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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Citra Merek 

Kajian pustaka citra merek pada penelitian ini merujuk pada artikel yang 

ditulis oleh Patterson (2013, dimuat dalam Parker, 2013 : 176), Kapferer (2014 : 

11,21), Keller (2014 : 51), Martinez, Polo dan de Chernatony (2013 : 109), Carrilat, 

Harris dan Lafferty (2013 : 110), serta Nakhleh (2012 : 540). 

Pada dasarnya, merek adalah sebuah nama yang mempengaruhi konsumen 

dan menjadi kriteria penelitian. Kemampuan merek untuk dapat mempengaruhi 

konsumen bergantung pada representasi dan hubungan yang dapat dibangun oleh 

merek tersebut. Representasi ini terbangun oleh sebuah sistem yang ada dalam 

benak konsumen, dimana sistem ini dibangun berdasarkan asosiasi – asosiasi dari 

merek tersebut yang saling berhubungan sehingga membentuk sebuah pencitraan 

terhadap merek tersebut. Pencitraan ini yang kemudian menjadi dasar sebuah 

konsep yang bernama citra merek. 

Patterson (2013) yang dimuat dalam Parker (2013 : 176) menyebutkan 

“Brand image is asubjective perception, a mental representation of functional and 

non-functional information regarding the product or service.“ 
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Definisi ini mengarahkan citra merek kepada sifat subyektif dan kaitannya 

dengan menyampaikan informasi mengenai produk atau jasa tentang aspek 

fungsional maupun non fungsional.  

Secara lebih luas, Kapferer (2014 : 11) menyatakan “Brand image is an 

interconnected system of mental associations which affects the power of a brand to 

influence buyers.” 

Disini dikemukakan bahwa citra merek merupakan sebuah sistem 

berkesinambungan yang menjadi kekuatan merek dalam mempengaruhi pembeli. 

Kapferer (2014 : 21) juga menambahkan “Brand image is the collective 

representation which is shaped over time by the accumulated experiences of one 

self, of close relations, by word mouth and advertising.” 

Definisi ini menyampaikan bahwa terbentunya citra merek berlangsung 

melalui proses yang mengakumulasikan pengalaman didukung dengan adanya 

kedekatan hubungan, dan upaya komunikasi pemasaran melalui mulut ke mulut 

maupun periklanan. 

Citra merek juga didefinisikan sebagai preferensi konsumen terhadap merek 

tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2013 : 51) “Brand 

image is customers ‘ perceptions about a brand as reflected by the brand 

associations held in consumer memory.” Selanjutnya Nakhleh (2012 : 540) “Brand 

image is the consumer’s perception about the product and the manner in which a 

specific brand is positioned in the market.” 

Proses pembentukan citra merek dikemukakan oleh Carrilat, Harris dan 

Lafferty (2013 : 110) yang menyebutkan bahwa “The transfer of brand image is 
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viewed as the process by which the meanings and symbols associated with one 

entity become associated with another entity.”  

Definisi tersebut menjelaskan bahwa citra merek terbentuk melalui proses 

mengasosiasikan pengertian-pengertian dan simbol-simbol dari sesuatu (dalam hal 

ini adalah merek) dengan hal – hal lain. 

Berdasarkan konsep-konsep yang dikemukakan oleh diatas, penelitian ini 

mengadopsi konsep citra merek dari Parker (2013 : 176), (Nakhleh, 2012 : 540) dan 

Carrilat, Harris dan Lafferty (2013 : 110)  karena gabungan ketiga konsep tersebut 

mengarahkan sebuah pemahaman lengkap akan citra organisasi, tidak hanya 

sebagai kumpulan informasi atau asosiasi mengenai organisasi dalam benak 

pelanggan saja. 

Pada landasan teori mengenai Citra Merek yang telah dikemukakan oleh 

para ahli dapat dirangkum didalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.1. 

Definisi Citra Merek 

Sumber Definisi 

Parker 

(2013 : 176) 

Brand image is asubjective perception, a mental representation of functional 

and non-functional information regarding the product or service. 

Kapferer 

(2014 : 11) 

Brand image is an interconnected system of mental associations which affects 

the power of a brand to influence buyers. 

Kapferer 

(2014 : 21) 

Brand image is the collective representation which is shaped over time by the 

accumulated experiences of one self, of close relations, by word mouth and 

advertising. 

Kotler dan Keller 

(2013 : 51) 

Brand image is customers perceptions about a brand as reflected by the brand 

associations held in consumer memory. 

Nakhleh 

(2012 : 540) 

Brand image is the consumer’s perception about the product and the manner 

in which a specific brand is positioned in the market. 

Carrilat, Harris 

dan Lafferty 

(2013 : 110) 

The transfer of brand image is viewed as the process by which the meanings 

and symbols associated with one entity become associated with another entity. 
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Tabel 2.1. 

Definisi Citra Merek 

Sumber Definisi 

Peneliti 

Citra merek merupakan intreprestasi dari hasil prestasi yang sudah dicapai 

dalam jangka waktu tertentu dan pengalaman yang dapat menunjukan sesuatu 

yang dapat dibanggakan dikemudian hari. 

 

Definisi citra merek yang digunakan dalam penelitian ini ada citra merek 

sebegai persepsi konsumen tentang merek, terkait dengan asosiasi merek tersebut 

dalam benak pelanggan, dan menggambarkan posisi merek tersebut dalam pasar, 

serta terbentuk melalui akumulasi pengalaman pelanggan, hubungan dekat dengan 

merek maupun usaha promosi dari merek tersebut. Definisi ini dibentuk untuk 

menggambarkan citra merek secara komperhensif, termasuk asal informasi citra 

merek dan bagaimana citra merek dapat terbentuk. 

Pengukuran citra merek dalam penelitian ini mengadopsi konsep dari 

penelitian Martinez, Polo dan de Chernatony (2008 : 109). Untuk gambaran umum 

citra merek, Martinez, Polo dan de Chernatony (2008 : 117) mengadopsi indikator-

indikator dari asosiasi merek milik Aaker (2016), didasarkan konsep bahwa citra 

merek merupakan kumpulan asosiasi dari sebuah merek terhadap aspek-aspek 

tertentu yang membangun keunikan produk atau merek tersebut. Kotler dan Keller 

(2012 : 164) mendefinisikan asosiasi merek sebagai seluruh pikiran, perasaan, 

persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap yang berkaitan dengan merek. 

Asosiasi merek dalam pengukuran citra merek menurut Aaker (2016 : 111) 

terbagi menjadi empat aspek yaitu : 
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1. Nilai yang ditawarkan 

Aspek ini mengambil sudut pandang merek sebagai produk, mentitikberatkan 

pada nilai yang ditawarkan oleh merek Indikator pengukurannya antara lain : 

a. Merek menawarkan nilai yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan. 

b. Ada alasan untuk membeli merek daripada memilih pesaing merek tersebut. 

