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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1. Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan yang harus 

dikoordinasikan dan dikelola dengan baik, karena pemasaran merupakan kegiatan 

yang dilakukan perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan hidup 

perusahaan dan untuk mendapatkan laba. Sebagian besar masyarakat beranggapan 

bahwa pemasaran hanyalah menjual dan mengiklankan. Sesungguhnya penjualan 

dan iklan hanyalah puncak dari pemasaran. Saat ini pemasaran harus dipahami 

tidak dalam pemahaman kuno sebagai membuat penjualan, tetapi dalam 

pemahaman modern yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan. Bila pemasar 

memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk dan jasa yang 

menyediakan nilai yang unggul bagi pelanggan, menetapkan harga, 

mendistribusikan, dan mempromosikan produk dan jasa itu secara efektif, maka 

produk dan jasa itu akan mudah untuk dijual. 

Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller yang diterjemahkan oleh 

Sabran (2016 : 5) adalah sebagai berikut : 
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“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang perusahaana butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain”. 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2016 : 5), yaitu : 

 

“The process by which companies create value for customer and build 

strong customer relationship in order to capture value from customer 

or in return”. 

 

Sedangkan menurut pendapat Buchory dan Saladin (2014 : 22) : 

 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial menyangkut 

individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran (nilai) produk dengan 

yang lain”. 

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu proses individu dan kelompok untuk memperoleh kebutuhan  

dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan suatu 

produk atau jasa yang bernilai dengan orang lain. 

Manajemen merupakan suatu usaha dalam pengelolaan fungsi-fungsi 

organisasi atau perusahaan, menurut Hasibuan dalam bukunya Dasar, Pengertian 

dan Masalah (2017 : 10) mengatakan bahwa : 

 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

 



17 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2018 : 10) mengatakan bahwa: 

 

“Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih target pasar 

dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar 

itu”. 

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan oleh pemasar 

untuk mencapai tujuan perusahaannya. Manajemen pemasaran adalah suatu proses 

yang berkaitan dengan analisa, perencanaan dan kontrol yang mencakup ide-ide, 

barang-barang, dan jasa-jasa. Menurut Kotler dan Keller yang diterjemahkan oleh 

Sabran (2016 : 5) adalah : 

 

“Sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul”. 

 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2018 : 29) yang menyatakan 

bahwa : 

 

“Manajemen pemasaran adalah serangkaian proses yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan 

dan membangun hubungan yang kuat dengan perusahaana agar 

tercipta suatu nilai dari para pelanggan tersebut.” 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan proses awal perencanaan sampai dengan evaluasi hasil dari kegiatan 

atau implementasi dari perencanaan, dengan tujuan agar sasaran yang telah 

disepakati dapat dicapai melalui perencanaan yang efektif dan terkendali. 

Seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya disebut bauran pemasaran atau 

marketing mix. Elemen-elemen terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol 

perusahaan dalam komunikasinya dan akan dipakai untuk memuaskan konsumen 

sasaran. Pengertian bauran pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler dan 

Armstrong, (2018 : 62) sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran 

taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan 

respons yang diinginkannya di pasar sasaran.” 

 

Menurut Buchari (2016 : 205) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai 

berikut: 

 

“Marketing mix sebagai strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 

hasil paling memuaskan”. 

 

Sedangkan definisi bauran pemasaran yang diungkapkan oleh Kotler dan 

Keller (2016 : 23) sebagai berikut : 

 

“Bauran pemasaran adalah sebagai perangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.” 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran terdiri 

dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan 

produknya. Bauran pemasaran merupakan inti dari suatu sistem pemasaran. 

Analisis terhadap bauran pemasaran sangat penting untuk dapat menyesuaikan 

keinginan pasar dengan produk yang akan dijual. Berbagai kemungkinan ini dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel yang disebut 4P yaitu produk 

(product), harga (price), tempat/distribusi (place), dan promosi (promotion). 

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bauran 

pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari empat kelompok variabel tersebut 

merupakan kegiatan inti perusahaan dalam pemasaran dimana bidang-bidang 

keputusan strategi dalam keempat variabel bauran pemasaran. 

Menurut Kotler dan Keller (2016 : 18), perangkat atau elemen dari bauran 

pemasaran terdiri dari empat-P. Berikut ini adalah penjelasan tentang elemen- 

elemen bauran pemasaran : 

1. Produk (Product) 

Produk merupakan alat bauran pemasaran yang paling mendasar dan 

kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran 

yang terdiri dari keanekaragaman produk, kualitas, desain, bentuk, 

perusahaan, kemasan, pelayanan, jaminan dan pengembalian. 

2. Harga (Price) 

Sejumlah uang yang dibebankan untuk mendapatkan produk atau jasa. Dalam 

menentukan harga diperlukan faktor-faktor yang mempengaruhi baik langsung 



20 

 

maupun tidak langsung. Contoh dari faktor langsung adalah harga bahan baku, 

biaya pemasaran dan faktor lainnya. 

3. Tempat (Place) 

Saluran distribusi yaitu sekelompok organisasi yang saling tergantung dalam 

keterlibatan perusahaana pada proses yang memungkinkan suatu produk atau 

jasa tersedia bagi pengguna atau konsumsi oleh konsumen atau pengguna 

industrial. Tempat ini meliputi saluran pemasaran, cakupan pasar, 

pengelompokkan, lokasi, persediaan dan transportasi. 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan bagian dari keseluruhan aktivitas perusahaan yang 

menangani tentang komunikasi dan menawarkan produknya kepada target 

pasar. Promosi meliputi promosi penjualan, periklanan, tenaga penjual, public 

relation dan pemasaran langsung. 

