pengenalan Masalah)  

 Pada tahap ini konsumen mengetahui ada masalah atau kebutuhan yang 

harus diselelsaikan atau dipenuhi. 

2) Information Research (Pencarian Informasi)  

 Pada tahap ini konsumen mencari sebanyak-banyaknya informasi atas 

alternatif-alternatif pilihan akan barang atau jasa yang dibutuhkan dan 

diinginkan. 

3) Evaluation of Alternatives (Evaluasi Alternatif)  

 Konsumen akan mengevaluasi manfaat produk atau jasa yang akan dibeli 

tersebut dari berbagai alternatif yang tersedia. 

4) Purchase Decision (Keputusan Pembelian) 

 Pada tahap ini konusmen telah menetapkan pilihan pada satu alternatif dan 

pengenalan masalah pencarian informasi, evaluasi alternatif, evaluasi 

pembelian, keputusan melakukan pembelian. 

5) Postpurchase Decision (Perilaku Pasca Pembelian) 

 Pada tahap setelah pembelian, konsumen akan mengalami level kepuasan 

dan ketidakpuasan. 

Menurut Tjiptono (2012;184) menjelaskannya bahwa keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk meliputi lima sub 

keputusan sebagai berikut: 

1) Pilihan produk 
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 Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk 

atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini perusahaan harus 

memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli sebuah 

produk serta alternatif yang mereka pertimbangkan. Misalnya: kebutuhan suatu 

produk, keberagaman varian produk dan kualitas produk. 

2) Pilihan merek 

 Pembeli harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan 

dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini 

perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. 

Misalnya : kepercayaan dan popularitas merek. 

3) Pilihan penyalur 

 Pembeli harus mengambil keputusan penyalur mana yang akan 

dikunjungi. Setiap pembeli mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda 

dalam hal menentukan penyalur bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, 

harga yang murah, persediaan barang yang lengkap dan lain-lain. Misalnya, 

kemudahan mendapatkan produk dan ketersediaan produk. 

4) Waktu pembelian 

 Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-

beda, misalnya : ada yang membeli sebulan sekali, tiga bulan sekali, enam 

bulan sekali atau satu tahun sekali.  

5) Jumlah pembelian 

 Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk 

yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih 
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dari satu. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk 

sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli.  

Berdasarkan dimensi dan indikator keputusan pembelian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa dalam megukukur keputusan pembelian, konsumen selalu 

mempertimbangkan pilihan produk, merek, penyalur, waktu pembelian, dan 

jumlah pembelian yang sesuai dengan kebutuhan konsumen terhadap suatu 

barang. 

2. Iklan 

Menurut Kotler& Keller (2010;202) Periklanan (Advertising) adalah 

semua bentuk terbayar atas semua presentasi non pribadi 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. Bahkan dalam lingkungan media yang 

penuh tantangan saat ini, iklan yang baik akan menghasilkan hasil yang 

memuaskan. Dalam mengembangkan program iklan, manajer pemasaran harus 

selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar sasarandan motif pembeli. Lalu 

mereka dapat menggunakan lima keputusan utama yang dikenal dengan Lima 

M : Mission, Money, Message, Media, Measurement. 

Perusahaan harus mampu menyampaikan iklan kepada konsumen sesuai 

dengan tujuan yang di inginkan. Menurut Kotler & Keller (2010;203) Adapun 

tujuan tersebut antara lain :  

a. Iklan informatif 
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Bertujuan untuk menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan akan 

produk maupun fitur baru yang ada.  

b. Iklan persuasif 

Bertujuan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian 

produk atau jasa. Iklan persuasif memiliki ciri dengan membandingkan dua 

objek yang berbeda sehingga konsumen dapat menilai sendiri produk 

tersebut. 

c. Iklan pengingat 

Bertujuan untuk menanamkan pada benak konsumen agar iklan yang dibuat 

bisa selalu menjadi pengingat dan menstimulasikan pembelian berulang 

produk dan jasa. 

d. Iklan penguat  

Bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka melakukan pilihan 

tepat. 

a. Tujuan Iklan 

Menurut Shimp (2010;198) tujuan iklan adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan Informasi 

Iklan membuat konsumen mengenal merek. Iklan harus mampu 

memberikan informasi kepada konsumen sehingga pesan yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik. 

2) Memberi Pengaruh 

Iklan yang efektif mempengaruhi target konsumen untuk mencoba 

produk maupun jasa yang ditawarkan. Terkadang iklan mampu 
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mempengaruhi permintaan dasar yaitu menciptakan permintaan untuk 

seluruh kategori produknya. 

3) Mengingatkan dan Meningkatkan Kesadaran Merek 

Iklan membuat merek perusahaan selalu ada dalam benak konsumen. 

Ketika permintaan meningkat seiring dengan iklan yang ditampilkan , 

membuat adanya kemungkinan konsumen menjadikan produk itu 

sebagai pilihan utama untuk dibeli. 