2. Kepribadian merek 

Aspek ini mengambil sudut pandang merek sebagai manusia atau konsumen. 

Kepribadian merekakan menghubungkan dengan manfaat emosional dan 

ekspresi diri terhadap merek, selain membangun dasar hubungan pelanggan-

merek dan diferensiasi. Indikator pengukurannya antara lain : 

a. Merek memiliki kepribadian. 

b. Merek memiliki daya tarik. 

c. Tipe pembeli merek tergambar jelas. 

3. Asosiasi organisasi 

Aspek ini mengambil sudut pandang sebagai organisasi. Organisasi disini 

adalah orang-orang, nilai-nilai, dan program-program yang ada di balik merek 

tersebut. Indikator pengukurannya antara lain : 

a. Merek dibuat oleh organisasi terpercaya. 

b. Merek dari organisasi yang dikagumi. 

c. Merek berkaitan dengan organisasi berkredibilitas baik. 

4. Pembedaan 

Aspek ini mengungkapkan bahwa merek memiliki keunikan dan berbeda dari 

pesaingnya. 
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Menurut Hamel dan Prahalad (2013 : 481) yang dikembangkan menjadi 4 

(empat) dimensi sebagai pengukuran dari Citra Merek yaitu:  

1. Pengakuan, Merupakan kemampuan konsumen untuk mengenal dan mengingat 

suatu merek dalam benak dan pikiran mereka. Pengakuan akan dapat 

menciptakan suatu keuntungan yang bernilai dibandingkan dengan memasang 

iklan yang sering.  

2. Reputasi,  Merupakan kekuatan merek yang dapat membangun status yang 

cukup tinggi bagi sebuah merek karena dimata konsumen suatu merek memiliki 

suatu track record yang baik.  

3. Hubungan Emosional, Merupakan merek produk yang dapat membentuk 

assosiasi positif yang membuat konsumen menyukai suatu produk, hubungan 

emosional timbul antara sebuah merek dengan konsumennya.  

4. Lingkup, Merupakan pengetahuan produk yang menyangkut seberapa lebar 

scope dari produk yang mau menggunakan brand yang bersangkutan. 

Dalam pengukuran citra merek, penelitian ini mengadposi keempat aspek 

diatas (Nilai yang ditawarkan, Kepribadian Merek, Asosiasi Organisasi, dan 

Pembedaan) sebagai sub variabel, namun dengan beberapa modifikasi pada bagian 

indikator yang disesuaikan dengan organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Taekwondo di Universitas Widyatama. 

Modifikasi tersebut antara lain : 

1. Untuk dimensi nilai yang ditawarkan, selain kedua indikator yang disebutkan 

diatas, ditambahkan satu indikator lainnya, yaitu kualitas yang dirasakan. 

Kualitas berkaitan dengan prestise dan kehormatan merek, melengkapi nilai 
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yang sebelumnya hanya menyorot fungsionalitas dan kepraktisan pembelian 

serta penggunaan merek tersebut. 

2. Untuk dimensi kepribadian merek, pengukuran mengadaptasi atribut-atribut 

dari Lima Model Besar dari Aaker (2016 : 352) dimuat dalam Kotler dan Keller 

(2012 : 157). Model ini menjabarkan 5 (lima) komponen utama kepribadian 

merek dan kepribadian merek terkait dengan : 

a. Kesungguhan 

Contoh : membumi, jujur, bermanfaat, menyenangkan. 

b. Menggairahkan 

Contoh : berani, bersemangat, imajinatif. 

c. Kompeten 

Contoh : dapat diandalkan, cerdas, sukses. 

d. Mempesona 

Contoh : memiliki kelas tersendiri. 

e. Tangguh 

Contoh : kemampuan bertahan. 

Dari dimensi-dimensi teori yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, 

dapat dirangkum kedalam tabel dibawah ini mengenai dimensi citra merek. 

  



22 

 

Tabel 2.2. 

Dimensi Citra Merek 

Sumber Definisi 

Aaker (2016 : 111) 

Nilai yang ditawarkan 

Kepribadian Merek 

Asosiasi organisasi 

Hamel dan Prahalad (2013 : 481) 

Pengakuan 

Reputasi 

Hubungan Emosional 

Lingkup 

Kotler dan Keller (2012 : 157) 

Kesungguhan 

Menggairahkan 

Kompeten 

Mempesona 

Tangguh 

Peneliti 

Pengakuan 

Reputasi 

Kompeten 

 

Citra yang dibentuk berdasarkan prestasi-prestasi yang gemilang diakui 

oleh pihak lain dan menunjang reputasi yang menghasilkan persepsi untuk menjadi 

dorongan mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Taekwondo Universitas Widyatama. Karakter-karakter yang diambil dari Hamel 

dan Prahalad (2013 : 481), dengan kata lain, dimensi citra dari Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Taekwondo di Universitas Widyatama adalah pengakuan dari 

mahasiswa, reputasi yang dinilai oleh mahasiswa dan kompetensi yang dibangun 

oleh UKM Taekwondo Universitas Widyatama. 

 



23 

 

2.1.2. Pengetahuan Konsumen 

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi 

melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengertian pengetahuan menurut Notoatmodjo (2014 : 54) : 

“ Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalu mata dan telinga ” 

 

Sedangkan pengetahuan menurut Taufik (2007 : 76) adalah “ Pengetahuan 

merupakan penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui 

indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya)”  

Dari kedua definisi diatas, bisa disimpulkan bahwa pengetahuan hasil dari 

penginderaan manusia terhadap obyek tertentu. Karena itu, dalam pengetahuan 

fungsi alat indera menjadi sangat penting karena dari alat indera itulah muncul 

pengetahuan. 

Sementara itu, istilah pengetahuan masyarakat umumnya mengacu kepada 

masyarakat di mana pengetahuan adalah sumber daya produksi primer bukan modal 

dan tenaga kerja. Hal ini juga dapat merujuk kepada penggunaan suatu masyarakat 

tertentu memberikan informasi: pengetahuan masyarakat menciptakan, membagi 

dan menggunakan pengetahuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya 

(Butcher ; 2011). 
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Mokyr menyatakan bahwa satu-satunya cara yang masuk akal untuk 

mendefinisikan pengetahuan pada tingkat sosial adalah sebagai gabungan dari 

semua set pengetahuan individu anggota masyarakat ini. Hal ini membutuhkan 

beberapa asumsi penyederhanaan-misalnya, bahwa masyarakat setuju tentang siapa 

yang termasuk dan yang bukan milik masyarakat. Ini juga berarti bahwa individu 

"pengetahuan" dapat didefinisikan abstrak dari tingkat kepastian bahwa individu 

memiliki dalam kebenaran pengetahuan ini (Mokyr ; 2005 : 1). 

