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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pemasaran 

Pemasaran menjadi hal yang penting dalam menjalankan roda suatu 

perusahaan. karena dengan pemasaran, produk perusahaan akan sampai kepada 

konsumen. kesuksesan finansial sering bergantung pada kemampuan pemasaran. 

Finansial, operasi, akuntansi, dan fungsi bisnis lainnya tidak akan berarti jika 

tidak ada cukup permintaan akan produk dan jasa sehingga perusahaan bisa 

menghasilkan keuntungan. Kegiatan pemasaran yang baik tentunya akan sangat 

berpengaruh terhadap perusahaan, salah satunya adalah dalam menciptakan 

keuntungan bagi perusahaan tersebut. 

 

2.1.2 Pengertian Pemasaran 

Pengertian pemasaran ini akan diuraikan sehubungan dengan tujuan dari 

kegiatan pemasaran, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia 

terhadap barang dan jasa. Pemasaran menjadi hal yang penting dalam sebuah 

perusahaan karena dalam pelaksanaannya berhubungan langsung dengan 

konsumen. 

Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2011) dalam bukunya 

Manajemen Pemasaran sebagai berikut: 

"Marketing is a social process in which individuals and groups 

obtain what they need and want by creating, offering, and freely 

exchanging products and services of value with others". 

  Menurut Kurtz (2008:7) : 

"Marketing is an organizational function and a process to create, 

consumer, and deliver value to consumers and regulate the 

relationship with consumers as a way to benefit the company and 

interested parties". 
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Sedangkan menurut Hasibuan (2005) mengatakan bahwa : 

“Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.”  

Dari definisi-definisi diatas dapat diketahui bahwa pemasaran 

bukan hanya proses penjualan saja, tetapi merupakan suatu aktivitas yang 

mempunyai dimensi sosial dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen melalui pertukaran demi laba perusahaan. 

2.1.3 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Suatu perusahaan akan menjadi sukses dan bertahan apabila di dalamnya 

ada kegiatan manajemen pemasaran yang baik. Manajemen pemasaran pun 

menjadi pedoman dalam menjalankan kelangsungan hidup perusahaan. Sejak 

dimulainya proses produksi hingga barang sampai pada konsumen peran 

manajemen pemasaran tidak bisa terpisahkan karena nantinya apabila dapat 

dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi keuntungan bagi perusahaan 

khususnya dan konsumen pada umumnya. 

Menurut Kotler dan Keller (2011) : 

"Marketing management is an art and science of choosing target 

markets and achieve, maintain, and grow customers by creating, 

delivering, and communicating superior customer value". 

Menurut Kotler dan Amstrong (2010) mengatakan bahwa : 

“Marketing management is the art and science of choosing target 

markets and building profitable relationships with them.” 

Manajemen pemasaran menurut Djaslim (2007) : 

“Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan, 

dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, 

membangun, dan mempertahankan pertukaran yang 

menguntungkan dengan sasaran dengan maksud untuk mencapai 

tujuan – tujuan organisasi. 
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2.1.4 Pengertian Bauran Pemasaran 

Dalam pemasaran terdapat strategi yang disebut marketing mix (bauran 

pemasaran) yang mempunyai peranan sangat penting dalam mempengaruhi 

pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan di pasar. Elemen-

elemen bauran pemasaran terdiri dari variabel-variabel yang dikendalikan 

perusahaan untuk memuaskan pelanggannya. 

Menurut Alma (2011) :  

“Marekting mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil paling memuaskan”. 

Sementara Bauran pemasaran menurut Kotler & Amstrong (2008)  

"The marketing mix is a set of controllable tactical marketing tools 

product, price, place and promotion of the combined company to 

produce the response it wants in the target market". 

2.1.5 Unsur-Unsur Bauran Pemasaran   

Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk mempengaruhi permintaan produknya. Berbagai kemungkinan ini dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel yang disebut “4P”.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) ada empat variabel dalam 

kegiatan bauran pemasaran yaitu sebagai berikut : 

1. Product means the goods and service combination the company offers to the 

target market. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa perusahaan yang 

ditawarkan ke target pasar. 

2. Price is the amount of money customers must past to obtain the product. Harga 

adalah jumlah uang yang pelanggan harus melewati untuk mendapatkan 

produk. 