4) Menambah Nilai 

Iklan menambah nilai merek dengan mempengaruhi persepsi. Iklan 

yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih 

bergaya, lebih prestisius, lebih berkualitas dan lainnya. 

5) Membantu Upaya Lain Perusahaan 

Iklan mungkin digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan 

adanya diskon ataupun jalan untuk menarik perhatian konsumen pada 

media promosi lainnya. 

b. Media Periklanan 

 Menurut Shimp (2010;200) media yang  sering digunakan dalam 

periklanan  yaitu sebagai berikut: 

1). Media cetak 

Media cetak merupakan media yang memuat pesan bertopik tunggal 

dan satu pemikiran secara   bersamaan. Media   yang   mengutamakan 

pesan-pesan  dengan  sejumlah  kata,  gambar,  atau  foto,  baik  dalam  
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tata warna. Jenis-jenis media cetak adalah : surat kabar, majalah,  

tabloid, brosur, selebaran. 

2). Media elektronik 

Media  elektronik  adalah  media  yang  paling  efektif  dan  banyak 

digunakan  oleh  perusahaan  karena  media  ini  dapat  menjangkau  

semua lapisan masyarakat. Media elektronik terdiri atas media  audio 

(radio, telepon) dan audio visual (televisi, internet, dan bioskop). 

3). Media luar ruangan(outdoor) 

Media iklan ini biasanya berukuran besaryang dipasang ditempat-

tempat terbuka seperti di dalam bus kota, pusat keramaian, pagar 

tembok, dan lain-lain. Jenis-jenis media luar ruangan adalah : 

billboard,balon raksasa, umbul-umbul dan stiker. 

c. Atribut-atribut Periklanan  

 Menurut Jefkins (2009), dalam suatu iklan terdapat beberapaatribut 

iklan yang merupakan isi dari periklanan, yaitu : 

1). Pesan Iklan (message) 

Suatu hubungan dari tanda atau sinyal yang berusaha 

mengungkapkan satu atau lebih gagasanmengenai produk yang 

ditawarkan. 

2). Naskah Iklan (copywrite) 

Pesan yang paling persuasif dan kuat. Tujuh unsur naskah iklan 

adalah headline, sub judul, teks, harga, nama, alamat dan  signature 

slogan. 
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3). Desain Iklan 

Rancangan  layout  iklan  atau  gambar  iklan  yang  menyertakan 

naskah iklan, kata, kalimat headline, sub-heading, dan teks. 

4). Model Iklan  

Seorang/sekelompok orang atau sesuatu yang dijadikan sebagai 

daya tarik atau pendukung bahkan dijadikan maskot bagi produk 

iklan yang di iklankan. 

5). Warna dan Musik 

Warna iklan dan musik merupakan atribut yang akan membuat 

iklan itu semakin menarik sehingga perhatian konsumen terhadap 

produk yang di iklankan semakin tinggi. 

3. Citra Merek  

Citra adalah hasil evaluasi dalam diri berdasarkan pengertian dan 

pemahaman seseorang terhadap sesuatu yang  dilihat dengan konsep yang 

mudah dan tertanam dalam benak seseorang. Citra merek mengacu pada skema 

memori akan sebuah merek, yang berisikan interpretasi konsumen atas atribut, 

kelebihan, penggunaan, situasi, para pengguna dan karakteristik pemasar 

(Setiadi, 2003;180). Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang 

berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Citra merek sendiri 

merupakan sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak konsumen.  

Pemilihan merek / cap sangat penting dilakukan pada suatu produk 

barang maupun jasa, karena merek akan menjadi pembeda antara satu produk 

dengan produk yang lain. Menurut Alma (2005;147) merek adalah tanda atau 
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simbol yang memberikan identitas suatu barang maupun jasa tertentu yang 

dapat berupa kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya. Keterkaitan 

konsumen dengan suatu merek akan lenih kuat apabila dilandasi dengan 

banyaknya pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikannya 

sehingga terbentuk citra merek. Perusahaan berlomba-lomba untuk 

membangun citra merek yang baik kepada konsumen, karena citra merek yang 

baik akan meningkatkan volume penjualan maupun citra perusahaan itu 

sendiri. 

Menurut Tjiptono (2011;112) citra merek atau brand image adalah 

deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. 

Dari sebuah produk lahir sebuah brand jika produk itu menurut persepsi 

konsumen mempunyai keunggulan fungsi (functional brand), menimbulkan 

asosiasi dan citra yang diinginkan konsumen (Image brand) dan 

membangkitkan pengalaman tertentu saat konsumen berinteraksi dengannya 

(experimental brand).  

Menurut Kotler (2008:82), merek adalah suatu simbol rumit yang dapat 

menyampaikan hingga enam tingkat pengertian, yaitu : 

1) Atribut 

Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar 

pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang 

terkandung dalam suatu merek. 

2) Manfaat 
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Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak 

saja membeli atribut namun juga membeli manfaat dari merek. Atribut-

atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional.   

3) Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang 

mempunyai nilai tinggi dan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang 

berkualitas dan berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna 

merek tersebut. 