Inti dari "pengetahuan" masyarakat  adalah pengembangan pengetahuan, 

yaitu penciptaan makna baru, nilai tambah yang dihasilkan oleh proses kreatif dari 

informasi yang tersedia oleh orang-orang dan diukur oleh penerapan yang lebih 

besar dan/atau baru/kegunaan dari informasi yang diproses, dibandingkan dengan 

informasi yang awalnya tersedia. Jika ini adalah satu-satunya kriteria, maka semua 

masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai pengetahuan masyarakat, dalam 

beberapa bentuk "arti baru" selalu dibuat (United Nations ; 2005). 

Konsep pengetahuan masyarakat mencakup dimensi sosial, budaya, 

ekonomi, politik, dan transformasi kelembagaan, dan perspektif yang lebih 

pluralistik dan berkembang. Hal ini dianggap sebagai proses manusia. UNESCO 

berpendapat bahwa perkembangan dari Informasi Masyarakat kepada Pengetahuan 

Masyarakat mensyaratkan bahwa 'penggunaan ICT harus dikaitkan dengan 

pengakuan bahwa pengetahuan adalah kekuatan utama dari dimensi sosial, politik, 

budaya dan pembangunan kelembagaan, bersandar pada hak asasi manusia 

(Butcher ; 2011). 
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Dari penjelasan beberapa ahli diatas, dapat dijabarkan bahwa pengetahuan 

masyarakat bisa disimpulkan dari para ahli lainnya pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.3. 

Definisi Pengetahuan Masyarakat 

Sumber Konsep 

Butcher 

(2011) 

Konsep pengetahuan masyarakat mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, 

politik, dan transformasi kelembagaan, dan perspektif yang lebih pluralistik 

dan berkembang. 

Notoatmodjo 

(2014: 54) 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca 

indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalu mata dan telinga 

Taufik 

(2014:76) 

Pengetahuan merupakan penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan 

sebagainya) 

Mokyr 

(2005) 

Satu-satunya cara yang masuk akal untuk mendefinisikan pengetahuan pada 

tingkat sosial adalah sebagai gabungan dari semua set pengetahuan individu 

anggota masyarakat ini. Hal ini membutuhkan beberapa asumsi 

penyederhanaan - misalnya, bahwa masyarakat setuju tentang siapa yang 

termasuk dan yang bukan milik masyarakat. 

Peneliti 

Pengetahuan merupakan serangkaian informasi yang didapatkan dari 

lingkungan sekitar, media sosial maupun masyarakat yang memiliki intuisi 

berdasarkan pengalaman-pengalaman secara indrawi. 

 

Dari definisi diatas, maka konsep pengetahuan masyarakat adalah 

mahasiswa yang mengetahui kegiatan-kegiatan UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama yang sedang atau akan terlaksana di lingkungan Universitas 

Widyatama. Hal ini tidak terlepas dari konsep bahwa pengetahuan merupakan hasil 

dari penginderaan manusia terhadap obyek tertentu dan penerimaan informasi yang 

diterima secara subjektif ataupun objektif oleh masing–masing 

masyarakat/individu yang memiliki latar belakang tingkat sosial maupun budaya 

yang berbeda - beda. Karena itu, dalam pengetahuan fungsi alat indera menjadi 
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sangat penting karena dari alat indera itulah dapat menerima informasi dan muncul 

pengetahuan. 

Menurut Evers (2012) dalam Buthcer (2014), karakteristik pengetahuan 

masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Para anggotanya telah mencapai standar rata-rata pendidikan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan masyarakat lain dan semakin besarnya proporsi angkatan 

kerja yang dipekerjakan sebagai pekerja pengetahuan yaitu peneliti, ilmuwan, 

spesialis informasi, manajer pengetahuan dan pekerja terkait; 

2. Industri menghasilkan produk dengan kecerdasan buatan terintegrasi; 

3. Organisasi - swasta, pemerintah dan masyarakat sipil - yang berubah menjadi 

cerdas, dan merupakan organisasi pembelajaran; 

4. Ada peningkatan pengetahuan diselenggarakan dalam bentuk keahlian digital, 

disimpan dalam bank data, sistem pakar, rencana organisasi, dan media 

lainnya; 

5. Ada beberapa pusat keahlian dan poli-sentris produksi pengetahuan, dan 

6. Ada budaya epistemik yang berbeda dari produksi pengetahuan dan 

pemanfaatan pengetahuan. 

Menurut Notoatmodjo (2014 : 77), ada 6 (enam) tingkatan pengetahuan yang 

dicakup dalam domain kognitif, yaitu: 

1. Tahu  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali sesuatu yang spesifik dari keseluruhan bahan yang dipelajari atau 
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rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkatan 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja yang mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya. 

2. Memahami  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat mengintrepetasikan materi 

tersebut secara benar. Orang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat 

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan 

sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 

3. Aplikasi  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

di pelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, 

prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

4. Analisis  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

kedalam komponen-komponen, tetapi masih ada di dalam srtuktur oranisasi, 

dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat 

dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.    
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5. Sintesis  

Sintesis menunjukkan pada satu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi 

baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya: dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap 

suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.  

6. Evaluasi 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek.penilain-penilaian ini didasarkan 

pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria 

yang telah ada. 

Sementara itu, sumber-sumber pengetahuan menurut Suhartono (2014) 

adalah sebagai berikut : 

1. Sumber pertama yaitu kepercayaan berdasarkan tradisi, adat dan agama, adalah 

berupa nilai-nilai warisan nenek moyang. Sumber ini biasanya berbentuk 

norma-norma dan kaidah-kaidah baku yang berlaku didalam kehidupan sehari-

hari. Di dalam norma dan kaidah itu terkandung pengetahuan yang 

kebenarannya boleh jadi tidak dapat dibuktikan secara rasional dan empiris, 

tetapi sulit dikritik untuk diubah begitu saja. Jadi, harus diikuti dengan tanpa 

keraguan, dengan percaya secara bulat. Pengetahuan yang bersumber dari 

kepercayaan cenderung bersifat tetap tetapi subjektif.  
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2. Sumber kedua yaitu pengetahuan yang berdasarkan pada otoritas kesaksian 

orang lain, juga masih diwarnai oleh kepercayaan atau biasa yang disebut 

dengan word of mouth (informasi berdasarkan dari mulut ke mulut). Pihak-

pihak pemegang otoritas kebenaran pengetahuan yang dapat dipercayai adalah 

orangtua, guru, ulama, orang yang dituakan, dan sebagainya. Apapun yang 

mereka katakana benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, pada 

umumnya diikuti dan dijalankan dengan patuh tanpa kritik. Karena, kebanyakan 

orang telah mempercayai mereka sebagai orang-orang yang cukup 

berpengalaman dan berpengetahuan lebih luas dan benar. Boleh jadi sumber 

pengetahuan ini mengandung kebenaran. 