3. Place includes company activities that make the product avaliable to target 

consumers. Tempat termasuk kegiatan perusahaan yang membuat produk yang 

tersedia untuk konsumen target. 

4. Promotion means activities that communicate the merits of the product and 

persuade target customers to buy it. Promosi adalah aktivitas 
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mengkomunikasikan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk 

membelinya. 

 

2.2 Merek 

Merek menurut American Marketing Association (Kotler,2009) adalah:  

“a name, term,sign,symbol,or design, or a combination of them, 

intended to identify the goods or services of one seller or group of 

seller and to differentiate them from those of competitors.” 

Menurut Keller (2008), 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 

membedakan dari produk-produk pesaing.  Dikenalinya merek oleh masyarakat 

membuat pihak perusahaan meningkatkan inovasi produk untuk menghadapi 

ketatnya persaingan bisnis. Sedangkan bagi produsen merek bermanfaat untuk 

melakukan segmentasi pasar, menarik konsumen untuk membeli produk dari 

merek tersebut dan memberikan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan. 

Merek juga mempunyai peranan bagi konsumen yaitu konsumen dapat 

mengevaluasi produk yang yang sama secara berbeda. Ketika  hidup konsumen 

menjadi rumit, terburu-buru, dan kehabisan waktu, kemampuan merek untuk 

menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko adalah sesuatu 

yang berharga. Merek juga melaksanakan fungsi yang berharga bagi perusahaan. 

Pertama, merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek 

membantu mengatur catatan persediaan dan akuntasni. Merek juga menawarkan 

perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk 

(Kotler dan Keller 2009). 
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Dalam buku Tjiptono (2008) bahwa ada enam makna yang bisa 

disampaikan melalui suatu merek, yaitu : 

1. Atribut 

Sebuah merek menyampaikan atribut-artibut tertentu, misalnya mercedes 

mengisyaratkan mahal, tahan lama, berkualitas, nilai jual kembali yang tinggi, 

cepat dan sebagainya. 

2. Manfaat 

Merek bukanlah sekedar sekumpulan atribut, karena yang dibeli konsumen 

adalah manfaat, bukannya atribut. Atribut harus diterjemahkan ke dalam 

manfaat-manfaat fungsional dan atau emosional. 

3. Nilai-nilai 

Merek juga menyatakan nilai-nilai produsennya. Contohnya mercedes berarti 

kinerja tinggi, keamanan, prestise, dan sebagainya. 

4. Budaya 

Merek juga mungkin mencerminkan budaya tertentu. Mercedes mencerminkan 

budaya jerman, yaitu terorganisasi rapi, efisien, dan berkualitas tinggi. 

5. Kepribadian 

Merek juga dapat memproyeksikan kepribadian tertentu. Jadi diharapkan 

dengan menggunakan merek, kepribadian pengguna akan tercermin bersamaan 

dengan merek yang digunakan. 

6. Pemakai 

Merek memberikan kesan mengenai jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produknya. Misalnya kita akan heran bila melihat seorang 

sekretaris berusia 19 tahun mengendarai mercedes. Kita cenderung mengangap 

yang wajar pengemudinya adalah seorang eksekutif puncak berusia separuh 

baya. 
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2.2.1 Ekuitas Merek    

“Brand equity is the added value endowed on products and services, 

which may be reflected in the way consumers, think, feel, and act with respect to 

the brand.” (Kotler dan Keller, 2009). 

Maksud dari teori diatas yaitu Ekuitas merek (brand equity) adalah nilai 

tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin 

dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan 

merek.  

Menurut Aaker dalam Elisa  (2014) : 

“Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang 

berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang 

menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah 

barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan 

perusahaan”. 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Humdiana dalam Elisa (2014), yang 

menjelaskan nilai ekuitas bagi pelanggan dan perusahaan. Nilai ekuitas merek 

bagi pelanggan yaitu : 

a. Aset ekuitas merek membantu konsumen dalam menafsirkan, memproses dan 

menyimpan informasi dalam jumlah besar mengenai produk dan merek. 

b. Ekuitas merek memberi rasa percaya diri kepada konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian, baik itu karena pengalaman masa lalu dalam 

menggunakan maupun kedekatan dengan merek dan aneka karakteristiknya. 

c. Persepsi kualitas dan asosiasi merek bisa menguatkan keputusan konsumen 

dengan pengalaman menggunakannya. 

