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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Citra Merek 

 American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai “nama, 

istilah, tanda, lambang, kombinasinya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok 

penjual dan mendiferensiasikan mereka dari pesaing”. Maka merek adalah produk 

atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa 

cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan 

yang sama. Perbedaan ini bisa fungsional, rasional dan nyata, berhubungan 

dengan kinerja produk dari merek. Perbedaan ini bisa juga lebih bersifat simbolis, 

emosional, atau tidak nyata, berhubungan dengan apa yang dipresentasikan oleh 

merek (Kotler dan Keller; 2012:263). 

 Konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda-beda 

tergantung pada bagaimana pemerekan produk tersebut. Mereka belajar tentang 

merek melalui pengalaman masa lalu dengan produk tersebut dan program 

pemasarannya, menemukan merek mana yang memuaskan kebutuhan meraka dan 

mana yang tidak. Ketika hidup konsumen menjadi semakin rumit, terburu-buru 

dan kehabisan waktu, kemampuan merek untuk menyederhanakan pengambilan 

keputusan dan mengurangi resiko adalah sesuatu yang berharga (Kotler dan 

Keller; 2012:264). Menurut Keller (2008:352), merek pada hakikatnya untuk 

segala jenis produk (barang, jasa, pengecer, bisnis online, orang, organisasi, 

tempat dan gagasan) yaitu dengan cara memberikan nama pada produk dan 

menyertakan makna atau arti khusus menyangkut apa yang ditawarkan produk 

bersangkutan dan apa yang membedakannya dari produk-produk pesaing. 

 Menurut Tjiptono (2008:348), memilih nama merek yang tepat untuk 

sebuah produk bukanlah perkara gampang. Sejumlah pakar merek bahkan 
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mengklaim bahwa memilih nama merek lebih sulit dibandingkan memilih nama 

anak. 

 Sebuah merek lebih dari sekedar produk. Produk adalah suatu yang 

diproduksi di pabrik, sedangkan merek adalah sesuatu yang dibeli oleh konsumen. 

Merek mencerminkan keseluruhan persepsi dan perasaan konsumen mengenai 

atribut dan kinerja produk, nama merek dan maknanya, dan perusahaan yang 

diasosiasikan dengan merek yang bersangkutan. Konsumen biasanya tidak 

menjalin reaksi dengan barang atau jasa tertentu, namun sebaliknya membina 

hubungan yang kuat dengan merek tertentu. Pendek kata merek adalah salah satu 

aset terpenting perusahaan. 

 Merek juga melaksanakan fungsi yang berharga bagi perusahaan. Pertama 

merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek 

menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek 

unik produk. Nama merek dilindungi melalui nama dagang terdaftar; proses 

manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten; dan kemasan dapat dilindungi 

melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan 

bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan 

mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga (Kotler dan Keller; 

2012:259). 

 Sebuah merek bisa dikatakan sukses apabila pembeli atau pemakainya 

mempersepsikan adanya nilai tambah relevan, unik dan berkesinambungan yang 

memenuhi kebutuhannya secara paling memuaskan. Menurut Doyle yang 

mendefinisikan merek sukses sebagai nama, simbol, desain atau kombinasi 

diantaranya yang mengidentifikasi produk organisasi tertentu dengan keunggulan 

diferensial berkesinambungan. Kriteria utama disini adalah (1) keunggulan 

diferensial yakni pelanggan memiliki alasan kuat untuk lebih menyukai merek 

bersangkutan dibandingkan merek-merek pesaing; dan (2) langgeng atau 

berkesinambungan artinya keunggulan yang tidak mudah ditiru para pesaing, 

dimana perusahaan menciptakan hambatan masuk misalnya dengan jalan 

mengembangkan reputasi atau citra merek yang unik dan kokoh dalam kualitas 

layanan. Secara teoritis, pemilihan nama merek yang efektif harus memenuhi 
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sejumlah kriteria, diantaranya mencerminkan manfaat dan kualitas produk 

(contohnya Navigator, Beautyrest, Spray & Wipe), mudah diucapkan, dikenal dan 

diingat (contohnya Sony, Virgin, Kodak), bersifat unik misalnya (Pajero, Prado), 

mudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa lain serta memungkinkan 

perlindungan hukum dan registrasi merek (Tjiptono; 2008:353). 

      Menurut Kotler dan Keller (2008:359), terdapat 4 kategori merek yaitu: 

a. Merek perusahaan yaitu menggunakan nama perusahaan (baik perusahaan 

induk                                                                                                                                                                                 

maupun anak perusahaan atau kantor cabangnya) sebagai merek produk.  

b. Merek keluarga yaitu nama merek yang digunakan di lebih dari satu kategori 

produk, tetapi tidak harus selalu merupakan nama perusahaan pemiliknya. 

c. Merek individu yaitu merek yang dibatasi hanya untuk satu kategori produk, 

meskipun dapat digunakan untuk beberapa tipe produk berbeda dalam 

kategori yang sama. 

d. Pengubah yakni wahana untuk  menandakan item secara spesifik atau tipe 

model atau versi/konfigurasi tertentu dari produk. Contohnya Yoghurt 

yoplaint menawarkan variasi rasa. 

Menurut Kotler dan Keller (2008:355), merek bermanfaat bagi konsumen 

dan produsen. Bagi produsen merek bermanfaat sebagai: 

a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan. 

b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 

c. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga mereka bisa 

dengan mudah memilih dan membelinya lagi lain waktu. 

d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari 

para pesaing. 

e. Sumber keunggulan kompetitif terutama perlindungan hukum. 