Konsep bauran pemasaran diatas merupakan konsep bauran pemasaran 

pada perusahaan yang menawarkan produk (barang). Namun untuk perusahaan 

jasa, dibutuhkan 3P lain yaitu People, Physical Evidence, dan Process. Menurut 

Zeithaml dan Bitner yang dikutip oleh Hurriyati (2018 : 62) yaitu sebagai berikut : 

1. Orang (People) 

Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. 

2. Bukti Fisik (Physical Evidence) 

Bukti fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang 
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ditawarkan, unsur-unsur yang termasuk dalam bukti antara lain : lingkungan 

fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, 

barang-barang lainnya yang disatukan dengan service yang diberikan. 

3. Proses (Process) 

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktifitas yang 

digunakan untuk menyampaikan atau menyajikan jasa. 

 

2.1.1. Kualitas Jasa 

Pengertian kualitas jasa atau pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Lewis dan Booms (dalam Tjiptono, 

2014 : 157) mendefinisikan kualitas pelayanan atau jasa secara sederhana, yaitu 

ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan. Artinya kualitas jasa ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan 

apa yang diharapkan atau diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan atau 

pengunjung.  

Zeithaml, Berry dan Parasuraman (2014 : 10) menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan 

dan harapan pelanggan atas pelayanan yang perusahaana terima atau peroleh. 

Harapan para pelanggan pada dasarnya sama dengan layanan seperti apakah 

seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Harapan para pelanggan 

ini didasarkan pada informasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, 
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pengalaman di masa lampau, dan komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk 

promosi perusahaan lainnya). Sedangkan menurut Collier dalam Yamit (2010 : 

22) definisi dari kualitas jasa secara umum adalah perbandingan antara harapan 

konsumen dengan kinerja kualitas pelayanan. 

Kualitas jasa memberikan suatu dorongan kepada pelanggan atau dalam 

hal ini pengunjung untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan lembaga 

atau instansi pemberi pelayanan jasa. Ikatan hubungan yang baik ini akan 

memungkinkan lembaga pelayanan jasa untuk memahami dengan seksama 

harapan pelanggan atau pengunjung serta kebutuhan perusahaana. Dengan 

demikian penyedia layanan jasa dapat meningkatkan kepuasan pengunjung 

dengan memaksimalkan pengalaman yang menyenangkan dan meminimumkan 

pengalaman yang kurang menyenangkan. Apabila layanan yang diterima atau 

dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas yang diterima atau 

dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai kualitas ideal, tetapi sebaliknya jika layanan yang diterima atau dirasakan 

lebih rendah dari yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan rendah. 

Beberapa pendapat mengenai dimensi kualitas jasa, antara lain Zeithaml, 

Berry dan Parasuraman (2014 : 10)  yang melakukan penelitian khusus terhadap 

beberapa jenis jasa dan berhasil mengidentifikasi lima dimensi pokok yang 

menentukan kualitas jasa dan dikenal dengan SERVQUAL (service quality) yang 

terdiri dari : 

1. Bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 
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prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan serta keadaan lingkungan 

sekitarnya merupakan salah satu cara perusahaan jasa dalam menyajikan 

kualitas layanan terhadap pelanggan. Diantaranya meliputi fasilitas fisik, 

teknologi (peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan), serta penampilan 

pegawai. 

2. Keandalan adalah kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai 

dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai 

dengan harapan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu, pelayanan 

yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan 

akurasi yang tinggi. 

3. Daya tanggap adalah kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan 

jasa dengan cepat dan tepat dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Mengabaikan dan membiarkan pelanggan menunggu tanpa alasan yang jelas 

menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 

4. Jaminan adalah pengetahuan, kesopan-santunan dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan 

kepada perusahaan.  

5. Empati yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman 

bagi pelanggan. 
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Sedangkan Schiffman dan Kanuk (2014 : 163) mengemukakan beberapa 

kriteria yang mengikuti dasar penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan 

yaitu: 

1. Keandalan  

Merupakan konsistensi kinerja yang berarti bahwa perusahaan menyediakan 

pelayanan yang benar pada waktu yang tepat, dan juga berarti perusahaan 

menjunjung tinggi janjinya. 

2. Responsif 

Merupakan kesediaan dan kesiapan karyawan untuk memberikan pelayanan. 

3. Kompetensi  

Berarti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

melayani. 

4. Aksesibilitas 

Meliputi kemudahan untuk dihubungi. 

5. Kesopanan 

Meliputi rasa hormat, sopan, dan keramahan karyawan. 

6. Komunikasi  

Berarti membiarkan konsumen mendapat informasi yang dibutuhkan dan 

bersedia mendengarkan konsumen. 

7. Kredibilitas  

Meliputi kepercayaan, keyakinan, dan kejujuran. 

8. Keamanan 

Yaitu aman dari bahaya, risiko, atau kerugian. 
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9. Empati  

Yaitu berusaha untuk mengerti kebutuhan dan keinginan konsumen. 

10. Fisik  

Meliputi fasilitas, penampilan karyawan, dan peralatan yang digunakan untuk 

melayani konsumen. 

Adapun teori yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari teori 

yang dikemukakan oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (2014 : 10) 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang 

perusahaana terima atau peroleh, dimana pada perusahaan PT. Glow Pro 

Indonesia ini telah memiliki bukti fisik hasil dari perawatan mobil yang dapat 

dibuktikan secara langsung. Konsumen yang menggunakan jasa perawatan dari 

PT. Glow Pro Indonesia dapat membuktikan secara langsung, maka dari itu 

dimensi variabel kualitas jasa menggunakan teori yang diutarakan oleh Zeithaml, 

Berry dan Parasuraman (2014 : 10) mengenai bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap dan jaminan. 