3. Sumber ketiga yaitu pengalaman indrawi. Bagi manusia, pengalaman indrawi 

adalah alat vital penyelenggaraan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan mata, 

telinga, hidung, lidah, dan kulit, orang bisa menyaksikan secara langsung dan 

bisa pula melakukan kegiatan hidup. 

4. Sumber keempat yaitu akal pikiran. Berbeda dengan panca indera, akal pikiran 

memiliki sifat lebih rohani. Karena itu, lingkup kemampuannya melebihi panca 

indera, yang menembus batas-batas fisis sampai hal-hal yang bersifat metafisis. 

Kalau panca indera, hanya mampu menangkap hal-hal yang fisis menurut sisi 

tertentu, yang satu persatu, dan yang berubah-rubah, maka akal pikiran mampu 

menangkap hal-hal yang metafisis, spiritual, abstrak, universal, yang seragam 

dan yang bersifat tetap, tetapi tidak berubah-ubah. Oleh sebab itu, akal pikiran 

senantiasa bersikap meragukan kebenaran pengetahuan indriawi sebagai 

pengetahuan semu dan menyesatkan. Singkatnya, akal pikiran cenderung 
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memberikan pengetahuan yang lebih umum, objektif dan pasti, serta yang 

bersifat tetap, tidak berubah-ubah. 

5. Sumber kelima Intuisi. Sumber ini berupa gerak hati yang paling dalam. Jadi, 

sangat bersifat spiritual, melampaui ambang batas ketinggian akal pikiran dan 

kedalaman pengalaman. Pengetahuan yang bersumber dari intuisi merupakan 

pengalaman batin yang bersifat langsung. Artinya, tanpa melalui sentuhan 

indera maupun olahan akal pikiran. Ketika dengan serta-merta seseorang 

memutuskan untuk berbuat atau tidak berbuat dengan atau tanpa alasan yang 

jelas, maka ia berada di dalam pengetahuan yang intuitif. Dengan demikian, 

pengetahuan yang intuitif. Dengan demikian, pengetahuan intuitif ini 

kebenarannya tidak dapat diuji baik menurut ukuran pengalaman indriawi 

maupun akal pikiran. Karena itu tidak bisa berlaku umum, hanya berlaku secara 

personal belaka. 

Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

seseorang, antara lain : 

1. Pendidikan 

Tingkat pendidikan turut pula menetukan mudah tidaknya seseorang menyerap 

dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pula pengetahuannya. (Harry 

dalam Hendra ; 2014). 

2. Pengalaman 

Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pepatah tersebut dapat diartikan 

bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu suatu 
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cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman 

pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. 

Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. 

3. Usia 

Makin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya 

bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses 

perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun 

(Singgih dalam Hendra ; 2014). 

4. Informasi 

Informasi akan memberikan pengaruh pada pengetahuan seseorang. Meskipun 

seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan 

informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar 

maka hal itu akan dapat meningkatkan pengetahuan seseotang (Hary dalam 

Hendra ; 2014).  

Dari penjelasan diatas maka dapat dibuat perbandingan mengenai dimensi 

dari pengetahuan masyarakat seperti yang terlihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.4. 

Dimensi Pengetahuan Masyarakat 

Sumber Dimensi 

Evers 

(dalam Buthcer, 2011) 

Standar Pendidikan 

Integrasi Industri 

Perkembangan Organisasi 

Peningkatan Ilmu Pengetahuan 

Pemanfaatan Budaya 
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Tabel 2.4. 

Dimensi Pengetahuan Masyarakat 

Sumber Dimensi 

Notoatmodjo 

(2007) 

Tahu 

Memahami 

Aplikasi 

Sintesis 

Analisis 

Evaluasi 

Suhartono 

(2014) 

Tradisi, Budaya, Adat dan Agama 

Word of Mouth 

Pengalaman Indrawi 

Akal Pikiran 

Intuisi 

Harry 

(dalam Hendra, 2014) 

Pendidikan 

Pengalaman 

Usia 

Informasi 

Peneliti 

Word of Mouth 

Pengalaman Indrawi 

Intuisi 

 

Dari dimensi-dimensi yang telah dikemukakan diatas dari para ahli 

mengenai dimensi dari variabel pengetahuan, peneliti mengambil dari yang telah 

disebutkan oleh Suhartono (2014) yaitu mengenai word of mouth, pengalaman 

indrawi dan intuisi. 
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2.1.3. Minat Beli Konsumen 

Kotler dan Keller (2014 : 137) mengemukakan definisi minat beli sebagai 

berikut “ Minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon 

terhadap objek yang menunjukan keinginan pelanggan untuk melakukan 

pembelian.” Sementara itu Durianto dan Liana (2014 : 44) mengemukakan definisi 

minat beli adalah sebagai berikut “ Sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang 

dibutuhkan pada periode waktu tertentu. ” Sedangkan menurut Bearman dan Evans 

(2014 : 298) mengemukakan definisi minat beli sebagai berikut “ Minat beli 

merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang atau 

jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. ” 

Teori-teori mengenai Minat Beli yang dikemukakan oleh para ahli dapat 

dirangkum didalam tabel dibawah ini mengenai definisi-definisi Minat Beli. 

Tabel 2.5. 

Definisi Minat Beli 

Sumber Definisi 

Kotler dan Keller 

(2014 : 137) 

Minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap 

objek yang menunjukan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. 

Durianto dan 

Liana 

(2014 : 44) 

Sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk 

tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode waktu 

tertentu. 

Bearman dan 

Evans 

(2014 : 298) 

Minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk 

membeli barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. 

Djamarah 

(2014 : 132) 

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap aktivitas 

akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. 

Slamet 

(2014 : 180) 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Getels, 

(dalam Djamarah ; 

2014 : 75) 

An interest is a characteristic dispositition, organized trough experience, wich 

impels an individual to seek out particular object, activies, understanding, 

skiil, or goals for attention or acquisition. 
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Tabel 2.5. 

Definisi Minat Beli 

Sumber Definisi 

Peneliti 

Minat suatu masyarakat dapat dimulai dari teralihkannya perhatian 

masyarakat dan memiliki rasa ketertarikan dari sebuah produk yang 

ditawarkan secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat konsumen dapat 

diterangkan berikut ini. 

