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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

      Peneliti mengambil beberapa sumber-sumber referensi pada penelitian 

sebelumnya, yaitu : 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Kualitas 

Produk dan 

Keunggulan 

Bersaing terhadap 

Keputusan 

Pembelian dengan 

Citra Merek 

sebagai variabel 

intervening 

(Netty Laura.S, 

2017) 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Keunggulan 

Bersaing 

(X2) 

Citra Merek 

(Z) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

 

- SEM 

(structural 

equation 

Modeling) 

- Uji 

Hipotesis 

- Uji 

Instrumen 

1. Kualitas  produk 

mempengaruhi  secara  

positif  signifikan 

terhadap  citra  merek  

sepeda  motor  Honda 

matic. 

2. Keunggulan bersaing  

mempengaruhi secara 

positif  signifikan  

terhadap  citra  merek. 

3. Kualitas produk mampu 

memberi pengaruh positif  

signifikan  terhadap  

keputusan pembelian. 

4. Keunggulan  bersaing  

memiliki  pengaruh 

positif  signifikan  

terhadap  keputusan 

pembelian. 

5. Citra  merek  memiliki  

pengaruh  positif 

signifikan  terhadap  

keputusan  pembelian. 

6. Citra merek tidak mampu 

memediasi secara positif  

signifikan  kualitas  

produk  terhadap 

keputusan  pembelian.  

7. Citra merek tidak mampu 

memediasi secara positif  

signifikan  keunggulan  
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bersaing terhadap  

keputusan  pembelian.  

2 Pengaruh Brand 

Extension dan 

Kualitas Produk 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian Enduro 

Matic-G melalui 

Citra Merek 

Pada konsumen 

pengguna Enduro 

Matic-G di Kota 

Serang 

(Agus Sulaiman 

dan Djasuro Surya, 

2018) 

Brand 

Extension 

(X1) 

Kualitas 

Produk 

(X2) 

Citra Merek 

(Z) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

- SEM 

(structural 

equation 

Modeling) 

- Uji 

Hipotesis 

1. Brand extension 

berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap  

keputusan pembelian 

pelanggan Enduro Matic-

G.  

2. Kualitas produk 

berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap  

keputusan pembelian 

pelanggan Enduro Matic-

G. 

3. Brand  extension tidak  

berpengaruh terhadap  

citra  merek  Enduro 

Matic  G bagi para 

pelanggannya. 

4. Kualitas produk 

berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap  citra  

merek  Enduro Matic-G 

bagi pelanggannya. 

5. Citra merek tidak 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

pelanggan Enduro Matic-

G. 

 

3 Analisis Pengaruh 

Kualitas Produk 

dan Kualitas 

Pelayanan terhadap 

Citra Merek PT 

Bank SUMUT 

 

Pada Nasabah PT 

Bank SUMUT 

Cabang Medan 

Iskandar Muda 

 

(Novi Aisha, 2017) 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Kualitas 

Pelayanan 

(X2) 

Citra Merek 

(Y) 

- Analisis 

Regresi 

Berganda 

- Uji 

Hipotesis 

- Uji 

Asumsi 

Klasik 

1. Kualitas produk  dan  

kualitas  pelayanan secara 

bersama-sama 

berpengaruh  positif 

terhadap  citra  merek  PT  

Bank  Sumut pada  

nasabah  PT  Bank  

Sumut  Cabang Medan  

Iskandar  Muda 

2. Kualitas  pelayanan  

berpengaruh  positif 

terhadap citra merek PT 

Bank  Sumut  pada  

nasabah  PT  Bank Sumut  
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Cabang  Medan  Iskandar  

Muda. 

3. Kualitas  produk 

berpengaruh  positif 

terhadap  citra  merek  PT  

Bank  Sumut pada  

nasabah  PT  Bank  

Sumut  Cabang Medan  

Iskandar  Muda. 

4 Pengaruh Kualitas 

Produk dan 

Promosi terhadap 

Citra Merek 

Hanphone  

Samsung 

Pada karyawan 

bagian Pulley 

Machine PT FCC 

Indonesia 

(Sihabudin,2015) 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Promosi 

(X2) 

Citra Merek 

(Y) 

 

- Uji 

Hipotesis 

- Analisis 

Deskriptif 

Kuantitatif 

- Analisis 

Verifikatif 

1. Kualitas Produk 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap citra 

merek Hanphone 

Samsung. 