 

2.2.2. Citra Perusahaan 

Kajian pustaka citra perusahaan 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). 
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Pada dasarnya, perusahaan adalah sebuah nama yang mempengaruhi 

konsumen dan menjadi kriteria penelitian. Kemampuan perusahaan untuk dapat 

mempengaruhi konsumen bergantung pada representasi dan hubungan yang dapat 

dibangun oleh perusahaan tersebut. Representasi ini terbangun oleh sebuah sistem 

yang ada dalam benak konsumen, dimana sistem ini dibangun berdasarkan 

asosiasi – asosiasi dari perusahaan tersebut yang saling berhubungan sehingga 

membentuk sebuah pencitraan terhadap perusahaan tersebut. Pencitraan ini yang 

kemudian menjadi dasar sebuah konsep yang bernama citra perusahaan. 

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.“ 

Definisi ini mengarahkan citra perusahaan 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 perusahaan merupakan sebuah sistem 

berkesinambungan yang menjadi kekuatan perusahaan 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.” 
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Definisi ini menyampaikan bahwa terbentunya citra perusahaan 

berlangsung melalui proses yang mengakumulasikan pengalaman didukung 

dengan adanya kedekatan hubungan, dan upaya komunikasi pemasaran melalui 

mulut ke mulut maupun periklanan. 

Citra perusahaan juga didefinisikan sebagai preferensi konsumen terhadap 

perusahaan 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 perusahaan dikemukakan oleh Carrilat, Harris 

dan Lafferty (2013 : 110) yang menyebutkan bahwa “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.”  

Definisi tersebut menjelaskan bahwa citra perusahaan terbentuk melalui 

proses mengasosiasikan pengertian-pengertian dan simbol-simbol dari sesuatu 

(dalam hal ini adalah perusahaan) dengan hal – hal lain. 

Berdasarkan konsep-konsep yang dikemukakan oleh diatas, penelitian ini 

mengadopsi konsep citra perusahaan 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. 
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Pengukuran citra perusahaan dalam penelitian ini mengadopsi konsep dari 

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

umum citra perusahaan, Martinez, Polo dan de Chernatony (2008 : 117) 

mengadopsi indikator-indikator dari asosiasi perusahaan milik Aaker (2016), 

didasarkan konsep bahwa citra perusahaan merupakan kumpulan asosiasi dari 

sebuah perusahaan terhadap aspek-aspek tertentu yang membangun keunikan 

produk atau perusahaan tersebut. Kotler dan Keller (2012 : 164) mendefinisikan 

asosiasi perusahaan sebagai seluruh pikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, 

kepercayaan, sikap yang berkaitan dengan perusahaan. 

Asosiasi perusahaan dalam pengukuran citra perusahaan menurut Aaker 

(2016 : 111) terbagi menjadi empat aspek yaitu : 

1. Nilai yang ditawarkan 

Aspek ini mengambil sudut pandang perusahaan sebagai produk, 

mentitikberatkan pada nilai yang ditawarkan oleh perusahaan Indikator 

pengukurannya antara lain : 

a. Perusahaan menawarkan nilai yang sepadan dengan uang yang 

dikeluarkan. 

b. Ada alasan untuk membeli perusahaan daripada memilih pesaing 

perusahaan tersebut. 

2. Kepribadian perusahaan 

Aspek ini mengambil sudut pandang perusahaan sebagai manusia atau 

konsumen. Kepribadian perusahaanakan menghubungkan dengan manfaat 

emosional dan ekspresi diri terhadap perusahaan, selain membangun dasar 
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hubungan pelanggan-perusahaan dan diferensiasi. Indikator pengukurannya 

antara lain : 

a. Perusahaan memiliki kepribadian. 

b. Perusahaan memiliki daya tarik. 

c. Tipe pembeli perusahaan 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 

perusahaan tersebut. Indikator pengukurannya antara lain : 

a. Perusahaan dibuat oleh organisasi terpercaya. 

b. Perusahaan dari organisasi yang dikagumi. 

c. Perusahaan berkaitan dengan organisasi berkredibilitas baik. 

4. Pembedaan 

Aspek ini mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki keunikan dan berbeda 

dari pesaingnya. 

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

(empat) dimensi sebagai pengukuran dari Citra Perusahaan yaitu:  

1. Pengakuan, Merupakan kemampuan konsumen untuk mengenal dan 

mengingat suatu perusahaan dalam benak dan pikiran perusahaana. Pengakuan 

akan dapat menciptakan suatu keuntungan yang bernilai dibandingkan dengan 

memasang iklan yang sering.  
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2. Reputasi,  Merupakan kekuatan perusahaan yang dapat membangun status 

yang cukup tinggi bagi sebuah perusahaan karena dimata konsumen suatu 

perusahaan memiliki suatu track record yang baik.  

3. Hubungan Emosional, Merupakan perusahaan produk yang dapat membentuk 

assosiasi positif yang membuat konsumen menyukai suatu produk, hubungan 

emosional timbul antara sebuah perusahaan dengan konsumennya.  

4. Lingkup, Merupakan pengetahuan produk yang menyangkut seberapa lebar 

scope dari produk yang mau menggunakan brand yang bersangkutan. 

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 perusahaan, melengkapi 

nilai yang sebelumnya hanya menyorot fungsionalitas dan kepraktisan 

pembelian serta penggunaan perusahaan tersebut. 