1. Faktor yang mempengaruhi minat 

Minat pada hakekatnya merupakan sebab akibat dari pada pengalaman, minat 

berkembang sebagai hasil dari pada sesuatu kegiatan yang akan menjadi sebab 

yang akan dipakai lagi dalam kegiatan yang sama. Menurut Saiman (2014 : 72), 

menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat : 

a. The factor inner urge adalah rangsangan yang datang dari lingkungan atau 

ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan 

mudah menimbulkan minat. 

b. The factor of social motive adalah minat seseorang terhadap obyek atau 

sesuatu hal, disamping hal yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri 

manusia juga dipengaruhi oleh motif sosial. 

c. Emotional factor adalah faktor perasaan dan emosi mempunyai pengaruh 

terhadap obyek missal perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu 

kegiatan tertentu dapat membangkitkan perasaan senang dan dapat 

menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. 

Minat bukan merupakan suatu hal yang didapat sejak lahir, namun minat 

merupakan keseluruhan yang dapat berubah – ubah karena sejak kecil minat 
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anak itu selalu mengalami perubahan. Jadi, minat dapat dikembangkan sesuai 

potensi pada diri seseorang. Menurut Luthans (2016 : 152), faktor yang 

mempengaruhi minat adalah : 

a. Faktor Internal : yaitu segenap pikiran emosi dan persoalan dari dalam diri 

seseorang yang mempengaruhi minat sehingga tidak dapat dipusatkan. 

Contoh : minat, ingatan, motivasi dan kemauan. 

b. Faktor Eksternal : yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang 

dapat mempengaruhi minatnya. Contoh : lingkungan sekitar, sarana, 

prasarana, dan fasilitas yang digunakan. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi minat adalah rangsangan yang dating dari lingkungan ruang 

lingkup yang sesuai dengan keinginan seseorang, minat seseorang terhadap 

obyek atau sesuatu hal yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia 

dan juga dipengaruhi oleh motif sosial, perasaan dan emosi mempunyai 

pengaruh terhadap sesuatu keinginan tertentu yang dapat membangkitkan 

perasaan senang. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi minat dapat berasal 

dari luar dan berasal dari dalam diri yang mempengaruhi minatnya. 

Dewanti (2014 : 67), mengemukakan lima cara meningkatkan minat, yaitu : 

a. Motivasi 

Motivasi adalah sesuatu dari diri seseorang yang mendorong untuk berbuat 

sesuatu dalam mencapai tujuan. Cara menimbulkan dorongan bisa melalui 

penerangan segi-segi yang baik terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

cita-cita ataupun yang diharapkan. 
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b. Training atau Pelatihan 

Merupakan pengingat kembali semangat untuk meningkatkan ilmu dan 

keterampilan serta memperbaiki adanya masalah-masalah untuk dapat 

berbuat lebih baik lagi. 

c. Rangsangan dari luar juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk dapat 

membangkitkan minat 

d. Menanamkan kesadaran dengan adanya suatu peringatan agar selalu sadar 

dalam meningkatkan motivasi dalam minatnya. 

e. Kebiasaan dengan cara membiasakan diri untuk melakukan kegiatan agar 

dapat menimbulkan minat. 

Menurut Djamarah (2014 : 132),  Minat adalah kecenderungan yang menetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang 

berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten 

dengan rasa senang. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Slamet (2014 : 180) menyatakan bahwa minat 

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. 

Seorang  individu yang berminat terhadap sesuatu yang diminati itu sama sekali 

tidak akan menghiraukan sesuatu yang lain. Menurut Getels, (dalam Djamarah ; 

2014 : 75) dapat mengungkapkan “an interest is a characteristic dispositition, 

organized trough experience, wich impels an individual to seek out particular 

object, activies, understanding, skiil, or goals for attention or acquisition.” 
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Dengan demikian  minat dapat diartikan sebagai kecenderungan sifat yang 

terorganisir berdasarkan dari pengalaman seseorang, yang mendorong seseorang 

atau individu untuk mencari keterangan atau fakta-fakta dari sebuah objek, 

aktivitas atau kegiatan, pemahaman, skill, tujuan perhatian atau murni ingin 

mahir dalam hal tertentu. 

2. Dimensi Minat Beli 

Tahapan-tahapan produsen dalam menentukan minat beli atau menentukan 

dorongan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk atau jasa 

yang ditawarkan, dapat kita lihat pada konsep atau model AIDA yang 

dikembangkan oleh Kotler dan Keller (2014 : 568), yaitu: 

 

 

Gambar 2.1. 

Model AIDA 
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Pengertian dari tahap-tahap tersebut diatas, adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Menaruh Perhatian 

Menarik perhatian adalah tugas pertama suatu promosi. Promosi harus 

menarik minat khalayak sasarannya, baik pembaca, pendengar, atau 

pemirsa. 

b. Tahap Ketertarikan 

Mempertahankan minat bukanlah tugas yang mudah. Perhatian konsumen 

harus lebih ditingkatkan sehingga timbul rasa ingin tahu secara lebih rinci 

di dalam diri konsumen. Untuk itu mereka harus dirangsang agar mau 

membaca  dan mengikuti bentuk bentuk promosi yang disampaikan. 

c. Tahap Berhasrat 

Suatu bentuk promosi yang menarik perhatian konsumen dengan kata-kata 

maupun ilustrasi yang indah akan terbuang sia-sia jika pesan tersebut tidak 

berhasil menggerkan keinginan orang untuk memiliki dan 

menggunakannya. 

d. Tahap Memutuskan/Bertindak 

Mendorong tindakan merupakan tugas terakhir suatu promosi. Memilih 

kata-kata yang tepat agar konsumen bergerak melakukan respon sesuai 

dengan yang diharapkan adalah suatu pekerjaan yang sulit. Salah satu cara 

yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan kata-kata atau kalimat 

perintah dalam pesan. 
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Berdasarkan dimensi-dimensi yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, 

maka dimensi-dimensi teori mengenai minat beli dapat dirangkum pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 2.6. 