Adapun nilai-nilai ekuitas merek bagi perusahaan yang dikutip Humdiana 

dalam Elisa (2014) yaitu : 

a. Ekuitas merek bisa menguatkan program memikat para konsumen baru atau 

merangkul kembali konsumen lama. 

b. Kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan aset-aset merek 

lainnya mampu menguatkan loyalitas merek, yaitu bisa memberikan alasan 

untuk membeli dan mempengaruhi kepuasan penggunaan. 
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c. Ekuitas merek biasanya akan memungkinkan margin yang lebih tinggi dengan 

memungkinkan harga optimum dan mengurangi ketergantungan pada promosi. 

d. Ekuitas merek memberikan landasan pertumbuhan melalui perluasan merek. 

e. Ekuitas merek bisa memberi dorongan dalam saluran distribusi. 

Menurut Aaker dalam Kotler dan Keller (2009), model ekuitas merek 

dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu:  

“brand awareness, brand loyalty, and brand association that 

together increase or decrease the value of a given product or 

service”. 

Yaitu kesadaran merek, loyalitas merek, dan asosiasi merek yang secara 

bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah Produk 

atau jasa. 

Menurut Aaker dalam Surya (2011) bahwa ekuitas merek dapat 

dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu: 

a. Kesadaran merek  

Adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat 

kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori merek tertentu. 

b. Asosiasi merek  

Adalah segala kesan yang mucul di benak seseorang yang terkait dengan 

ingatannya mengenai suatu merek. 

c. Persepsi kualitas  

Adalah persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa layanan yang sama dengan maksud yang diharapkannya. 

d. Loyalitas merek  

Adalah kesetiaan yang diberikan pelanggan kepada suatu merek. 

 

Jika pelanggan tidak tertarik pada suatu merek dan membeli karena 

karakteristik produk, harga, kenyamanan, dan dengan hanya sedikit 

memperdulikan merek, kemungkinan ekuitas mereknya rendah. Sedangkan jika 

para pelanggan cenderung membeli suatu merek walaupun dihadapkan pada para 

pesaing yang menawarkan produk yang lebih unggul, misalnya dalam hal harga 

dan kepraktisan, maka merek tersebut memiliki nilai ekuitas yang tinggi (Astuti 
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dan Cahyadi, 2007). Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung akan 

membangun ekuitas merek sehingga produk berupa barang atau jasa yang 

ditawarkan ke konsumen merupakan pilihan tepat, karena ekuitas merek dapat 

menambah nilai 

2.2.2 Kesadaran Merek  

Aaker dalam Hasan (2009) mendefinisikan: 

“brand awareness (kesadaran merek) sebagai tingkat kesadaran 

seseorang untuk mengenal ada-nya suatu merek sebagai bagian dari 

kategori produk”. 

Humdiana (2005) mendefinisikan kesadaran merek sebagai: 

“Kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kategori produk tertentu.” 

Gambar 2.1 

 

Piramida Kesadaran Merek 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Humdiana (2005) 

1. Unaware of a Brand ( Tidak menyadari merek ) Kategori ini adalah tingkat 

paling rendah dalam piramida kesadaran merek, dimana konsumen tidak 

menyadari adanya suatu merek, atau merek yang tetap tidak dikenal walaupun 

sudah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall). 

2. Brand Recognition ( pengenalan merek ) kategori ini adalah tingkat minimal 

kesadaran merek, dimana pengenalan suatu merek produk muncul lagi setelah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall). 
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3. Brand Recall ( pengingatan kembali merek) kategori ini meliputi merek dalam 

kategori suatu produk yang disebutkan atau diingat konsumen tanpa harus 

dilakukan pengingatan kembali, yang diistilahkan dengan pengingatan kembali 

tanpa bantuan ( unaided recall ). 

4. Top of mind ( puncak pikiran ) kategori ini meliputi produk yang pertama kali 

muncul dalam benak konsumen. dengan kata lain, merek tersebut merupakan 

merek utama dari berbagai merek yang ada dalam benak konsumen. 