2. Untuk dimensi kepribadian perusahaan, 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 perusahaan dan kepribadian perusahaan terkait dengan : 

a. Kesungguhan 

Contoh : membumi, jujur, bermanfaat, menyenangkan. 

b. Menggairahkan 

Contoh : berani, bersemangat, imajinatif. 
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c. Kompeten 

Contoh : dapat diandalkan, cerdas, sukses. 

d. Mempesona 

Contoh : memiliki kelas tersendiri. 

e. Tangguh 

Contoh : kemampuan bertahan. 

Dimensi didalam variable ini diambil dari Lima Model Besar dari Aaker 

(2016 : 352) dimuat dalam Kotler dan Keller (2012 : 157) dimana menyebutkan 

dimensinya adalah kesungguhan, kompeten dan mempesona. Pada dimensi-

dimensi tersebut dapat mencerminkan PT. Glow Pro Indonesia memiliki citra 

yang sangat baik, seperti yang disebutkan oleh Nakhleh (2012 : 540) dimana 

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

which a specific brand is positioned in the market.” 

 

2.2.3. Niat Beli Konsumen 

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

berikut “ Niat 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 niat 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 niat beli sebagai berikut 
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“ Niat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli 

barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. ” 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat konsumen dapat 

diterangkan berikut ini. 

1. Faktor yang mempengaruhi niat 

Niat pada hakekatnya merupakan sebab akibat dari pada pengalaman, niat 

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 niat : 

1. The faktor inner urge adalah rangsangan yang datang dari lingkungan atau 

ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang 

akan mudah menimbulkan niat. 

2. The faktor of social motive adalah niat seseorang terhadap obyek atau 

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

manusia juga dipengaruhi oleh motif sosial. 

3. Emotional faktor 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 niat dalam kegiatan tersebut. 

Niat bukan merupakan suatu hal yang didapat sejak lahir, namun niat 

merupakan keseluruhan yang dapat berubah – ubah karena sejak kecil niat 

anak itu selalu mengalami perubahan. Jadi, niat dapat dikembangkan sesuai 
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potensi pada diri seseorang. Menurut Luthans (2016 : 152), faktor yang 

mempengaruhi niat adalah : 

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

seseorang yang mempengaruhi niat sehingga tidak dapat dipusatkan. 

Contoh : niat, ingatan, motivasi dan kemauan. 

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

dapat mempengaruhi niatnya. Contoh : lingkungan sekitar, sarana, 

prasarana, dan fasilitas yang digunakan. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi niat adalah rangsangan yang dating dari lingkungan ruang 

lingkup yang sesuai dengan keinginan seseorang, niat 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 niat dapat berasal 

dari luar dan berasal dari dalam diri yang mempengaruhi niatnya. 

Dewanti (2014 : 67), mengemukakan lima cara meningkatkan niat, 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 niat 

d. Menanamkan kesadaran dengan adanya suatu peringatan agar selalu sadar 

dalam meningkatkan motivasi dalam niatnya. 

e. Kebiasaan dengan cara membiasakan diri untuk melakukan kegiatan agar 

dapat menimbulkan niat. 

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

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang 

berniat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten 

dengan rasa senang. 

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

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

tanpa ada yang menyuruh. 

Seorang  individu yang berniat terhadap sesuatu yang diniati 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  niat 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 Niat Beli 

Tahapan-tahapan produsen dalam menentukan niat 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: 

1. Tahap Menaruh Perhatian 

Menarik perhatian adalah tugas pertama suatu promosi. Promosi harus menarik 

niat khalayak sasarannya, baik pembaca, pendengar, atau pemirsa. 

2. Tahap Ketertarikan 

Mempertahankan niat bukanlah tugas yang mudah. Perhatian konsumen harus 

lebih ditingkatkan sehingga timbul rasa ingin tahu secara lebih rinci di dalam 

diri konsumen. Untuk itu perusahaana harus dirangsang agar mau membaca  

dan mengikuti bentuk bentuk promosi yang disampaikan. 

3. 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. 

4. 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. 

Teori mengenai niat beli konsumen menggunakan yang telah disebutkan 

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

perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukan 

keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. Adapun dimensi variabel yang 
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digunakan didalam variabel niat konsumen untuk mengukur niat konsumen dari 

PT. Glow Pro Indonesia adalah yang diutarakan oleh Kotler dan Keller (2014 : 

568) mengenai tahap menaruh perhatian, tahap ketertarikan, tahap berhasrat dan 

tahap bertindak. 

 

 

2.2. Penelitian Sebelumnya 

Adapun penelitian sebelumnya yang terkait dengan variable kualitas jasa, 

citra perusahaan dan niat beli konsumen dapat diterangkan hubungan-

hubungannya pada tabel dibawah ini. 

 

2.2.1. Hubungan Penelitian Sebelumnya antara Kualitas Jasa dan Niat Beli 

Konsumen 

Pada pembahasan kali ini menghubungkan penelitian sebelumnya 

mengenai hubungan kualitas jasa dengan niat beli konsumen, dimana hubungan 

tersebut dapat dirangkum dan diterangkan berdasarkan nama peneliti, tahun 

penelitian dan institusi / perguruan tinggi / universitas dari peneliti tersebut 

berasal. Adapun penelitian sebelumnya dapat diterangkan pada tabel berikut ini ; 
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Tabel 2.1. 