2. Promosi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap citra merek 

Hanphone Samsung 

3. Kualitas Produk dan 

Promosi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap citra merek 

5 Pengaruh Iklan 

Televisi dan 

Kualitas Produk 

Terhadap Citra 

Merek 

 

 

(Eka Bonita 

Suwignyo 

Putri,2018) 

Iklan 

Televisi 

(X1) 

Kualitas 

Produk 

(X2) 

Citra Merek 

(Y) 

- Uji 

Hipotesis 

- Uji 

Asumsi 

Klasik 

- Rentang 

Skala 

- Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. Iklan Televisi 

berpengaruh signifikan 

terhadap citra merek 

2. Kualitas Produk 

berpengaruh signifikan 

terhadap citra merek 

3. Iklan Televisi dan 

Kualitas Produk 

berpengaruh signifikan 

terhadap citra merek. 

6 Pengaruh Kualitas 

Produk Terhadap 

Citra Merek dan 

Dampaknya 

Terhadap Perilaku 

pembelian Produk 

Susu Merek Ultra 

Milk di Jakarta 

Utara 

 

(Gusdyan Megarita 

dan Tomy Sitinjak, 

2014) 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Citra Merek 

(X2) 

Perilaku 

Pembelian 

(Y) 

- Analisis 

Deskriptif 

- Analisis 

Regresi 

Berganda 

- Analisis 

Jalur 

1. Kualitas produk 

berpengaruh positif 

terhadap Perilaku 

Pembelian produk Ultra 

Milk. 

2. Citra merek berpengaruh 

positif terhadap Perilaku 

Pembelian produk Ultra 

Milk. 

3. Pengaruh kualitas produk  

Ultra Milk berpengaruh 

positif terhadap citra 

merek langsung kualitas 

produk Ultra Milk  
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      Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada 

objek penelitian dan variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini, 

seperti keputusan pembelian, kualitas pelayanan, promosi, harga, minat 

pembelian, iklan dan keunggulan bersaing, sedangkan persamaanya yaitu 

sama-sama menggunakan variabel citra merek dan kualitas produk. 

B. Kajian Teori 

1. Citra Merek 

a. Definisi Citra Merek 

      Citra merek adalah kesan yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan 

dan pemahaman seseorang tentang sesuatu produk menurut Alma (2004). 

Citra merek juga berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan 

preferensi terhadap suatu merek. Citra merek yang telah melekat dibenak 

konsumen akan membentuk perilaku konsumen tersebut. Menurut 

J.Supranto dan Nandan Limakrisna (2011) bahwa citra merek adalah apa 

yang konsumen pikir dan rasakan ketika mendengar atau melihat nama 

suatu merek atau pada intinya apa yang konsumen telah pelajari tentang 

merek. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2007) menyatakan 

bahwa citra merek adalah sekumpulan asosiasi mengenai suatu merek 

yang tersimpan dalam benak atau ingatan para konsumen. 

      Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa citra merek 

merupakan serangkaian kepercayaan konsumen tentang merek tertentu 

sehingga asosiasi merek tersebut melekat di benak konsumen. 
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b. Faktor-Faktor Pembentuk Citra Merek 

      Schiffman dan Kanuk (2006) menyatakan beberapa faktor yang 

menjadi pembentuk citra merek adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas atau Mutu, artinya kualitas produk barang yang berkaitan 

dengan apa yang ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 

2. Dipercaya dan Diandalkan, artinya pendapat atau kesepakatan yang 

dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang dikonsumsi. 

3. Kegunaan atau Manfaat, artinya fungsi dari suatu produk barang 

yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

4. Pelayanan, artinya yang berkaitan dengan tugas produsen dalam 

melayani konsumennya. 

5. Resiko, artinya berkaitan dengan besar kecilnya akibat atau untung 

rugi yang mungkin dialami oleh konsumen. 

6. Harga, artinya tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya jumlah uang 

yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mempengaruhi suatu 

produk juga dapat mempengaruhi citra waktu jangka panjang. 

7. Citra (image) yang dimiliki oleh merek itu sendiri, artinya berupa 

pandangan, kesepakatan dan informasi yang berkaitan dengan suatu 

merek dari produk tersebut. 

c. Indikator Citra Merek 

      Citra merek menurut Kotler dan Keller (2013) diukur dengan 

menggunakan 3 indikator, antara lain : 
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1. Keunggulan asosiasi merek merupakan salah satu faktor pembentuk 

brand image, dimana produk tersebut unggul dalam persaingan. 

2. Kekuatan asosiasi merek yaitu bagaimana informasi masuk 

kedalam ingatan konsumen dan bagaimana proses bertahan sebagai 

bagian dari citra merek. Hal itulah yang akan terus menerus menjadi 

penghubung antara produk atau merek dengan konsumen. Dengan 

demikian merek tersebut akan cepat dikenal dan akan tetap terjaga 

ditengah-tengah maraknya persaingan. Membangun popularitas 

sebuah merek menjadi merek yang terkenal tidaklah mudah. Namun 

demikian, popularitas adalah salah satu kunci yang dapat 

membentuk brand image pada konsumen.  