Manfaat merek bagi para konsumen menurut Tjiptono (2008:357) yaitu: 
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a. Identifikasi yaitu bisa dilihat dengan jelas. 

b. Jaminan yaitu memberikan jaminan bagi konsumen bahwa mereka bisa 

mendapatkan kualitas yang sama sekalipun pembelian dilakukan pada waktu 

dan tempat berbeda. 

c. Optimisasi yaitu memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli 

alternative terbaik dalam kategori produk tertentu dan pilihan terbaik. 

d. Karakterisasi yaitu mendapatkan konfirmasi menganai citra diri konsumen 

atau citra diri yang ditampilkannya kepada orang lain. 

e. Kontinuitas yaitu kepuasan terwujud dari produk yang dikonsumsi 

pelanggan selama bertahun-tahun. 

f. Etis yaitu kepuasan berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab terhadap 

merek bersangkutan dalam hubungannya dengan masyarakat. 

Kotler dan Amstrong (2006:237) membuat beberapa hal yang bisa 

dijadikan acuan dalam pemilihan nama merek yaitu: 

a. Nama merek harus mencerminkan tentang manfaat dan kualitas produk yang 

ditawarkan. 

b. Nama merek harus mudah diucapkan, dikenali dan diingat. 

c. Nama merek harus berbeda. 

d. Nama merek harus mudah diterjemahkan ke dalam baha asing. 

e. Nama merek harus dapat didaftarkan dan mempunyai kekuatan hukum. 

Karakteristik dari jasa yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dipisahkan 

merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Citra merek adalah 

persepsi dan kepercayaan oleh konsumen sebagai gambaran dari asosiasi yang 

terdapat dalam memori konsumen. Membangun dan mempertahankan suatu citra 

yang kuat sangat penting artinya bagi suatu perusahaan jika ingin menarik 

konsumen dan mempertahankan. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:274), pengertian citra adalah cara 

masyarakat menganggap merek secara aktual. Agar citra dapat tertanam dalam 

pikiran konsumen, pemasar harus memperlihatkan identitas merek melalui saran 

komunikasi dan kontak merek yang tersedia. Citra merek merupakan persepsi 

masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Citra dapat terbentuk melalui 
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rangsangan yang datang dari luar sebagai suatu pesan yang menyentuh atau yang 

disebut informasi yang diterima seseorang. Citra merek adalah persepsi 

masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Citra dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang diluar kontrol perusahaan. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:276) citra yang efektif akan berpengaruh 

terhadap tiga hal yaitu: 

1. Memantapkan karakter produk dan usulan nilai. 

2. Menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak 

dikacaukan dengan karakter pesaing. 

3. Memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekedar citra mental. 

Berbicara masalah citra, akan tergambarkan dalam benak setiap orang 

suatu gambaran mengenai penilaian terhadap sesuatu yaitu seseorang, barang atau 

jasa, dll. Baik tidaknya gambaran tersebut tergantung dari pengalaman atau 

informasi yang di peroleh. Jika yang di dengar adalah hal-hal baik mengenai suatu 

merek, maka positif lah pandangan kita mengenai merek tersebut, sebaliknya jika 

pengalaman atau informasi yang kita peroleh buruk, maka pandangan kita 

terhadap merek tersebut akan menjadi negatif. Citra merek dapat dilihat melalui 

pendapat, kesan, atau respon seseorang dengan tujuan untuk mengetahui secara 

pasti apa yang akan ada dalam setiap pikiran individu mengenai suatu merek, 

bagaimana mereka memahaminya dan apa yang mereka sukai dari merek tersebut. 

 Citra yang baik dari suatu merek merupakan suatu asset, karena citra 

mempunyai suatu dampak pada persepsi konsumen dari komunikasi dan opersi 

organisasi dalam berbagai hal. Keberhasilan membangun citra merek adalah 

tanggung jawab dari perusahaan, pemasar dan seluruh anggota manajemen 

perusahaan. 

 Kotler dan Keller (2012:263-264) mengemukakan definisi citra merek 

yaitu “Perception and beliefs held by consumer. As reflected in the associations 

held in consumer memory.” Maksud dari kalimat diatas adalah konsumen akan 

menganut persepsi dan kepercayaan sesuai dengan pengalaman yang telah mereka 

rasakan dan terangkum di dalam ingatan mereka. 
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 Menurut Fandy Tjiptono (2005; 49) pengertian Brand Image (citra merek) 

adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek 

tertentu. Sedangkan menurut Christina Whidya Utami (2006; 213) citra merek 

adalah serangkaian asosiasi yang biasanya diorganisasikan di seputar beberapa 

tema yang bermakna. Bisa dikatakan bahwa citra merek merupakan segala sesuatu 

yang mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan diterima dan dipahami oleh 

semua segmen market yang dijadikan target atau bahkan hanya oleh seorang 

konsumen saja. 

Dari definisi-definisi diatas, maka untuk penelitian ini penulis 

mengembangkan benang merah dari definisi-definisi tersebut diatas dimana citra 

merek itu sendiri merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi bagaimana suatu 

perusahaan diterima dan dipahami oleh semua segmen market yang dilambangkan 

oleh konsumen melalui kepercayaan, tingkah laku, daya tarik dan asosiasi 

terhadap perusahaan tersebut. 

Citra merek memegang peranan penting bagi perusahaan. Tujuan 

perusahaan adalah untuk menciptakan keputusan pembelian konsumen terhadap 

produk yang dihasilkannya, dan pemberian citra merek yang positif dapat 

memberikan kesempatan untuk men gembangkan hubungan yang baik dengan 

konsumen. Selain itu, hal ini bisa melemahkan efek negative dari pesaing dan 

membuat perusahaan mampu untuk mencapai laba yang lebih tinggi (Pina; 

2011:8). Karenanya, citra merek  ini harus benar-benar dijaga dan terus 

dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih optimal dan tentu saja 

menguntungkan bagi perusahaan baik dalam jangka panjang maupun dalam 

jangka pendek.  