4) Budaya 

Merek mungkin melambangkan suatu budaya tertentu, karena merek sangat 

terpengaruh dari budaya dimana merek itu berasal berasal. 

5) Kepribadian 

Merek tersebut dapat mencerminkan kepribadian tertentu yaitu keptibadian 

bagi para penggunanya. Diharapkan dengan menggunakan merek 

kepribadian pengguna akan tercermin dengan merek yang sedang 

digunakan. 

6) Pemakai 

Merek tersebut menyiratkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Hal ini yang dijadikan dasar perusahaan 

untuk memilih orang terkenal untuk penggunaan mereknya. 
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a. Dimensi dan Indikator Citra Merek 

Menurut Shimp (2003;10) citra merek memiliki dimensi dalam tiga 

bagian yaitu , atribut, manfaat dan evaluasi sikap konsumen terhadap merek 

tersebut.  

1) Atribut adalah ciri-ciri khas atau aspek dari merek yang diiklankan.  

2) Manfaat dibagi dalam tiga bagian yaitu :  

a. Fungsional: manfaat yang berusaha untuk menyediakan solusi bagi 

masalah-masalah konsumsi atau potensi permasalahan yang dapat 

dihadapi oleh konsumen, dengan mengkomunikasikan bahwa suatu 

merek mempunyai manfaat spesifik yang dapat memecahkan maslah 

tersebut.  

b. Simbolis: berusaha mengarahkan kepada keinginan konsumen dalam 

upaya memperbaiki diri, dihargai sebagai anggota kelompok, afiliasi 

dan rasa memiliki.  

c. Pengalaman: konsumen merupakan representasi dari keinginan 

mereka akan produk yang dapat memberikan rasa senang, 

keanekaragaman, dan stimulasi kognitif.  

3) Evaluasi sikap diri yaitu nilai atau kepentingan subyektif dimana 

pelanggan menambahkannya pada hasil komsumsi.  

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, maka konsep yang 

akan dikembangkan dalam penelitian ini yaitu menggambarkan pengaruh iklan 
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(X1)dan citra merek (X2) terhadap keputusan pembelian (Y), sehingga model 

konsep pada penelitian ini disajikan dalam gambar 2.2 sebagai berikut : 

Gambar 2.2 Kerangka pikir penelitian 

 

 

 

  

    

 

 Berdasarkan pada gambar 2.2 diatas,kerangka pikir menjelaskan tentang 

sebuah model konseptual tentang bagaimana keputusan pembelian sebagai 

variabel terikat tidak terjadi secara sendirinya, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses keputusan pembelian tersebut yang meliputi iklan dan 

citra merek sebagai variabel bebas. Arah panah dalam kerangka konseptual 

diatas menggambarkan bahwa iklan dan citra merek berpengaruh baik secara 

parsial maupuan secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk rumusan masalah penelitian 

yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena 

kemungkinan jawaban dalam hipotesis bisa salah, maka sebelum melakukan 

pengujian sebagai dasar membuat keputusan, hipotesis terus diuji menggunakan 

data hasil observasi didukung dengan teori yang relevan. Berdasarkan rumusan 

Iklan (X1) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Citra Merek (X2) 
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masalah penelitian, hasil pada penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka 

hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Iklan terhadap keputusan pembelian 

Hasil penelitian dari Poluan dkk.(2016) memperoleh hasil bahwa pemilihan 

media periklanan baik di televisi, media cetak dan reklame memberikan pengaruh 

terhadap keputusan pembelian dan memdorong masyarakat untuk membeli dan 

mengkonsumsi produk minuman coca-cola. Pernyataan ini juga didukung oleh 

hasil penelitian dari Jayanti dkk.(2017), Dewi (2017)yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara iklan terhadap keputusan pembelian. Atas 

dasar hasil penelitian terdahulu, maka dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H1: Iklan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

 

2. Pengaruh Citra Merek terhadap keputusan pembelian 

Hasil penelitian dari Prasetya (2018), menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dari variabel citra merek terhadap keputusan pembelian air 

mineral merek aqua. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Yudha (2015), 

Jayanti dkk.(2017), Dewi (2017) yang menunjukkan bahwa citra merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Tidak hanya kualitas iklan saja yang mendasari keputusan pembelian, akan tetapi 

citra merek juga berpengaruh dalam mempengaruhi pelanggan untuk melakukan 

keputusan pembelian. Dari pernyataan diatas maka hipotesis yang dapat dibangun 

yaitu : 
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H2 : Citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

 

3. Pengaruh Iklan dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian dari Dewi (2017) menyebutkan bahwa variabel iklan dan 

citra merek memiliki pengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelianminuman probiotik merek yakult. Pernyataan ini juga didukung oleh 

hasil dari penelitian Prasetya dkk.(2018) yang menunjukkan bahwa variabel iklan 

dan citra merek secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Atas dasar pernyataan penelitian terdahulu diatas maka, dapat 

dibangun hipotesis yaitu : 

H3 :Iklan dan citra merek berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian. 