2.2.3 Persepsi Kualitas  

“Customer’s perception of overall quality or excellence of a product or 

service associated with what is expected by the customer”. (Aaker, 1997). 

Persepsi kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau layanan berkaitan dengan 

apa yang diharapkan oleh pelanggan. 

Karena  persepsi kualitas merupakan persepsi pelanggan maka persepsi 

kualitas tidak dapat ditentukan secara objectif. Kesan kualitas diberi batasan yang 

relatif terhadap maksud yang diharapkan. Kesan kualitas berbeda dengan 

kepuasan. Seorang pelanggan merasa puas jika  harapannya sesuai dengan kinerja 

yang dirasakan. Kesan kualitas merupakan suatu perasaan yang tidak tampak dan 

menyeluruh mengenai suatu merek tertentu. Dan kesan kualitas didasarkan pada 

dimensi-dimensi yang termasuk di dalam karakteristik suatu produk dimana 

merek dikaitkan dengan hal-hal seperti keandalan dan kinerja (Meidiningsih, 

2008). 

Ada lima nilai yang dapat menggambarkan persepsi kualitas menurut 

Durianto dalam Putra (2011) yaitu : 

1. Alasan untuk membeli 

Persepsi kualitas yang baik dapat membantu semua elemen program pemasaran 

menjadi lebih efektif. Apabila persepsi kualitas tinggi, kemungkinan besar 

periklanan dan promosi yang dilakukan akan efektif. 

2. Diferensiasi atau posisi 
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Persepsi kualitas suatu merek akan berpengaruh untuk menentukan posisi 

merek tersebut dalam persaingan. Berkaitan dengan persepsi kualitas, apakah 

merek tersebut terbaik atau hanya kompetitif terhadap merek-merek lain. 

3. Harga optimum 

Penentuan harga optimum yang tepat dapat membantu perusahaan untuk 

meningkatkan persepsi kualitas merek tersebut. 

4. Minat saluran distribusi 

Pengecer, distributor, dan berbagai pos saluran lainnya lebih menyukai untuk 

memasarkan produk yang disukai oleh konsumen, dan konsumen lebih 

menyukai produk dengan persepsi kualitas yang baik. 

5. Perluasan merek 

Merek dengan persepsi kualitas yang kuat akan memiliki peluang sukses yang 

lebih besar dalam melakukan kebijakan perluasan merek. 

Menurut Durianto dalam putra (2011) juga berpendapat terdapat dimensi-

dimensi yang mempengaruhi kualitas suatu produk, antara lain: 

1. Performance, yaitu karakteristik operasional produk yang utama. 

2. Features, yaitu elemen sekunder dari produk atau bagian tambahan dari 

produk. 

3. Conformance with specifications, yaitu tidak ada produk yang cacat. 

4. Reliability, yaitu konsistensi kinerja produk. 

5. Durability, yaitu daya tahan sebuah produk. 

6. Serviceability, yaitu kemampuan memberikan pelayanan sehubungan 

dengan produk. 

7. Fit and finish, yaitu menunjukkan saat munculnya atau dirasakannyakualitas 

produk. 

Dalam penelitian ini, variabel persepsi kualitas diukur melalui tiga 

indikator, yaitu : kualitas produk, tingkat kenyamanan, dan kualitas produk 

dibandingkan merek produk lain. 
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2.2.4 Asosiasi Merek  

Aaker dalam Hasan (2009) mendefinisi-kan brand association adalah 

segala sesuatu berkaitan dengan merek dalam ingatan atau sekumpulan merek 

yang berasosiasi (memiliki hubungan) yang dibentuk oleh konsumen atau 

terbentuk dalam pikiran benaknya. Asosiasi Merek memberikan keuntungan bagi 

konsumen maupun produsen dengan membentuk nilai-nilai. 

Sebuah merek adalah serangkaian asosiasi, biasanya terangkai dalam 

berbagai bentuk yang bermakna. Suatu merek yang lebih mapan akan mempunyai 

posisi yang menonjol dalam suatu kompetisi karena didukung oleh berbagai 

asosiasi yang kuat ( Humdiana, 2005). 