 

2.1.1.1 Atribut Citra Merek 

Membangun citra merek dibutuhkan atribut-atribut tertentu baik yang 

tangible maupun intangible. Kedua karakteristik tersebut saling mendukung dalam 

pembentukan citra merek. Banyak ahli yang berpendapat mengenai atribut-atribut 

apa yang membentuk citra merek. Martineau, yang dikutip dari Pina (2011:7), 

menyebutkan bahwa citra terdiri atas kualitas fungsional dan atribut psikologis. 
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Sementara itu, Padgett dan Allen (Pina; 2011:7) juga menyebutkan bahwa citra 

dari perusahaan jasa termasuk di dalamnya adalah atribut, konsekwensi 

fungsional, dan arti simbolis dari lambang perusahaan. Pembentukan citra itu 

sendiri juga sangat tergantung dari komunikasi (Pina; 2011:8). Atribut-atribut dari 

citra merek pun apabila tidak dikomunikasikan dengan baik maka konsumen pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak bisa mengetahui hal tersebut. 

Komunikasi yang baik akan sangat mendukung pada keberhasilan 

pembentukan citra merek yang baik. Banyak sekali atribut-atribut yang bisa 

membentuk citra merek baik yang tangible maupun intangible. Abratt dan 

Mofokeng, yang dikutip dari Pina (2011:8), mengemukakan. bahwa atribut-atribut 

yang mengarahkan proses pembentukan citra merek adalah kualitas produk, 

filosofi perusahaan, karyawan, logo perusahaan, seragam karyawan, nama 

perusahaan atau merek dan kualitas pelayanan dari karyawan. Dalam penelitian 

ini tidak semua atribut perlu diteliti, atribut citra merek yang perlu diteliti adalah 

nama merek, seragam karyawan, dan kualitas pelayanan dari karyawan. Kualitas 

produk tidak perlu diteliti dalam variabel citra merek karena telah dibahas dalam 

variabel lainnya, logo perusahaan tidak perlu diteliti karena pada dasarnya cuanki 

serayu tidak memiliki logo khusus, yang terakhir adalah filosofi perusahaan yang 

tidak perlu diteliti karena perusahaannya masih sangat kecil. 

 

2.1.2 Kualitas Produk 

 Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang ditawarkan 

organisasi harus berkualitas. Istilah kualitas sendiri mengandung berbagai macam 

penafsiran. Secara sederhana kualitas dapat diartikan sebagai produk yang bebas 

cacat. Dengan kata lain, produk sesuai dengan standar. Pemahaman kualitas 

kemudian diperluas menjadi “fitness for use”dan “conformance to requirements” 

kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan 

manfaat bagi pelanggan (Tjiptono dan Chandra; 2008:67). 

 Kotler dan Keller (2012:153) menyebutkan kualitas adalah kecocokan 

untuk digunakan, pemenuhan tuntutan. Menurut American Society for Quality 

Control menyebutkan kualitas adalah totalitas fitur jasa yang bergantung pada 
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pemenuhan  kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

tersirat. Ini jelas merupakan definisi yang berpusat pada pelanggan. 

 Menurut Kotler dan Keller (2012:198) produk ialah apa saja yang 

ditawarkan kepasar untuk diperhatikan, diperoleh dan digunakan sehingga dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan. Adapun produk yang dapat dipasarkan 

berupa barang fisik, jasa, orang tempat dan ide. Jadi yang dimaksud dengan 

sebuah produk tidak hanya sekedar barang tetapi melainkan juga merupakan 

atribut-atribut yang tampak maupun tidak tampak yang dapat memuaskan 

memenuhi kebutuhan konsumen. 

 Kotler dan Keller (2012:15) mengutarakan bauran produk adalah 

kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada 

pembeli. Kotler dan Keller (2012:199) mengutarakan produk berdasarkan 

karakteristiknya dapat diklasifikasikan yaitu menjadi : 

a. Barang tidak tahan lama dalam arti barang berwujud yang biasanya dikonsumsi 

satu atau beberapa hari. 

b. Barang tahan lama dalam arti barang berwujud yang biasanya bisa bertahan 

lama walaupun digunakan beberapa kali. 

c. Jasa adalah kegiatan bermanfaat dan dapat memenuhi keinginan pihak lain, 

sehingga dapat ditawarkan untuk dijual. 

Untuk beberapa produk, misalnya dibidang industri properti, produk yang 

ditawarkan dapat dibedakan menjadi lima level, mulai dari tingkat fundamental 

yaitu produk inti sampai tingkat kelima yaitu produk potensial. Berikut 

merupakan penjelasan dari kelima level tersebut : 

a. Produk Inti 

Merupakan tingkatan yang paling dasar, yang menjawab alasan utama 

seseorang membeli suatu produk. Pemasar perlu mengetahui kebutuhan 

tersembunyi dibalik setiap produk dan menjual manfaat bukan ciri-ciri. 

b. Produk Umum 

Merupakan level kedua dari produk yang penekanannya pada bentuk fisik 

produk yang ditawarkan oleh pemasar. 

 



15 
 

 
 

c. Produk Harapan 

Merupakan level ketiga dari produk, sebagai atribut dan kondisi dari produk 

yang ditawarkan, dimana konsumen dapat menerima atau setuju dengan 

produk yang dibelinya. 

d. Produk Tambahan 

Merupakan level keempat dari produk, dimana poduk yang dipasarkan sudah 

ditambahkan pelayanan sebagai manfaat tambahan dan manfaat tambahan 

bagi konsumen. Hal tersebut merupakan strategi perusahaan untuk 

mengantisipasi pesaingnya. 

e. Produk Potensial 

Sebagai level kelima dari produk, dimana produk yang ditawarkan 

mempunyai potensi untuk masa yang akan datang (investment). 