Hubungan Penelitian Sebelumnya antara Kualitas Jasa 

Terhadap Niat Beli Konsumen 

Sumber / Peneliti Hasil Penelitian 

Mahfud dan Soltes 

 

PHD Student of 

Economics Faculty, 

Technical University 

Kosice 

Slovakia 

 

2016 

 

ISSN : 2321 – 5925 

 Internet users in Indonesia are increasing, creating an opportunity for 

business people to do business through e-commerc on the company 

website. Each company would have the marketing strategy to attract 

consumers, one of them by providing electronic services facility called or 

e-servi ce on the website. Through the role of e-service on e-commerce, 

companies can improve quality service through reliability aspect (X1), 

website design (X2), security / privacy (X3) and customer service (X4) to 

attract consumers interest buying (Y) so that the quality of online 

services can improve consumer buying interest through the company’s 

website. This research was aimed to analyze the influence of e-service 

quality to consumers buying interest on Korean Denim’s website, 

through purposive sampling of 150 respondents and analyzed by using 

multiple regression analysis on. The result showed that the e-service 

quality had a positive influence on co nsumers buying interest at 38% 

with a significance value of 0.000 (<0.05), indicating that H1 was 

accepted and generated the regression equation Y = 5,035 + 0. 440 X1 

X2 + 0.187 + 0.296 + 1.820 X3 X4. 

Joel dan Massie 

 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, 

Universitas Sam 

Ratulangi 

Manado 

 

2014 

 

ISSN : 2303 – 1174 

Industri sepeda motor matic di Indonesia menunjukkan persaingan yang 

sangat ketat. Yang membuat para perusahaan otomotif saling bersaing 

untuk mendapatkan perhatian konsumen. Sebagai perusahaan besar 

seperti Yamaha yang selalu memberikan teroboson berlomba-lomba 

memberikan penawaran yang menarik sehingga dapat menciptakan 

sebuah perilaku konsumen yang nantinya dapat menimbulkan sebuah 

niat konsumen untuk membeli produknya. Semakin menarik produk 

yang ditawarkan semakin membuat konsumen tersebut dapat 

menentukan produk mana yang ingin dia beli, dalam hal ini motivasi 

atau dorongan di tambah persepsi sebuah harga dan juga kualitas produk 

yang berkualitas maka dapat menimbulkan niat konsumen untuk 

membeli sebelum konsumen memutuskan untuk membeli. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi, persepsi harga, dan 

kualitas produk terhadap niat beli konsumen sepeda motor matic 

perusahaan Yamaha Mio di Kota Manado. Populasi adalah para pembeli 

sepeda motor matic perusahaan Yamaha Mio di Kota Manado dari Bulan 

November 2013 – April 2014, sampel menggunakan  ariable  

sampling sehingga mendapat 80 responden. Hasil penelitian 

menunjukkan motivasi, persepsi harga, dan kualitas produk secara 

simultan dan parsial berpengaruh terhadap niat beli konsumen di Kota 

Manado. Sebaiknya manajemen perusahaan memperhatikan persepsi 

harga sehingga dapat meningkatkan volume penjualannya. 

Faradiba dan Astuti 

 

Fakultas Ekonomika, 

Universitas 

Dipononegoro, 

Semarang 

 

2013 

 

ISSN : 2337 – 3792 

This study aims to determine how much influence the quality of product, 

price, location, and quality of service to repurchase intention. The 

problem that facing by Bebek Gendut Semarang is income which 

decreasing, caused many new restaurans. And this research also aims to 

analyze the most dominant faktors that influence on repurchase intention 

of Bebek Gendut Semarang. The population in this study are customers 

of Bebek Gendut Semarang. Samples were taken of 100 respondents 

using a purposive sampling technique. Data was collected using a 

survey method through questionnaires filled out by customers. Then, the 

data obtained were analyzed using multiple regression analysis. This 
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Sumber / Peneliti Hasil Penelitian 

analysis includes the validity test, reliability test, multiple regression 

analysis, classic assumption test, hypothesis testing through the t test 

and F test, and coefficient of deterniation analysis (R²). From the 

analysis result, the indicators in this study are valid and reliables. The 

most dominant faktor that influence on repurchase intention is quality 

product follow by the location, then quality service and price. Then the F 

Test can be seen that the independent variables feasible to test the 

dependent variable. The result of Adjusted R Square is 0,498 it means 

that independent variable can explain about 49,8% of dependent 

variable. 

Weenas 

 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, 

Universitas Sam 

Ratulangi 

Manado 

 

2013 

 

ISSN : 2303 – 1174 

Industri mebel yang semakin berkembang didorong oleh tingkat 

kebutuhan masyarakat yang meningkat, sehingga perusahaan harus 

menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat bertahan dan 

memenangi persaingan. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang membeli Spring Bed Comforta di Manado sebesar 157 konsumen. 

Sampel penelitian adalah 100 orang, menggunakan rumus Slovin. 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Pengolahan data 

menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi berganda dan 

pengujian hipotesis. Hasil uji membuktikan bahwa kualitas produk, 

harga, promosi dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif 

terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Keempat 

variabel independen dianggap penting ketika akan membeli Spring Bed 

Comforta. Perlu menjadi perhatian lebih bagi manajemen PT. Massindo 

Sinar Pratama akan kualitas pelayanan, karena hal ini berpengaruh 

terhadap Keputusan Pembelian konsumen. 

Lahindah dan Merisa 

 

Harapan Bangsa 

Bussiness School 

Bandung 

 

2018 

 

ISSN : 1978 – 6956 

The growth of culinary industry has encourage the entrepreneur to 

create more innovative product and excellent service that will affect 

customers buying decision and create customer engagement to repeat 

buying. Progo Road, one the culinary clustering in Bandung city have an 

attractive growth at the last year. Many housing now change to culinary 

industry and grow faster. Most of them have a very innovative product 

and serving customer well. The purpose of this research is to analyze the 

influence of product innovation and the service quality to buying 

purchasing decision and the impact to repeat buying. Survey conducted 

in the culinary industry along the Progo Road. This research is 

associative research using SEM-PLS. Samples taken as many as 384 

people who come to Progo Road and found that product innovation and 

the service quality influence buying decision in the culinary industry 

along the Progo Road, but did not give an impact to repeat buying. 