3. Keunikan asosiasi merek terhadap suatu merek mau tidak mau harus 

terbagi dengan merek-merek lain. Oleh karena itu, harus diciptakan 

keunggulan bersaing yang dapat dijadikan alasan bagi konsumen 

untuk memilih suatu merek tertentu.  

 

 

 

2. Kualitas Produk 

a. Definisi Kualitas Produk 

      Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh pelanggan dari produsen 

adalah kualitas produk. Konsumen selalu mengharapkan barang yang 

dibelinya dapat memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Untuk itu 
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perusahaan harus bisa memahami keinginan konsumen agar produk yang 

dihasilakan sesuai dengan ekspektasi konsumen. Menurut Schiffman dan 

Kanuk (2007) kualitas produk adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

memberikan identitas atau ciri pada setiap produknya sehingga konsumen 

dapat mengenali produk tersebut.  

      Menurut Kotler (2009) kualitas produk adalah totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantuk pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dalam pemasaran, 

perusahaan harus memperhatikan kualiatas produknya. Kualitas produk 

merupakan pemahaman bahwa produk yang mereka tawarkan 

mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaingnya. 

Sedangkan  menurut Kotler dan Amstrong (2001) kualitas produk adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan. 

b. Dimensi Kualitas Produk 

Menurut Kotler (2000) menyatakan ada tujuh dimensi kualitas produk, 

yaitu : 

1. Performance (kinerja), Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi 

utama suatu produk dalam menjalankan fungsinya. Konsumen 

dapat merasakan manfaat atau khasiat dari produk tersebut. 

Biasanya ini menjadi pertimbangan pertama konsumen dalam 

membeli suatu produk.  
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2. Feature (fitur), merupakan karakteristik pelengkap produk yang 

dapat memberikan kesan berbeda dengan yang lain.  

3. Reliability (kehandalan), merupakan persepsi pelanggan terhadap 

keandalan yang dimiliki oleh suatu produk.  

4. Conformance (kesesuaian dengan spesifikasi), merupakan 

kesesuaian produk dengan standart yang telah ditentukan 

sebelumnya.. 

5. Durability (daya tahan), merupakan keawetan atau ketahanan 

produk yang dapat digambarkan dengan seberapa lama produk 

dapat digunakan sesuai harapan dengan kondisi normal.  

6. Percieved Quality (kesan), merupakan produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan mampu memberikan kesan serta pengaruh yang baik 

dan tanggung jawab , bahwa produk tersebut memiliki citra merek 

yang baik.  

7. Estetika (keindahan / gaya), merupakan nilai keindahan atau daya 

tarik yang dimiliki suatu produk.  

 

 

C. Kerangka Berfikir  

      Sumber dari kerangka penelitian ini bersumber dari penelitian 

sebelumnya yang membahas tentang hubungan variabel yang akan dipakai 

dalam penelitian ini : 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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Keterangan :     = Berpengaruh  

       Berdasarkan pada gambar kerangka pemikiran di atas, dapat diketahui 

bahwa kerangka pemikiran didapatkan berdasarkan pada penelitian 

terdahulu serta didukung oleh teori-teori terkait. Dalam penelitian ini 

dimensi kualitas produk diukur melalui citra merek yang diartikan sebagai 

keragaman menu dan rasa makanan yang diberikan oleh Serabi Imut Klojen 

Malang dalam hal ini yaitu mengenai rasanya yang enak dan menu yang 

beragam. 

Kinerja 

(X1) 

Fitur  

(X2) 

Estetika  

(X7) 

Daya tahan 

 (X5) 

Kesan  

(X6) 

Kehandalan  

(X3) 

Kesesuaian dengan 

spesifikasi (X4) 
Citra Merek  

(Y) 
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D. Perumusan Hipotesis 

      Berdasarkan teori pendukung dan kerangka berfikir dalam penelitian ini, 

maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :   

      Dapat diketahui bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap citra 

merek. Kualitas produk dikatakan baik ketika produk tersebut mampu 

menjalankan fungsinya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini dibantu 

oleh kinerja yang baik, fitur yang unik, ketahanan suatu produk, keandalan 

yang dimiliki, keindahan atau daya tarik pada suatu produk. Konsumen dapat 

menilai produk tersebut layak untuk dibeli atau tidak dari kualitas 

produknya. Oleh karena itu, semakin baik kualitas produk maka semakin 

baik pula citra merek dibenak konsumen 

1. Pengaruh kinerja terhadap citra merek 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sihabudin 

(2015) yang menyatakan bahwa dimensi kinerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap citra merek Handphone Samsung. Selain itu menurut 

hasil penelitian Agus Sulaiman dan Djasuro Surya (2018) menyatakan 

bahwa dimensi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra 

merek. Pada hasil penelitian Novi Aisha (2017) menyatakan bahwa 

dimensi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. 