Menurut Kotler (2012:225) kualitas produk adalah “the ability of a product 

to perform it’s function”, maksud dari pengertian di atas adalah kemampuan 

suatu produk dalam memberikan kinerja sesuai dengan fungsinya. Kualitas yang 

sangat baik akan membangun kepercayaan konsumen sehingga merupakan 

penunjang kepuasan konsumen. 

 

2.1.2.1 Dimensi Kualitas Produk 

Bagian dari kebijakan produk adalah perihal kualitas produk. Kualitas 

suatu produk baik berupa barang maupun jasa perlu ditentukan melalui dimensi-

dimensinya. Menurut Tjiptono (2008:25) untuk menentukan dimensi kualitas 

barang, dapat melalui delapan dimensi seperti yang dipaparkan berikut ini. 

1.  Kinerja Produk  

   Berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik 

utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut. 

2.  Ciri-ciri Produk  

Merupakan aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar,  

berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. 
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3.  Kehandalan  

Berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil 

menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu 

dan dalam kondisi tertentu pula. 

4.    Kesesuaian Produk 

       Berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Konfirmasi 

merefleksikan derajat ketepatan antara karakteristik desain produk dengan 

karakteristik kualitas standar yang telah ditetapkan. 

5.    Daya Tahan Produk 

       Merupakan refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa 

pakai barang. 

6.    Kualitas yang dipersepsikan 

     Merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk. 

7.     Estetika 

   Daya tarik produk terhadap panca indera. 

8.     Kemampuan melayani 

 Meliputi kecepatan, kompetensi, kemudahan, penanganan keluhan yang 

memuaskan. 

 

2.1.3 Keputusan Pembelian 

 Proses psikologis dasar mjemainkan perana penting dalam memahami 

bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian. Sebelum 

merencanakan pemasaran, suatu perusahaan perlu mengidentifikasi konsumen, 

sasarannya dan proses keputusan mereka. Walaupun banyak keputusan pembelian 

melibatkan hanya satu pengambilan keputusan, keputusan yang lain mungkin 

melibatkan beberapa peserta yang memerankan peran, pencetus ide, pemberi 

pengaruh, pengambil keputusan, pembeli dan pemakai. Disini tugas pemasar 

adalah mengidentifikasi  peserta pembelian lain, kriteria pembelian mereka dan 



17 
 

 
 

pengaruh mereka terhadap pembeli. Program pemasaran harus dirancang untuk 

menarik seperti halnya pembeli. 

 Setiap hari pada umunya semua orang membuat keputusan yang 

berhubungan dengan kelangsungan hidupnya. Sebagian besar keputusan dibuat 

berdasarkan pilihan yang ditetapkan dari dua alternative atau lebih, atau dengan 

kata lain pada saat seseorang memutuskan sesuatu, pilihan alternative harus 

tersedia. Untuk membuat suatu keputusan, biasanya seseorang 

mempertimbangkan mana yang terbaik terlebih dahulu, pertimbangan tersebut 

dapat didasari oleh informasi yang diperoleh. Adapun pengertian keputusan 

pembelian menurut Suharno (2010:96) Keputusan pembelian adalah tahap dimana 

pembeli telah menentukan pilihannya dan melakukan pembelian produk, serta 

mengkonsumsinya. 

 Perusahaan yang cerdas berusaha untuk memahami proses keputusan 

pembelian pelanggan secara penuh, semua pengalaman mereka dalam 

pembelajaran, memilih, menggunakan dan bahkan menyingkirkan produk. Periset 

pemasaran telah mengembangkan “model tingkat” proses keputusan pembelian 

konsumen melalui lima tahap Kotler dan Keller (2012:189) yaitu : 

a. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Dengan 

rangsangan internal naik ke tingkat maksimum dan menjadi dorongan atau 

kebutuhan bisa timbul akibat rangsangan eksternal. Pemasar harus 

mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan 

mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Lalu dapat 

mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat konsumen. 

b. Pencarian informasi 

Sumber informasi utama dimana konsumen dibagi menjadi empat kelompok 

yaitu : 

1. Pribadi : keluarga, teman, tetangga, rekan 

2. Komersial : iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan 

3. Publik : media massa, organisasi pemeringkat konsumen 
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4. Eksperimental : penanganan, pemeriksaan dan penggunaan produk 

    Melalui pengumpulan informasi, konsumen mempelajari merek pesaing 

dan fitur mereka. Pemasar harus mengidentifikasi hierarki atribut yang 

memandu pengambilan keputusan konsumen untuk memahami berbagai 

kekuatan persaingan dan bagaimana berbagai kumpulan ini terbentuk. 

Proses mengidentifikasi hierarki ini disebut pembagian pasar. 

c. Evaluasi alternatif 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu kita memahami proses evaluasi 

yaitu: 

1. Konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan 

2. Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk 

3. Konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut 

dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang 

diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. 

d. Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk untuk membeli 

merek yang paling disukai. Dua heuristik pilihan konsumen yaitu: 

1. Dengan heuristik leksikografis, konsumen memilih merek terbaik 

berdasarkan atribut yang dianggap paling penting. 

2. Dengan heuristik eliminasi berdasarkan aspek, konsumen membandingkan 

merek berdasarkan atribut yang dipilih secara probabilistik. 

 Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merk-merk 

dalam kumpulan pilihan. 

e. Perilaku pasca pembelian 

Kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu produk akan berpengaruh 

terhadap perilaku pembelian selanjutnya, jika konsumen puas kemungkinan 

besar akan melakukan pembelian ulang dan begitu juga sebaliknya. 
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2.1.4 Penelitian Sebelumnya 

Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literatur berkaitan 

diantaranya merupakan hasil studi penelitian dari jurnal internasional dan dari 

penelitian sebelumnya mengenai citra merek dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. Analisis penelitian terdahulu dipaparkan pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 2.1 Contoh Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

1. Muhammad 

Guntur 

Rahman 

Subiantoro 

(2012) 

Citra Merek dan 

Kualitas Layanan 

dalam Keputusan 

Pembelian Handphone 

Deskriptif 

dan 

verifikatif 

X1=citra merek 

X2=kualitas 

layanan 

Y=keputusan 

pembelian 

Pengaruh citra merek 

terhadap keputusan 

pembelian handphone 

terhadap pelanggan 

menunjukkan pengaruh 

yang lemah. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

pengaruh dari citra 

merek yang dirasakan 

oleh pelanggan kurang 

mempengaruhi 

pelanggan terhadap 

keputusan pembelian 

handphone. 