Alex 

 

Rajagiri Bussiness 

School, 

Rajagiri Centre of 

Business School 

Studies 

Kochi – India 

 

2015 

 

ISSN : 2222 – 1905 

Recognizing that high satisfaction leads to high customer loyalty, 

companies today are aiming for total customer satisfaction. This article 

explains relative impact of product quality, service quality and 

contextual experience on customer perceived value and intention to shop 

in the future. The data has been collected using a questionnaire from 

205 customers of a national retailer chain. The relative importance of 

product quality, service quality and contextual experience on customer 

perceived value and thus on customer preference and future intentions 

was measured using multiple regression. Also, the contribution of 

perceived value to preference and thus on future buying intention was 

also measured. Structural Equation Model (SEM) using Amos 4 was 

used to find the overall fitness of the model. It was found that product 

quality, service quality and contextual experience have a major influence 

on customer perceived value. 
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Dari tabel yang sudah dijelaskan diatas bahwa dari penelitian sebelumnya 

citra dapat mempengaruhi niat individu dengan hasil persentase pengaruh yang 

berbeda-beda. Maka hubungan dari penelitian sebelumnya dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

1. Mahfud dan Soltes (2016) 

2. Joel dan Massie (2014) 

3. Faradiba dan Astuti (2013) 

4. Weenas (2013) 

5. Lahindah dan Merisa (2018) 

6. Alex (2015) 

 

Gambar 2.2. 

Hubungan Penelitian Sebelumnya antara Kualitas Jasa 

dan Niat Beli Konsumen  

 

2.2.2. Hubungan Penelitian Sebelumnya antara Citra Perusahaan dan Niat 

Beli Konsumen 

Pada pembahasan kali ini menghubungkan penelitian sebelumnya 

mengenai hubungan citra perusahaan dengan niat beli konsumen, dimana 

hubungan tersebut dapat dirangkum dan diterangkan berdasarkan nama peneliti, 

tahun penelitian dan institusi / perguruan tinggi / universitas dari peneliti tersebut 

berasal. Adapun penelitian sebelumnya dapat diterangkan pada  aria berikut ini ; 
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Tabel 2.2. 

Penelitian Sebelumnya Terkait Citra Perusahaan Terhadap Niat Beli 

Konsumen 

Sumber Hasil Penelitian 

Arista 

Universitas 

Dipononegoro, 

Semarang 

 

2011 

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 

faktors 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 

Universitas Kristen 

Petra, Surabaya 

 

2014 

ISSN 1907-235X 

Penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh eWOM melalui media 

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

lebih spesifik dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

eWOM terhadap brand image, brand trust dan niat 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 niat beli, sedangkan brand 

image berpengaruh langsung terhadap brand trust dan niat beli, serta brand 

trust berpengaruh langsung terhadap niat beli. Brand image, brand trust 

merupakan mediasi antara eWOM terhadap niat beli, sehingga secara total 

memperkuat pengaruh tersebut. Jalur yang menyatakan hubungan pengaruh 

yang paling kuat adalah eWOM berpengaruh positif terhadap brand image 

dan kemudian berpengaruh positif terhadap niat beli 

Ambarwati 

Universitas Brawijaya, 

Malang 

 

2015 

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 deterniation coefficient test shows that variable of 
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Sumber Hasil Penelitian 

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 

Asia-Pacific 

Management 

and Business Application 

 

2017 

 

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 faktor 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).. Nonetheless, with the 

existence of ethnocentrism as moderating faktor, 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 niat individu dengan hasil persentase pengaruh 

yang berbeda-beda. Maka hubungan dari penelitian sebelumnya dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 1. Arista (2011) 

2. Semuel (2014) 

3. Ambarwati (2015) 

4. Suwandhi (2017) 

 

 

Gambar 2.3. 

Hubungan Antar Variabel Citra Perusahaan Terhadap Niat Beli Konsumen 

 

2.3.3. Hubungan Penelitian Sebelumnya antara Kualitas Jasa dan Citra 

Perusahaan terhadap Niat Beli Konsumen 

Pada pembahasan kali ini menghubungkan penelitian sebelumnya 

mengenai hubungan kualitas jasa dan citra perusahaan dengan niat beli konsumen, 

dimana hubungan tersebut dapat dirangkum dan diterangkan berdasarkan nama 
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peneliti, tahun penelitian dan institusi / perguruan tinggi / universitas dari peneliti 

tersebut berasal. Adapun penelitian sebelumnya dapat diterangkan pada tabel 

berikut ini ; 

 

Tabel 2.3. 

Hubungan Penelitian Sebelumnya antara Kualitas Jasa 

dan Citra Perusahaan terhadap Niat Beli Konsumen 

Sumber / Peneliti Hasil Penelitian 

Aryadhe, Rastini 

 

Fakultas Ekonomi & 

Bisnis, 

Universitas Udayana, 

Bali, Indonesia 

 

2016 

ISSN : 2302-8912 

Niat beli ulang timbul ketika konsumen telah merasakan nilai dari suatu 

produk atau perusahaan melalui ikatan emosional dan dari pengalaman 

positif yang diperoleh sebelumnya. Agar konsumen berniat membeli 

kembali produk yang ditawarkan, perusahaan perlu memperhatikan 

beberapa hal yang mempengaruhi niat beli ulang konsumen. Penelitian 

ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan, kualitas 

produk dan citra perusahaan terhadap niat beli ulang mobil perusahaan 

Toyota di PT Agung Toyota Denpasar. PT Agung Toyota Denpasar 

dipilih sebagai tempat penelitian dengan jumlah responden 120 orang. 