Eka Bonita (2018) menyatakan bahwa dimensi kinerja berpengaruh 

terhadap citra merek. Gusdyan Megarita dan Tony Sitinjak (2014) 

menyatakan bahwa dimensi kinerja berpengaruh positif terhadap citra 

merek. 



 

17 
 

H1: Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra 

merek. 

2. Pengaruh fitur terhadap citra merek 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Sulaiman 

dan Djasuro Surya (2018) menyatakan bahwa dimensi fitur berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap citra merek. Pada hasil penelitian Novi 

Aisha (2017) menyatakan bahwa dimensi fitur berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap citra merek. Eka Bonita (2018) menyatakan bahwa 

dimensi fitur terhadap citra merek. Selain itu Gusdyan Megarita dan 

Tony Sitinjak (2014) menyatakan bahwa dimensi fitur berpengaruh 

positif terhadap citra merek. 

H2: Fitur berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. 

3. Pengaruh kehandalan terhadap citra merek 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sihabudin 

(2015) yang menyatakan bahwa dimensi kehandalan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap citra merek Handphone Samsung. Selain itu hasil 

penelitian Netty Laura.S (2017) menyatakan bahwa dimensi kehandalan 

pada kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra 

merek. Sedangkan Gusdyan Megarita dan Tony Sitinjak (2014) 

menyatakan bahwa dimensi kehandalan pada kualitas produk 

berpengaruh positif terhadap citra merek. Menurut hasil penelitian Eka 

Bonita (2018) menyatakan bahwa dimensi kehandalan pada kualitas 

produk berpengaruh terhadap citra merek 
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H3: Kehandalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra 

merek. 

4. Pengaruh kesesuaian dengan spesifikasi terhadap citra merek 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Bonita 

(2018) menyatakan bahwa dimensi kesesuaian dengan spesifikasi pada 

kualitas produk berpengaruh terhadap citra merek. Selain itu hasil 

penelitian Novi Aisha (2017) menyatakan bahwa dimensi kesesuaian 

dengan spesifikasi pada kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap citra merek. Agus Sulaiman dan Djasuro Surya 

(2018) menyatakan bahwa dimensi kesesuaian dengan spesifikasi pada 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. 

H4: Kesesuaian dengan spesifikasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap citra merek. 

5. Pengaruh daya tahan terhadap citra merek 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Netty Laura.S 

(2017) menyatakan bahwa dimensi daya tahan pada kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek.  Selain itu hasil 

penelitian Eka Bonita (2018) menyatakan bahwa dimensi daya tahan 

pada kualitas produk berpengaruh terhadap citra merek. Sedangkan hasil 

penelitian Gusdyan Megarita dan Tony Sitinjak (2014) menyatakan 

bahwa dimensi daya tahan pada kualitas produk berpengaruh positif 

terhadap citra merek.   
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H5: Daya tahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra 

merek. 

6. Pengaruh kesan terhadap citra merek 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Aisha 

(2017) menyatakan bahwa dimensi kesan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap citra merek. Selain itu hasil penelitian Sihabudin 

(2015) yang menyatakan bahwa dimensi kesan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap citra merek. Sedangkan Agus Sulaiman dan Djasuro 

Surya (2018) menyatakan bahwa dimensi kesan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap citra merek. 

H6: Kesan berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. 

7. Pengaruh estetika terhadap citra merek 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Bonita 

(2018) menyatakan bahwa dimensi estetika pada kualitas produk 

berpengaruh terhadap citra merek. Selain itu hasil penelitian Netty 

Laura.S (2017) menyatakan bahwa dimensi estetika pada kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek, 

H7: Estetika berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra 

merek. 

8. Pengaruh kualitas produk (kinerja, fitur, kehandalan, kesesuaian dengan 

spesifikasi, daya tahan, kesan dan estetika) terhadap citra merek. 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sihabudin 

(2015) yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap citra merek Handphone Samsung. Selain itu menurut 

hasil penelitian Agus Sulaiman dan Djasuro Surya (2018) menyatakan 

bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra 

merek. Pada hasil penelitian Novi Aisha (2017) menyatakan bahwa 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. 

H8: Kualitas produk (kinerja, fitur, kehandalan, kesesuaian dengan 

spesifikasi, daya tahan, kesan dan estetika) berpengaruh secara 

simultan terhadap citra merek. 

 