Dimensi Minat Beli 

Sumber Dimensi 

Saiman (2014 : 72) 

The factor inner urge 

The factor of social motive 

Emotional factor 

Luthans (2016 : 152) 
Faktor Internal 

Faktor Eksternal 

Dewanti (2014 : 67) 

Motivasi 

Pelatihan 

Rangsangan dari luar 

Menanamkan Kesadaran 

Kebiasaan 

Kotler dan Keller (2014 : 568) 

Tahap Menaruh Minat 

Tahap Ketertarikan 

Tahap Berhasrat 

Tahap Melakukan Tindakan 

Peneliti 
Tahap Menaruh Perhatian 

Tahap Ketertarikan 

 

Adapun dimensi variabel yang digunakan didalam variabel minat konsumen 

untuk mengukur minat mahasiswa Universitas Widyatama untuk aktif kedalam 

UKM Taekwondo adalah menggunakan yang diungkapkan oleh Kotler dan Keller 

(2014 : 568) mengenai tahap menaruk perhatian dan tahap ketertarikan. 
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2.1.4. Penelitian Sebelumnya 

1. Penelitian Sebelumnya Mengenai Variabel Citra Merek Terhadap Minat 

Beli Konsumen 

Hubungan antara variabel citra dan minat individu, dapat dilihat dari hasil 

penelitian sebelumnya bahwa terbukti hasil citra dapat mempengaruhi minat 

individu tersebut. Citra suatu organisasi atau perusahaan yang telah terbentuk 

dapat mempengaruhi minat individu tersebut untuk berperan aktif disuatu 

organisasi atau perusahaan. Penelitian sebelumnya terkait penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 2.7. 

Penelitian Sebelumnya Terkait Citra Merek 

Terhadap Minat Beli Konsumen 

Sumber Hasil Penelitian 

Arista 

(2011) 

 

Universitas 

Dipononegoro, 

Semarang 

 

ISSN 1693-928X 

Globalization era makes information and technologies increase very fast and 

can be known quickly. One of information technology is the Interconnected 

Network, or more popular as the Internet. Therefore, to satisfy consumers 

PT. Telkom issued a product called Speedy. Many factors influence 

customers before purchasing a product consumers. The purpose of this study 

is to determine the influence of advertising, brand trust and brand image to 

the buying interest. Brand trust is the highest independent variable that 

influences the dependent variable (buying interest) then advertising and 

lastly the brand image. 

Semuel 

(2014) 

 

Universitas Kristen 

Petra, 

Surabaya 

 

ISSN 1907-235X 

Penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh eWOM melalui media 

internet terhadap Brand Image, Brand Trust dan Minat Beli. Tujuan yang 

lebih spesifik dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh eWOM 

terhadap brand image, brand trust dan minat beli smartphone. Penelitian 

dilakukan terhadap 250 konsumen sebagai purposif sampling, dan dianalisis 

menggunakan program SPSS Version 13 untuk melihat profil konsumen, 

ukuran pemusatan serta variasi tiap indikator variabel penelitian, dan 

SmartPLS Version 2.00 untuk menguji hubungan pengaruh dalam model 

SEM. Hasil penelitian yang didapat, eWOM berpengaruh langsung terhadap 

brand image, brand trust dan minat beli, sedangkan brand image 

berpengaruh langsung terhadap brand trust dan minat beli, serta brand trust 

berpengaruh langsung terhadap minat beli. Brand image, brand trust 

merupakan mediasi antara eWOM terhadap minat beli, sehingga secara total 

memperkuat pengaruh tersebut. Jalur yang menyatakan hubungan pengaruh 
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Tabel 2.7. 

Penelitian Sebelumnya Terkait Citra Merek 

Terhadap Minat Beli Konsumen 

Sumber Hasil Penelitian 

yang paling kuat adalah eWOM berpengaruh positif terhadap brand image 

dan kemudian berpengaruh positif terhadap minat beli 

Ambarwati 

(2015) 

 

Universitas Brawijaya, 

Malang 

This study aimed to examine: the influence of Brand Image that consists of 

Corporate Image, Consumer Image and Product Image jointly onPurchase 

Intentio the influence of Brand Image that consists of Corporate Image, 

Consumer Image, and Product Image partially onPurchase Intention, and 

which dominant variable that influences onPurchase Intention. The type of 

research is explanatory research that uses quantitative approach. The 

sample is 112 respondents by using sampling purposive technique. 

Respondents are Brawijaya University students that use Pepsodent 

toothpaste. The data analysis technique used is descriptive analysis and 

multiple linier regression with regard classical assumption. The research 

result shows that: Corporate Image, Consumer Image, and Product Image 

jointly influenced onPurchae Intention, the influence partially among 

variable shows that Corporate Image does not significantlyon Purchase 

Intention, Consumer Image significantly influence onPurchase Intention and 

Product Image has significantly influence onPurchase Intention, Product 

Image is dominant variable that has influence onPurchase Intention. The 

result of determination coefficient test shows that variable of Corporate 

Image, Consumer Image, and Product Image are influenced to Purchase 

Intention amount to 20,2 %. The amount left over is 79,8% variable of 

Purchase Intention will be influenced by other variable. 

Suwandhi 

(2017) 

 

Asia-Pacific 

Management 

and Business 

Application 

 

ISSN 2252 - 8997 

This study was conducted to examine the effect of brand love, brand image 

and brand personality on brand engagement with ethnocentrism as a 

moderating factor by using the case study of the local fashion brand in 

Indonesia. Respondents in this study were people who have purchased 

clothing items from a specific brand of local fashion. Data processing 

method used is Structural Equation Model (SEM). This study indicates that 

the excitement does not have a positive influence towards brand love, and 

the brand image does not have a positive effect on word-of-mouth (WOM). 

Nonetheless, with the existence of ethnocentrism as moderating factor, 

excitement’s effect towards brand love and brand image were even greater. 

Hereafter, brand advocacy was finally formed by brand love’s positive effect 

towards WOM. This study demonstrated the importance of ethnocentrism in 

enhancing word of mouth and further brand advocacy. 

 

Dari tabel yang sudah dijelaskan diatas bahwa dari penelitian sebelumnya citra 

dapat mempengaruhi minat individu dengan hasil persentase pengaruh yang 

berbeda-beda. Maka hubungan dari penelitian sebelumnya dapat digambarkan 

sebagai berikut. 
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 Arista (2011) 

Semuel (2014) 

Ambarwati (2015) 

Suwandhi (2017) 

 

 

 

Gambar 2.2. 

Hubungan Antar Variabel Citra Merek Terhadap Minat Beli Konsumen 

 

2. Penelitian Sebelumnya Mengenai Variabel Pengetahuan Konsumen 

Terhadap Minat Beli Konsumen 

Hubungan antara variabel pengetahuan dan minat individu, dapat dilihat dari 

hasil penelitian sebelumnya bahwa terbukti hasil pengetahuan dapat 

mempengaruhi minat individu tersebut. Bahwa proses kesadaran diri dari 

pengetahuan individu dapat mempengaruhi minat individu tersebut untuk 

berperan aktif disuatu organisasi atau perusahaan. Penelitian sebelumnya terkait 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.8. 