Responden merupakan konsumen yang sudah pernah membeli dan ingin 

membeli ulang di PT Agung Toyota Denpasar. Dengan teknik analisis 

regresi linear berganda diketahui, kualitas pelayanan, kualitas produk 

dan citra perusahaan “berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

beli” ulang, ini berarti semakin tinggi kualitas pelayanan, kualitas 

produk dan citra perusahaan maka niat beli ulang semakin meningkat 

Ramadhan, Suryono 

 

Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomika 

dan Bisnis Universitas 

Diponegoro, 

Tembalang, Semarang 

 

2017 

ISSN : 2337 - 3806 

The aim of this study is to analyse the effects of the product quality, the 

service quality, and the brand image towards consumers’ repurchase 

intention of Nike running shoes by using customer’s satisfaction as this 

study’s mediator variable (intervening) of Nike running consumers in 

Semarang. The quality of Nike running shoes is what attracts the 

consumers to repurchase another Nike shoes as well as what satisfies 

them. The strategy used by Nike to maintain its brand image is to do 

innovations by developing design and material to create an excellent 

running shoes product. A company which is able to maintain its service 

quality is of course able to maintain its consumers by constantly making 

them satisfied by its products. The sample of this study is taken using 

non probability sampling, which are the people who have previously 

bought Nike running shoes in Semarang. Data are collected of 150 Nike 

running shoes consumers with questionnaire technique. This study uses 

maximum likelihood as an analysis method by using Amos program 

version 22.0. The analysis results show that the product quality, the 

service quality, and the brand image have positive and significant 

impacts on consumers’ satisfaction. The product quality and the service 

quality have negative and insignificant impacts on consumers’ 

repurchase intention. The brand image has positive and significant 

impacts on consumers’ repurchase intention. While the brand image has 

negative and insignificant impacts on consumers’ repurchase intention. 

Savitri, Wardana 

 

Niat beli ulang merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan. 

Niat beli ulang terhadap suatu produk tersebut timbul karena konsumen 
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merasa puas akan produk yang dibeli sebelumnya. Salah satu kunci 

dalam menciptakan niat beli ulang adalah dengan meningkatkan 

kepuasan pelanggan. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar yang 

melibatkan 120 responden. Metode purposive sampling dipilih sebagai 

metode dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner yang berisikan pernyataan berkaitan dengan 

variabel citra perusahaan, kualitas produk, persepsi harga, kepuasan 

pelanggan dan niat beli ulang. Selanjutnya, data dari hasil 

pengumpulan kuesioner tersebut diolah dengan menggunakan uji 

validitas, dan uji reliabilitas untuk mengetahui kelayakan dan 

konsistensi indikator dalam kuesioner. Selain uji validitas dan uji 

reliabilitas, dilakukan uji lain yaitu analisis jalur. Hasil dari penelitian 

ini ditemukan bahwa, citra perusahaan, kualitas produk dan persepsi 

harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Citra perusahaan merupakan variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan juga 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa menciptakan niat beli ulang pada 

konsumen dapat dilakukan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan 
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Previous study found supporting evidence of several faktors affecting 

purchase intention in retail environment. However, there is still few that 

focus on the private label brand (PLB) despite of the importance of the 

products for the convinience store business. This study aims to find the 

direct effects of store image and service quality on brand image and 

purchase intention for a private label brand (PLB) in the context of 

convinience store. In addition, it also aims to confirm the faktors that 

directly influence purchase intention of consumers. Two hundred and 

seven respondents were investigated using nonprobability sampling 

technique (purposive sampling). The analyses emploted Structural 

Equation Modelling techniques  and results indicate that store the image 

and private label brand image has a direct positive impact on purchase 

intention. The findings also confirmed that service quality has a direct 

positive effect on private label brand (PLB) image. Surprisingly, service 

quality has no direct influence on purchase intention, but have indirect 

influence through private label brand (PLB) image 

Setyadi, Ali, Imaroh 
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Research object Building Brand Image: Analysis of Service Quality and 

Customer Satisfaction is on Giant Citra Raya. This study aims to 

analyze the influence of service quality and customer satisfaction on 

brand image either partially or simultaneously on Giant Citra Raya 

Tangerang. The population of this study is Giant Citra Raya customers 

which averages 2,070,823 / 12/30 = 5752 per day. The sample size in 

this study using Slovin formula with large e used is 8%, thus the sample 

size is 152 customers. Quantitative analysis method using multiple 

linear regression equation, followed by deterniation analysis (R 

Square), partial hypothesis testing (t test) and simultaneously (test F) 

with alpha 5 percent (0,05). Before further analyzed first tested the 

instrument and the classical assumption test. Analytical tool using SPSS 

version 21.0 for windows. The results showed that service quality and 

customer satisfaction have positive and significant impact on brand 

image of Giant Citra Raya Tangerang 
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Dari tabel yang sudah dijelaskan diatas bahwa dari penelitian sebelumnya 

citra dapat mempengaruhi niat individu dengan hasil persentase pengaruh yang 

berbeda-beda. Maka hubungan dari penelitian sebelumnya dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

1. Aryadhe, Rastini 

2. Ramadhan, Suryono 

3. Savitri, Wardana 

4. Andriani 

5. Setyadi, Ali, Imaroh 

 

Gambar 2.4. 