2. M Rhendria 

D (2010) 

Citra Merek dan 

Kualitas Produk 

dalam keputusan 

pembelian pada 

Yamaha 

Deskriptif 

dan 

verifikatif 

X1=citra merek 

X2=kualitas 

produk 

Y=keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian ini 

secara simultan variabel 

kualitas produk dan citra 

merek mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

3. Sylvia D 

(2010) 

Pengaruh corporate 

image dan brand 

image terhadap 

keputusan pembelian 

sepatu 

Deskriptif 

dan 

verifikatif 

X1=corporate 

image 

X2=brand 

image 

Y=keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian ini 

corporate image dan 

brand image 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian, 

namun brand image 

memiliki pengaruh yang 

lebih besar karena 

mempunyai nilai lebih 

dibandingkan corporate 

image. 
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No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

4. Rimba 

Krhisna 

Sukma Dewi  

(2012) 

Pengaruh Kualitas 

Produk dan Pelayanan 

terhadap keputusan 

pembelian popok bayi 

instan di Bandung 

Deskriptif 

dan 

Verifikatif 

X1=kualitas 

produk 

X2=pelayanan 

Y=keputusan 

pembelian 

Terdapat pengaruh yang 

nyata baik secara 

simultan maupun parsial 

dari kualitas produk dan 

pelayanan terhadap 

keputusan pembelian 

popok bayi instan di 

kota Bandung 

5. Teuku 

Guntur 

Syafrizal 

Denk (2012) 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Produk, 

Harga, dan Promosi 

Penjualan terhadap 

keputusan pembelian 

para dokter pada 

produk aneroid 

Sphygmomanometer 

di kota Bandung 

Deskriptif 

dan 

Verifikatif 

X1=kualitas 

produk 

X2=harga 

X3=promosi 

Y=keputusan 

pembelian 

Variabel kualitas produk 

berkontribusi secara 

signifikan terhadap 

variabel keputusan 

pembelian untuk produk 

aneroid 

Sphygmomanometer. 

6. Krismanto 

(2010) 

Pengaruh Citra Merek 

Honda Vario 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen 

(Suatu Studi Pada 

Cv.Gemilang Makmur 

Abadi Cabang 

Katapang 

Bandung 

 

Deskriptif 

dan 

Verifikatif 

X1=citra merek 

Y=keputusan 

pembelian 

Menyatakan bahwa citra 

merek mempunyai 

pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

7. Purwanto 

(2008) 

Pengaruh Kualitas 

Produk, Promosi Dan 

Desain Terhadap  

Keputusan Pembelian 

Kend 

araan Bermotor 

Yamaha Mio 

 

Deskriptif 

dan 

Verifikatif 

X1=kualitas 

produk 

X2=promosi 

X3=desain 

Y=keputusan 

pembelian 

Menyatakan bahwa 

kualitas produk 

mempunyai pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 
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No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

8 Keith 

Walley 

(2007) 

Pengaruh Merek dan 

Kualitas Layanan 

dealer dalam 

keputusan pembelian 

industry traktor 

pertanian di Inggris 

Deskriptif 

dan 

verifikatif 

X1=Merek 

X2=Kualitas 

Layanan 

Y=keputusan 

pembelian 

Hasil dari penelitian ini 

menetapkan bahwa 

merek dapat memainkan 

peran penting dalam 

keputusan pembelian 

dengan cara produsen 

dan distributor perlu 

mempertahankan citra 

merek yang kuat dan 

juga kualitas layanan 

dengan cara 

memberikan perhatian 

khusus pada layanan 

yang mereka sediakan 

  

 

Sebagai referensi tambahan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti 

mengambil lima belas jurnal internasional yang berhubungan dengan citra merek 

dan kualitas produk. Jurnal internasional tersebut dipaparkan dalam tabel berikut 

ini : 

 Tabel 2.2 Contoh Jurnal Internasional 

No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

1. Mohammed Alamgir, 

Tasnuba Nasir, 

Mohammad 

Shamsuddoha, dan 

Alexandru Nedelea 

(2010) 

Pengaruh Nama 

Merek terhadap 

proses 

Keputusan 

Pembelian - 

Studi Empiris 

pada Pembeli 

Mobil 

deskriptif 

statistik 

X1=nama merek 

Y=keputusan 

pembelian 

Konsumen tidak 

mau mencoba 

merek mobil 

baru atau merek 

mobil yang 

belum diketahui 

karena mereka 

tidak mempunyai 

cukup informasi 

mengenai merek 

tersebut. 

2. Olfa Bouhlel, Nabil 

Mzoughi, Dorsaf 

Hadiji, dan Ichrak 

Ben Slimane  (2010) 

Pengaruh 

Kepribadian 

Merek terhadap 

Niat 

Pembelian: 

Kasus 

Pemasaran 

Mobile. 

Deskriptif 

korelasional 

X1=Kepribadian 

merek 

Y=Niat beli 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

kepribadian 

merek dapat 

membuat mereka 

lebih diinginkan 

oleh konsumen. 

Kepribadian 
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No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

merek 

mempengaruhi 

kepercayaan 

serta komitmen 

konsumen. 

Semakin 

konsumen 

mempersepsikan 

sebuah merek 

sebagai merek 

yang kompeten, 

semakin mereka 

memercayai 

merek tersebut. 