Humdiana (2005) mengemukakan bahwa asosiasi merek yang dapat 

menciptakan nilai bagi perusahaan dan para pelanggannya dapat digunakan untuk: 

1. Memproses/menyusun informasi 

Asosiasi-asosiasi dapat membantu mengiktisarkan sekumpulan fakta dan 

spesifikasi yang mungkin sulit diproses dan diakses para pelanggan. Sebuah 

asosiasi bisa menciptakan informasi padat bagi pelanggan dan bisa 

mempengaruhi kembali atas informasi tersebut, terutama pada saat membuat 

keputusan. 

2. Membedakan/memposisikan merek 

Suatu asosiasi bisa memberikan landasan yang penting bagi usaha untuk 

membedakan dan memisahkan suatu merek dengan merek lain. Asosiasi-

asosiasi pembeda bisa menjadi keuntungan kompetitif yang penting. 

3. Membangkitkan alasan untuk membeli 

Asosiasi merek yang berhubungan dengan atribut produk atau manfaat 

pelanggan dapat mendorong pembeli untuk menggunakan merek tersebut. 

Beberapa asosiasi juga mempengaruhi keputusan pembelian dengan cara 

memberikan kredibilitas dan rasa percaya diri atas merek tersebut. 

4. Menciptakan sikap/ perasaan positif 

Beberapa asosiasi mampu merangsang suatu perasaan positif yang pada 

akhirnya merambat pada merek yang bersangkutan. Beberapa asosiasi mampu 
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menciptakan perasaan positif selama pengalaman menggunakan dan mengubah 

pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang lain dari pada yang lain. 

5. Memberikan landasan bagi perluasan 

Suatu asosiasi dapat menjadi landasan bagi suatu perluasan sebuah merek 

dengan menciptakan kesan kesesuaian antara satu merek tersebut dan sebuah 

produk baru perusahaan. 

Menurut Aaker (1991), asosiasi-asosiasi yang terkait dengan suatu merek 

umumnya akan dihubungkan dengan hal-hal sebagai berikut: 

1. Atribut produk, seperti karakteristik dari suatu produk. 

2. Atribut tak berwujud, seperti persepsi kualitas, kesan nilai, dan lain-lain. 

3. Manfaat bagi pelanggan, yang terdiri dari manfaat rasional dan manfaat 

psikologis. 

4. Harga relatif. 

5. Asosiasi merek dengan penggunaan tertentu. 

6. Asosiasi merek dengan tipe pelanggan tertentu. 

7. Mengkaitkan orang terkenal dengan merek tertentu. 

8. Gaya hidup pengguna produk. 

9. Kelas produk. 

10. Mengetahui para pesaing. 

11. Keterkaitan dengan suatu negara atau suatu wilayah geografis. 

Menurut Keller dalam Palupi (2002), asosiasi memiliki beberapa tipe, 

yaitu: 

1. Atribut, yaitu asosiasi yang dikaitkan dengan atribut-atribut dari merek 

tersebut baik yang berhubungan langsung terhadap produknya, ataupun yang 

tidak berhubungan langsung terhadap produknya. yang meliputi price, user 

imagery, usage imagery, feelings, experiences, dan brand personality. 

2. Manfaat, merupakan asosiasi suatu merek yang dikaitkan dengan manfaat 

dari merek tersebut, baik itu manfaat secara fungsional, manfaat secara 

simbolik, dan pengalaman yang dirasakan penggunanya. 
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3. Perilaku, adalah asosiasi yang dikaitkan dengan motivasi diri sendiri yang 

merupakan bentuk perilaku yang bersumber dari bentuk-bentuk punishmment, 

reward, learning, dan knowledge. 

 

2.2.5 Loyalitas Merek  

Aaker dalam Hasan (2009) mendefinisikan brand loyalty (loyalitas merek) 

adalah ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek, dan perasaan positif 

terhadap suatu merek. Dalam Astuti dan Cahyadi (2007), pengertian loyalitas 

merek adalah sebagai bentuk perilaku pelanggan yang loyal terhadap merek dan 

tidak berganti merek. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan 

loyalitas merek adalah kesetiaan konsumen terhadap satu merek dibanding merek-

merek yang lain. Konsumen yang loyal biasanya akan melanjutkan pembelian 

merek tersebut walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merek produk 

pesaing yang menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul dibanding 

produk dengan merek yang diyakininya. Pembelian ulang akan sangat bergantung 

pada tingkat loyalitas merek yang dimiliki oleh pelanggan. Selain itu, pelanggan 

yang loyal akan senantiasa memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk 

menggunakan produk dengan merek tersebut. Ini akan menguntungkan 

perusahaan. 