Hubungan Penelitian Sebelumnya antara Kualitas Jasa 

dan Citra Perusahaan terhadap Niat Beli Konsumen 

 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Industri Otomotif yang sedang berkembang di Indonesia saat ini memiliki 

potensi usaha waralaba pada bidang tersebut. Perkembangan ekonomi di 

Indonesia yang mencapai kurang lebih 5% pada tahun 2019 dengan diiringi 

pembangunan infrastruktur jalan raya yang meningkat, maka dunia otomotif di 

Indonesia dapat menjadi lahan bisnis yang memiliki masa depan yang baik. Salah 

satu perusahaan yang berada pada bidang tersebut adalah PT. Glow Pro Indonesia, 

dimana perusahaan tersebut memiliki fokus pada bidang usaha perawatan mobil.  
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PT. Glow Pro Indonesia mengajak orang-orang yang memiliki hobi dalam 

mengoleksi dan memelihara kendaraan roda empat / mobilnya untuk dirawat dan 

kembali memiliki penampilan seperti kembali baru. PT. Glow Pro Indonesia 

menawarkan hasil yang sudah dapat terlihat langsung oleh konsumen untuk 

perawatan mobilnya, dimana kenyataan dan harapan yang telah ditunjukan oleh 

PT. Glow Pro Indonesia sudah sesuai dengan hasil pekerjaan yang memukau. 

Zeithaml, Berry dan Parasuraman (2014 : 10) menyatakan bahwa kualitas jasa 

pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan 

dan harapan pelanggan atas pelayanan yang perusahaana terima atau peroleh, 

dimana pada perusahaan PT. Glow Pro Indonesia ini telah memiliki bukti fisik 

hasil dari perawatan mobil yang dapat dibuktikan secara langsung. Konsumen 

yang menggunakan jasa perawatan dari PT. Glow Pro Indonesia dapat 

membuktikan secara langsung, maka dari itu dimensi variabel kualitas jasa 

menggunakan teori yang diutarakan oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (2014 

: 10) mengenai bukti fisik, kehandalan, daya tanggap dan jaminan. 

PT. Glow Pro Indonesia memiliki franchise di beberapa Negara Asia 

seperti Indonesia, Thailand, Jepang, Singapura, Malaysia dan Korea. Pengalaman 

Color Glo International yang menjadi cikal bakal PT. Glow Pro Indonesia, sudah 

memiliki pengalaman yang teruji dari tahun 1975. Perusahaan yang telah berdiri 

di Negara Amerika Serikat tersebut telah memiliki sertifikasi kerjasama yang 

tidak sedikit, diantaranya adalah Best Franchises 2012, World Class Franchises, 

Accredited Business, G.I.Jobs Military Friendly Franchises, dan masih banyak 

sertifikasi hasil dari kerjasama terbaik yang telah dilalui oleh PT. Glow Pro 
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Indonesia. Nakhleh (2012 : 540) menyebutkan bahwa citra perusahaan suatu 

perusahaan adalah persepsi konsumen atas posisi perusahaan tersebut di pasar. 

PT. Glow Pro Indonesia memiliki media sosial Instagram yang tidak sedikit 

jumlah pengikutnya, pada sudut pandang tersebut PT. Glow Pro Indonesia 

memiliki pasar tersendiri oleh kalangan pecinta mobil di Kota Bandung. 

Akan tetapi dengan memiliki kualitas jasa dan citra perusahaan yang 

sangat baik, belum mampu meningkatkan niat konsumen untuk menggunakan jasa 

perawatan mobil dari PT. Glow Pro Indonesia yang berada di Kota Bandung. 

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

konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukan 

keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. Adapun unggahan yang 

dilakukan di media sosial Instagram oleh PT. Glow Pro Indonesia, hanya 

memiliki jumlah likes tidak banyak dibandingkan dengan jumlah pengikutnya. 

Disamping itu, jumlah konsumen yang menggunakan jasa PT. Glow Pro 

Indonesia dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan. Pada tahapan ini teridentifikasi konsumen yang tidak 

kembali menggunakan jasa dari perawatan mobil PT. Glow Pro Indonesia  di Kota 

Bandung. Hal ini dapat menerangkan bahwa konsumen sudah menaruh perhatian, 

rasa ketertarikan dan memiliki hasrat, namun tidak kembali menggunakan jasa 

yang ditawarkan oleh PT. Glow Pro Indonesia  di Kota Bandung. 

Oleh karena itu adanya kesenjangan kualitas jasa dan citra perusahaan 

terhadap niat konsumen untuk menggunakan jasa perawatan mobil di PT. Glow 

Pro Indonesia Kota Bandung. Paradigma didalam penelitian ini didasari dari 
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dugaan variable yang memiliki kesenjangan, adapun paradigma didalam 

penelitian ini dapat diterangkan pada gambar berikut ini; 

 

 

Gambar 2.5. 

Paradigma Penelitian 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis didalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai 

berikut ; 

1. Kualitas jasa memiliki pengaruh terhadap niat konsumen untuk menggunakan 

jasa perawatan PT. Glow Pro Indonesia di Kota Bandung 

2. Citra perusahaan PT. Glow Pro Indonesia  memiliki pengaruh terhadap niat 

konsumen untuk menggunakan jasa perawatan PT. Glow Pro Indonesia di 

Kota Bandung 

3. Kualitas jasa dan citra perusahaan memiliki pengaruh terhadap niat konsumen 

untuk menggunakan jasa perawatan PT. Glow Pro Indonesia di Kota Bandung 

 

 

 