3. Tanveer Hasan 

(2008) 

Pengaruh Nama 

Merek terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

dalam 

Pemilihan 

Mobil 

Qualitative 

research 

method. 

X1=Nama merek 

Y=keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian 

ini 

menunujukkan 

bahwa 

kebanyakan 

orang membeli 

mobil 

dikarenakan 

nama mereknya, 

mereka 

berpandangan 

nama merek 

yang telah 

dikenal baik 

berarti memiliki 

kualitas yang 

baik. Karena 

setiap nama 

merek memiliki 

reputasi nya 

masing-masing 

dimata 

konsumen. 

4. Rashid Saeed (2013) Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

dalam Industri 

pakaian di 

Sahiwal, 

Pakistan 

quantitative 

non random 

based on 

convenient 

sampling 

X1=Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

Y=keputusan 

pembelian 

Citra Merek 

tidak memiliki 

hubungan yang 

positif dengan 

keputusan 

pembelian 

konsumen 

karena mereka 

tidak tertarik 

untuk membeli 

pakaian hanya 

dikarenakan 

mereknya saja. 

Mereka 

mengganti merek 

favorit mereka 

bila harganya 
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No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

bergerak naik, 

mereka membeli 

sesuai dengan 

keterjangkauan 

mereka 

5. Maryam Kazemi 

Iman Abadi (2012) 

Impact of 

Brand Equity 

on Purchase 

Decision of 

Final 

Consumer 

Focusing on 

Products with 

Low Mental 

Conflict 

descriptive 

survey 

research 

design and 

random 

sampling 

X1=kualitas 

produk 

X2=harga 

X3=promosi 

Y=keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa dimensi 

ekuitas merek 

memiliki 

dampak 

langsung 

terhadap 

keputusan 

pembelian, 

konsumen 

merasakan 

dimensi brand 

equity merek 

untuk pertama 

kalinya setelah 

konsumsi dan 

kemudian 

cenderung untuk 

membuat 

keputusan 

pembelian, 

mereka 

mengkonsumsi 

merek yang agak 

akrab dengan 

ekuitas dan 

mengekspresikan 

kualitas bahwa 

nilai ini telah 

diciptakan untuk 

mereka 

6. Rodoula Tsiotsou 

(2005)  

Pesepsi Tingkat 

Kualitas dan 

Hubungan 

mereka 

terhadap 

Keterlibatan, 

Kepuasan, dan  

Niat Pembelian 

 

Deskriptif 

dan 

Verifikatif 

X1=Tingkat 

kualitas 

X2=hubungan 

Y=keterlibatan, 

kepuasan, niat 

pembelian 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa kualitas 

dari suatu produk 

memberikan 

kepuasan kepada 

pelanggan dan 

memberikan niat 

yang kuat kepada 

pelanggan untuk 

membeli produk 
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No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

tersebut kembali 

7. Botshabelo Kealesitse 

(2011) 

Menjelajahi 

Pengaruh Mutu 

dan Keamanan 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

pada Produk 

Makanan di 

Bostwana 

Deskriptif 

korelasional 

X1=pengaruh 

mutu 

X2=keamanan 

Y=keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

adanya 

hubungan antara 

kualitas dengan 

keamanan 

produk dan juga 

hal ini 

mempengaruhi 

keputusan 

pembelian dari 

konsumen, 

terlebih dalam 

negara 

berkembang 

seperti di 

Bostwana 

dimana masalah 

kualitas dan 

keamanan 

pangan sangat 

penting 

8 Owusu Alfred (2013) Pengaruh 

Harga dan 

Kualitas pada 

Keputusan 

Pembelian 

Telepon Seluler 

di The Kumasi 

Metropolis di 

Gahana : Studi 

Komparatif 

Penelitian 

deskriptif  

X1=Harga 

X2=Kualitas 

Y=keputusan 

pembelian 

Harga dan 

kualitas memiliki 

pengaruh pada 

keputusan 

pembelian 

konsumen. 

Faktanya bahwa 

konsumen 

mempertimbang

kan harga dan 

kualitas dalam 

situasi pembelian 

mereka. 

Pengamatan 

menunjukkan 

bahwa pelanggan 

merasa enggan 

untuk membeli 

telepon dengan 

kualitas rendah 

namun dengan 

harga tinggi itu 

menunjukkan 

bahwa harga 

tidak dapat 

digunakan 

sebagai indikator 

kualitas 
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No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

9. Pajaree 

Ackaradejruangsri 

(2012)  

Pengaruh 

atribut kualitas 

produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Masyarakat 

Thailand 

Penelitian 

deskriptif 

X1=atribut 

kualitas produk 

Y=keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

produk yang 

diukur oleh 

beberapa atribut 

dalam penelitian 

ini memiliki 

pengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian di 

Thailand 

10. Kuang-peng Hung 

(2011) 

Niat beli 

terhadap merek 

yang sudah 

dikenal mewah 

Penelitian 

deskriptif 

X1=Merek 

Y=Niat beli 

Metode Temuan 

mendukung 

pengaruh 

konteks sosial 

terhadap niat 

pembelian untuk 

merek-merek 

mewah. Ada 

dukungan lebih 

lemah untuk 

peran persepsi. 

Aspek 

pengalaman dan 

fungsional 

pembelian merek 

mewah 

berkorelasi 

positif dengan 

niat beli, tapi 

nilai simbolis 

tidak. Fisik dan 

prestasi 

kesombongan 

memiliki 

dampak positif 

pada niat beli 

sementara hanya 

prestasi 

kesombongan 

memiliki efek 

moderat pada 

persepsi 
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No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

11. Laura Diaconu 

(2009) 

Peranan Citra 

Merek dalam 

Keputusan 

Pembelian di 

awal Abad ke-

21. Bukti 

Empiris dari 

Bagian Timur 

Laut Rumania 

deskriptif 

eksploratory 

X1=Citra Merek 

Y=Keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

produk 

berpengaruh 

pada keputusan 

pembelian 

konsumen, dan 

menilai rasio 

harga terhadap 

kualitas 

memegang 

peranan penting 

terhadap minat 

beli mereka. 