Penelitian Sebelumnya Terkait Pengetahuan Konsumen 

Terhadap Minat Beli Konsumen 

Sumber Hasil Penelitian 

Fitri 

(2016) 

 

Universitas Islam 

Negeri, 

Medan 

Pengetahuan nasabah, teknologi informasi, kepercayaan dan mutu e-banking 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat bertransaksi online. 

Melalui hasil uji koefisien determinasi diperoleh R2 sebesar 0,693 atau 

69,3% yang berarti bahwa variabel minat bertransaksi online dapat 

dijelaskan oleh variabel pengetahuan nasabah, teknologi informasi, 

kepercayaan dan mutu e-banking sebesar 69,3%, sedangkan sisanya 31,7% 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian ini. 

Saraswati 

(2016) 

 

Universitas Islam 

Negeri, 

Semarang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan masyarakat 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadapminat menjadi 

nasabah. Hal ini dibuktikan bahwa variabelpengetahuan konsumen dengan 

nilai t hitung untuk variabel pengetahuan diperoleh sebesar 12,100 

sedangkan signifikansinya 0,000 (lebih kecil dari taraf signifikan 0,05). Dan 

dari hasil uji koefisien determinasi model summary diperoleh nilai R Square 

(R2) adalah 0.599 atau 59,9%, jadi sebesar 59,9% pengambilan keputusan 
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Tabel 2.8. 

Penelitian Sebelumnya Terkait Pengetahuan Konsumen 

Terhadap Minat Beli Konsumen 

Sumber Hasil Penelitian 

menjadi nasabah di Bank Muamalat KCP Magelang dipengaruhi oleh 

variabel pengetahuan masyarakat. 

Riskoyono 

(2017) 

 

Universitas Islam 

Negeri, 

Yogyakarta 

This Research is an empirical study to find out the interest of student of 

islamic boarding school Al Muayyad Surakarta to save in Islamic Banking. 

This study aims to see the influence onf knowledge, religiosity, advetising 

and financial literacy that affect the interest of students of islamic boarding 

school Al Muayyad Surakarta. In this research the analytical method used is 

multiple linear regression analysis to verify the influence of knowledge, 

religiosity, advertising and financial literacy that affect the interest of 

students islamic boarding school Al Muayyad Surakarta. The result of this 

study indicate that of the four factors used, the four factors affect the interest 

of saving in Islamic Banking positively and significantly, namely knowledge, 

religiosity, adevertising and financial literacy.  

Sidharta 

(2018) 

 

International Journal 

of Management 

 

ISSN 2088 - 1231 

Data analysis technique used is Path Analysis. The research showed that 

brand awareness has positive and not significant effect on trust, brand image 

has positive and significant effect on trust, brand awareness has positive and 

significant effect on purchase intention, brand image has positive and 

significant effect on purchase intention, trust has positive and significant 

effect on purchase intention, brand awareness has not significant effect on 

purchase intention through trust, brand image has significant effect on 

purchase intention through trust. The implication of this research would 

benefit to the management of sharia banking to formulating strategy for 

increasing market share of sharia banking in Indonesia. 

Wardhana 

(2014) 

 

International Journal 

of Management 

 

ISSN 2089 - 5917 

This research can provide useful information about the importance of 

personal selling in building customer knowledge against the products 

offered by the company (product knowledge), which in turn implies an 

increase in consumer purchasing decisions. Research using multistage area 

sampling which combined between cluster random sampling and systematic 

random sampling done on the consumers car dealer shops in the city of 

Bandung, as many as 400 respondents as samples. This research using 

survey method with the quantitative approach. While this research type is 

descriptive research and verificative explanatory research. To test the 

hypothesis of research statistical methods used path analysis. Test results 

found a significant relationship between sales personnel with knowledge of 

the product, other than that of the test results found no significant influence 

between the personal selling and product knowledge of the consumer buying 

decisions either partially or simultaneous. 

 

Dari tabel yang sudah dijelaskan diatas bahwa dari penelitian sebelumnya 

mengenai pengetahuan dapat mempengaruhi minat individu dengan hasil 
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persentase pengaruh yang berbeda-beda. Maka hubungan dari penelitian 

sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut. 

 Fitri (2016) 

Saraswati (2016) 

Riskoyono (2017) 

Sidharta (2018) 

Wardhana (2017) 

 

 

 

Gambar 2.3. 

Hubungan Antar Variabel Pengetahuan Konsumen 

Terhadap Minat Beli Konsumen 

 

3. Penelitian Sebelumnya Mengenai Variabel Citra Merek dan Pengetahuan 

Konsumen Terhadap Minat Beli Konsumen 

Hubungan antara variabel pengetahuan, citra dan minat individu, dapat dilihat 

dari hasil penelitian sebelumnya bahwa terbukti hasil pengetahuan dan citra 

dapat mempengaruhi minat individu tersebut. Bahwa proses kesadaran diri dari 

pengetahuan individu dan citra suatu organisasi atau perusahaan yang telah 

terbentuk dapat mempengaruhi minat individu tersebut untuk berperan aktif 

disuatu organisasi atau perusahaan. Penelitian sebelumnya terkait penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.9. 

Penelitian Sebelumnya Terkait Citra Merek dan Pengetahuan Konsumen 

Terhadap Minat Beli Konsumen 

Sumber Hasil Penelitian 

Aryanto 

(2015) 

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis jalur atau Path Analysis. Metode ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh dan hubungan antar variabel, serta untuk 

menentukan jalur terbaik untuk mencapai proses keputusan 

pembelian Wafer Tango. Setelah di lakukan analisa, didapatkan 
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Tabel 2.9. 

Penelitian Sebelumnya Terkait Citra Merek dan Pengetahuan Konsumen 

Terhadap Minat Beli Konsumen 

Sumber Hasil Penelitian 

Universitas Bina 

Nusantara, Jakarta 

hasil bahwa setiap variabel berpengaruh secara signifikan baik 

parsial maupun simultan, dengan pengaruh yang rendah dan 

hubungan yang positif. 

Hidayati 

(2014) 

 

STIE Perbanas, 

Surabaya 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh positif 

pengetahuan produk terhadap niat beli. pengaruh positif 

signifikan citra merek pada niat beli. Kepercayaan merek 

berpengaruh signifikan terhadap niat beli. Ini menunjukkan 

bahwa pengetahuan produk, citra merek, dan kepercayaan merek 

meningkat, niat pembelian pada Toyota Yaris juga akan 

meningkat. 