Tetapi mereka 

pun lebih 

memilih 

terhadap produk 

yang kuat dan 

tahan lama 

dengan merek 

yang baik 

12. Anantaya 

Ponbamrungwong 

dan Sirada 

Chandsawang (2009) 

Pengaruh 

Merek pada 

Keputusan 

Pembelian 

Wanita 

Thailand atas 

Product Make 

Up Asing 

deskriptif 

statistik 

X1=Merek 

Y=Niat beli 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa merek 

tidak 

mempengaruhi 

keputusan 

pembelian dari 

konsumen 

wanita Thailand 

untuk membeli 

produk make up 

dari luar negeri 

13. Mehrabian (2012) Prioritas 

Determinan 

yang 

Mempengaruhi 

Perilaku 

Pembelian 

Peralatan 

Medis 

menggunakan 

AHP Model 

Descriptive 

cross 

sectional 

X1=Prioritas 

Determinan 

Y=Perilaku 

Pembelian 

Hasil penelitian 

dalam faktor 

determinan 

seperti: kualitas, 

harga, merek, 

dan pelayanan 

setelah 

pembelian, 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

produk 

mempengaruhi 

konsumen dalam 

perilaku 

pembelian 

produk. Karena 

salah satu faktor 

sukses dalam 

jasa kesehatan 
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No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

adalah 

keakuratan 

dalam diagnosis 

yaitu dengan di 

dukung oleh 

peralatan medis 

yang berkualitas 

14. Miler Franco 

Danjour, Helisabela 

do Nascimento 

Pereira D’anjour, dan 

Patrícia Whebber S. 

de Oliveira (2012) 

Evaluasi 

Pengaruh 

Merek dalam 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

Penelitian 

deskriptif 

X1=Merek 

Y=Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa konsumen 

lebih memilih 

sepatu olah raga 

bermerek diatas 

harga dan 

kualitasnya. 

Namun, apabila 

sebuah sepatu 

memiliki harga 

yang mahal tapi 

memiliki kualitas 

yang baik dan 

sesuai dengan 

kebutuhan 

konsumen, maka 

mereka akan 

lebih 

membelinya, 

karena hal ini 

memberi 

manfaat bagi 

konsumen yang 

dapat digunakan 

baik untuk 

olahraga maupun 

jalan-jalan 

15. Dhruv Grewal (2012) Pengaruh dari 

Nama Toko, 

Citra Merek, 

dan Diskon 

pada Evaluasi 

dan Niat 

Membeli 

Konsumen 

Penelitian 

deskriptif 

X1=Nama toko 

Y=Evaluasi dan 

niat beli 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa persepsi 

nilai yang diukur 

melalui diskon, 

citra merek, dan 

kualitas dari 

merek 

berpengaruh 

positif terhadap 

niat membeli 

dari konsumen. 

Responden 

dengan tingkat 

pendidikan 
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No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

tinggi lebih 

terpengaruh oleh 

citra merek, 

sedangkan 

responden 

dengan tingkat 

pendidikan 

rendah lebih 

terpengaruh oleh 

diskon 
. 

Tabel diatas merupakan rangkuman keseluruhan penelitian sebelumnya 

dan jurnal internasional. Penulis menggunakan hasil-hasil penelitian yang 

menyatakan citra merek dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sebagai referensi untuk menyelesaikan penelitian ini. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

tersebut terdapat dua variabel independen (Citra Merek dan Kualitas Produk) yang 

mempengaruhi variabel dependen (Keputusan Pembelian), 

 Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh citra merek dan 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian cuanki serayu, sehingga dengan 

adanya kedua hal tersebut akan mendorong pelanggan atau pembeli untuk 

memutuskan pembelian produk cuanki serayu. Berbicara masalah citra, akan 

tergambarkan dalam benak kita suatu gambaran mengenai penilaian terhadap 

sesuatu yaitu seseorang, barang atau jasa, dll. Baik tidaknya gambaran tersebut 

tergantung dari pengalaman atau informasi yang kita peroleh. Berdasarkan 

pengertian-pengertian tentang citra yang telah dipaparkan oleh berbagai sumber, 

peneliti menyimpulkan bahwa citra merupakan segala sesuatu yang 

mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan diterima dan dipahami oleh semua 

segmen market yang dilambangkan oleh konsumen melalui kepercayaan, tingkah 

laku, daya tarik dan asosiasi terhadap perusahaan tersebut. . Agar citra dapat 

tertanam dalam pikirasn konsumen, pemasar harus memperlihatkan identitas 
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merek melalui saran komunikasi dan kontak merek yang tersedia. Citra merek 

merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Citra dapat 

terbentuk melalui rangsangan yang datang dari luar sebagai suatu pesan yang 

menyentuh atau yang disebut informasi yang diterima seseorang. 

 Citra merek merupakan persepsi konsumen maupun masyarakat terhadap 

perusahaan atau produknya. Dalam penelitian ini, yang menjadi pengukuran 

bahwa cuanki serayu yang dibeli tersebut dipersepsikan memiliki citra merek 

positif dimata konsumen adalah dengan melihat atribut yang akan  diteliti yaitu 

nama merek, seragam karyawan, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan Cuanki Serayu. Cuanki serayu memliki citra merek yang mudah 

dikenal, mudah untuk diingat, dan mudah untuk diucapkan, seringnya 

mendapatkan informasi tentang cuanki serayu tersebut dan keingintahuan 

konsumen terhadap merek cuanki tersebut.  

 Dengan adanya citra merek yang positif yang dirasakan dan dipersepsikan 

dengan baik dimata pelanggan atau konsumen, maka diharapkan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian pada konsumen terhadap cuanki serayu agar 

menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu sangatlah penting membangun citra 

merek yang positif dalam usaha untuk mempengaruhi dan meningkatkan 

keputusan pembelian cuanki serayu pada konsumen. Dalam penelitian ini, tidak 

semua atribut-atribut dari citra perusahaan akan diaplikasikan dikarenakan kurang 

begitu signifikan bagi konsumen atau bisa disatukan dengan atribut lainnya. 

Atribut citra merek atau citra perusahaan yang perlu  diteliti adalah nama merek, 

seragam karyawan, dan kualitas layanan yang diberikan oleh karyawan Cuanki 

Serayu. Kualitas produk tidak perlu diteliti karena telah dibahas dalam variabel 

lainnya, logo perusahaan tidak perlu diteliti karena pada dasarnya cuanki serayu 

tidak memiliki logo khusus, yang terakhir adalah filosofi perusahaan yang tidak 

perlu diteliti karena perusahaannya masih sangat kecil. Dalam nama merek, 

indikator yang perlu diteliti meliputi: 

a. Kemudahan nama merek untuk dikenal 

b. Kemudahan nama merek untuk diingat 

c. Kemudahan nama merek untuk diucapkan 



30 
 

 
 

d. Tingkat keseringan dalam mendapatkan informasi tentang merek (Bakso 

Cuanki Serayu) 

e. Keingintahuan terhadap merek  

Kualitas produk juga merupakan faktor yang sangat penting dalam 

meningkatkan keputusan pembelian pada konsumen. Berdasarkan pengertian-

pengertian mengenai kualitas produk yang telah dijelaskan sebelumnya oleh 

berbagai macam sumber, maka peneliti menyimpulkan kualitas produk adalah 

kecocokan produk untuk digunakan oleh konsumen dan seberapa besar kegunaan 

produk dalam memuaskan hati konsumen. Ini jelas merupakan definisi yang 

berpusat pada pelanggan. Dengan adanya kualitas produk yang dirasakan dan 

dipersepsikan dengan baik dimata konsumen maka diharapkan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap Bakso Cuanki Serayu 

Bandung. Oleh karena itu sangatlah penting membangun kualitas produk yang 

baik dalam usaha untuk mempengaruhi dan meningkatkan keputusan pembelian 

Bakso Cuanki Serayu Bandung pada konsumen. Inovasi dari produk Cuanki 

Serayu Bandung harus lebih ditingkatkan untuk menghindari berpindahnya 

pelanggan kepada pesaing yang semakin banyak bermunculan dengan inovasi 

produk yang lebih beragam. 

 Dalam penelitian ini, indikator yang akan diteliti dalam kualitas produk 

adalah kualitas yang dipersepsikan dan estetika. Dalam kualitas, konsumen 

diharapkan dapat mengeluarkan persepsi mereka terhadap Cuanki Serayu 

Bandung. Sedangkan estetika, konsumen diharapkan dapat menjawab sejauh 

mana ketertarikan mereka terhadap produk Cuanki Serayu Bandung. 

Peneliti menyimpulkan keputusan pembelian adalah tahap dimana pembeli 

telah menentukan pilihannya dan melakukan pembelian produk, serta 

mengkonsumsinya. Dalam mengambil keputusan pembelian terdapat beberapa 

pilihan alternatif, dengan kata lain pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang 

ketika mengambil keputusan jika seseorang mempunyai pilihan antara melakukan 

pembelian dan tidak melakukan pembelian. Dalam penelitian ini, yang menjadi 

pengukuran dalam keputusan pembelian cuanki serayu pada konsumen yaitu 

cuanki serayu tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen, cuanki yang dibeli 
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mempunyai daya tarik, konsumen percaya pada kualitas Bakso Cuanki Serayu 

Bandung yang dibeli dan konsumen merasa mantap membeli produk tersebut. 

 Keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh citra dan kualitas produk 

terhadap konsumen. Dengan adanya upaya bersama melalui upaya meningkatan 

citra merek yang positif dan peningkatan kualitas produk yang baik kepada 

konsumen maka diharapkan dapat meningkatkan keputusan pembelian cuanki 

serayu pada konsumen. Dengan dilakukannya kedua upaya yaitu peningkatan citra 

merek dan kualitas produk yang baik dan dengan adanya pengaruh dari salah satu 

ataupun keduanya diharapkan para konsumen akan merasa semakin mantap, 

semakin tertarik dan semakin percaya sehingga keputusan pembelian terhadap 

produk Bakso Cuanki Serayu Bandung pun akan semakin meningkat. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dirumuskan Kerangka dan 

Paradigma Penelitian yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran 

 

                     Poin yang hendak diteliti 

                    Poin yang tidak di teliti 
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Dari kesimpulan kerangka pemikiran dan penelitian sebelumnya di atas, 

maka dapat dinyatakan paradigma dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.2 Gambar Paradigma Penelitian 

 

2.3       Hipotesis 

            Hipotesis yang akan dijawab dalam penelian ini mengacu pada kajian 

pustaka yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan kajian 

pustaka, maka beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis 

Citra merek dan kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen Bakso Cuanki Serayu Bandung. 

2. Sub Hipotesis 

a. Citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Bakso 

Cuanki Serayu Bandung. 

b. Kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

Bakso Cuanki Serayu Bandung. 

 

Citra Merek 

 Seragam karyawan 

 Nama merek 

 Kualitas pelayanan 

dari karyawan 

 

 

 

Kualitas Produk 

 Kualitas yang 

dipersepsikan 

 Estetika 

Keputusan Pembelian 

 Pengenalan masalah 

 Pencarian informasi 

 Evaluasi alternative 

 Keputusan pembelian 

 Perilaku pasca pembelian 