Arista 

(2011) 

 

Universitas Dipononegoro, 

Semarang 

Variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel 

dependen adalah variabel brand trust (0,334), diikuti oleh 

variabel iklan (0,237) dan terakhir adalah variabel brand image 

(-0,57). Hasil Uji t membuktikan bahwa variabel iklan (0,023) 

dan brand trust (0,001) mempunyai pengaruh positif terhadap 

minat beli Telkom Speedy sedangkan brand image (0,531) 

mempunyai pengaruh negatif terhadap minat beli Telkom 

Speedy, artinya menurut konsumen variabel iklan dan variabel 

brand trust dianggap penting ketika akan membeli Telkom 

Speedy. Koefisien determinasi (adjusted R2) yang diperoleh 

sebesar 0,217 berarti 21,7% minat beli dapat dijelaskan oleh 

variabel iklan, brand trust dan brand image sedangkan sisanya 

yaitu 78,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Amron 

(2018) 

 

European Scientific 

Journal 

 

ISSN 1857 – 7881 

This paper focuses on testing the model of consumer’s buying 

decision of Multi-Purpose Vehicle (MPV) cars. The research 

model involved four independent variables of brand image, 

brand trust, product quality and price; and the dependent 

variable of buying decision. The study found that the four 

independent variables were proven to be capable of positively 

and significantly influencing consumer’s decision in buying MPV 

cars. However, this study also found that, surprisingly, the 

variable of prices has the greatest effect compared with the other 

independent variables influencing consumer’s buying decisions. 

This study suggested to managements of companies not to only 

focus their efforts on improving brand image and brand trust 

from the consumers’ perspective, but to also strive to provide 

quality products at competitive prices. 
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Dari tabel yang sudah dijelaskan diatas bahwa dari penelitian sebelumnya 

mengenai pengetahuan dan citra dapat mempengaruhi minat individu dengan hasil 

persentase pengaruh yang berbeda-beda. Maka hubungan dari penelitian 

sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut. 

 Aryanto (2015) 

Hidayati (2014) 

Arista (2011) 

Amron (2018) 

 

 

Gambar 2.4. 

Hubungan Antar Variabel Citra Merek dan Pengetahuan Konsumen 

Terhadap Minat Beli Konsumen 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo di Universitas Widyatama 

merupakan salah satu “ dojang “ atau tempat pelatihan Taekwondo yang dapat 

dibanggakan oleh Civitas Widyatama. Prestasi yang diberikan oleh Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Taekwondo di Universitas Widyatama adalah satu-satunya 

prestasi yang ada di Indonesia khususnya pada bidang cabang olahraga Taekwondo, 

yaitu salah satu unit Taekwondo yang mampu menjuarai suatu kejuaraan dengan 

ruang lingkup Nasional selama 6 (enam) kali berturut-turut. Dimana citra merek 

(dalam hal ini adalah UKM Taekwondo) merupakan intreprestasi dari hasil prestasi 

yang sudah dicapai dalam jangka waktu tertentu dan pengalaman yang dapat 

menunjukan sesuatu yang dapat dibanggakan dikemudian hari. 
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Setiap agenda Program Pengenalan Universitas (PPU) yaitu penerimaan 

mahasiswa baru yang dilakukan oleh pihak Universitas Widyatama, Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Taekwondo selalu aktif mendemonstrasikan dan 

menyampaikan prestasi dari hasil kegiatan-kegiatannya. Dari prestasi gemilang 

yang dihasilkan oleh UKM Taekwondo, dapat membentuk suatu pandangan dan 

kesadaran yang mampu mempengaruhi minat pada setiap mahasiswa-mahasiswa 

baru mengenai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo di Universitas 

Widyatama. Dorongan emosional dan rasa kagum yang dimiliki oleh setiap 

mahasiswa baru yang menerima informasi dan sebuah pengetahuan mengenai 

UKM Taekwondo, seharusnya mampu mendorong mahasiswa-mahasiswa tersebut 

untuk aktif didalam kegiatan Taekwondo di Universitas Widyatama tanpa ada yang 

menyuruh. Oleh karena itu pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa 

Universitas Widyatama mengenai UKM Taekwondo merupakan serangkaian 

informasi yang didapatkan dari lingkungan, media sosial maupun masyarakat yang 

memiliki intuisi berdasarkan pengalaman-pengalaman secara indrawi. 

Pada sudut pandang lainnya, citra yang dibentuk sejak lama oleh Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo di lingkungan Universitas Widyatama, 

ditambah deretan prestasi yang ditorehkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Taekwondo memberikan persepsi yang baik di mata mahasiswa Universitas 

Widyatama. Dengan memiliki citra yang baik di lingkungan Universitas 

Widyatama, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo di Universitas 

Widyatama seharusnya tidak memiliki hambatan didalam perkembangan 
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regenerasi dari jumlah mahasiswa Universitas Widyatama yang tidak sedikit 

sebagai sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan. 

Namun pada kenyataannya kekurangan anggota aktif dialami oleh Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo di Universitas Widyatama dari tahun 

2013 hingga saat ini (2017). Anggota aktif yang tersisa di UKM Taekwondo di 

Universitas Widyatama tidak lebih dari 6 (enam) anggota aktif. Hal tersebut dapat 

menunjukan bahwa minat mahasiswa Universitas Widyatama terhadap UKM 

Taekwondo berkurang, dimana dapat berdampak langsung kepada prestasi dan 

kemampuan anggota-anggotanya dalam menghadapi setiap kegiatan Taekwondo 

khususnya didalam kejuaraan/kompetisi yang akan diikutinya. Minat suatu 

masyarakat (dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa Universitas Widyatama) dapat 

dimulai dari teralihkannya perhatian masyarakat dan memiliki rasa ketertarikan dari 

sebuah produk yang ditawarkan secara langsung maupun tidak langsung, dimana 

dalam hal ini merupakan meningkatkan minat untuk aktif kedalam UKM 

Taekwondo Universitas Widyatama. 

Fenomena ini menarik untuk diteliti oleh penulis, dimana pengetahuan 

mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan informasi dan juga kesadaran akan 

kegiatan Taekwondo di Universitas Widyatama dan citra yang baik sudah dibentuk 

melalui prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Taekwondo di Universitas Widyatama tidak mampu menarik minat mahasiswa 

untuk tergabung menjadi anggota aktif. Dari permasalahan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini akan menulusuri dari citra dan pengetahuan 

mahasiswa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo dalam menentukan 
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minat mahasiswa untuk menjadi anggota aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Taekwondo di Universitas Widyatama. 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan paradigma dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2.5. 

Paradigma Penelitian 
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2.3. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut. 

1. Citra Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa untuk aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo 

Universitas Widyatama. 

2. Pengetahuan Mahasiswa berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk aktif di 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo Universitas Widyatama. 

3. Citra Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Taekwondo dan Pengetahuan 

Mahasiswa berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk aktif di Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Taekwondo Universitas Widyatama. 

 

 

 