Dalam kaitanya dengan ekuitas merek suatu produk, terdapat adanya 

beberapa tingkatan loyalitas merek. Tiap tingkatan menunjukan aset yang dapat 

dimanfaatkan. Adapun tingkatan loyalitas merek tersebut seperti yang terdapat 

dalam Meidianingsih (2008), sebagai berikut: 

1. Switcher (berpindah-pindah) 

Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan sebagai pelanggan 

yang berada pada tingkat yang paling dasar. Semakin tinggi frekuensi 

pelanggan untuk memindahkan pembeliannya dari satu merek ke merek yang 

lainnya, menindikasikan mereka sebagai pembeli yang sama sekali tidak loyal 

ataupun tidak tertarik pada merek tersebut. Ciri yang paling nampak pada 

pelanggan ini adalah mereka membeli suatu produk karena harganya murah. 
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2. Habitual buyer ( pembeli yang bersifat kebiasaan) 

Pembeli yang berada pada tingkatan ini dapat dikategorikan sebagai pembeli 

yang puas dengan merek produk yang dikonsumsinya atau setidaknya mereka 

tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi merek produk tersebut. 

Jadi, pembeli ini dalam membeli suatu merek berdasarkan kebiasaan mereka 

saat ini. 

3. Satisfied buyer (pembeli yang puas dengan biasay peralihan) 

Pada tingkatan ini pembeli merek masuk dalam kategori puas bila mereka 

mengkonsumsi merek tersebut. Meskipun demikian, mungkin mereka 

memindahkan pembeliannya ke merek lain dengan menanggung biaya 

peralihan yang terkait dengan waktu, uang atau resiko kinerja yang melekat 

dengan tindakan mereka yang beralih ke merek lain. 

4. Likes the brand (menyukai merek) 

Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini merupakan pembeli yang 

sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai 

perasaan emosional yang terkait dengan merek. 

5. Committed buyer (pembeli yang komit) 

Pada tahap ini pelanggan merupakan pelanggan yang setia, mereka memiliki 

suatu kebanggan sebagai pengguna suatu merek, bahkan merek tersebut 

menjadi sangat penting bagi mereka, baik dipandang dari segi fungsi maupun 

sebagai suatu ekspresi mengenai siapa merek sebenarnya. 

Bagi produk yang belum memiliki ekuitas merek yang kuat, porsi terbesar 

dari konsumennya berada pada tingkat switcher, dan porsi terkecil ditempati oleh 

commited buyer. 

Menurut Aaker dalam Meidianingsih (2008), loyalitas merek para pelanggan 

yang ada mewakili suatu asset strategis. Jika asset tersebut dikelola dan 

diekploitasi dengan benar akan memiliki potensi untuk memberikan nilai dan 

keuntungan bagi perusahaan, yaitu: 

1. Mengurangi biaya pemasaran perusahaan. 

Suatu basis pelanggan yang mempunyai loyalitas merek bisa mengurangi 

pemasaran perusahaan. Karena biaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan 
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pelanggan jauh lebih murah daripada untuk mendapatkan pelanggan baru, 

calon pelanggan baru biasanya kurang termotivasi untuk beralih dari merek 

yang sedang mereka gunakan. Dan mereka juga tidak berusaha memikirkan 

alternatif merek. Bahkan ketika merek alternatif itu diperlihatkan, mereka 

cenderung memiliki suatu alasan yang kuat untuk mengambil resiko membeli 

atau menggunakan merek lain. 

2. Loyalitas yang kuat akan mendatangkan pelanggan. 

Loyalitas yang lebih besar memberikan dorongan perdagangan yang lebih luas 

karena para pelanggan mengharapkan merek tersebut selalu tersedia. 

3. Menarik pelanggan baru 

Suatu basis pelanggan yang puas dan suka pada merek tertentu dapat 

menimbulkan keyakinan bagi calon pelanggan, khususnya jika pembelian 

tersebut cukup mengandung resiko. Pelanggan yang relatif puas akan 

memberikan suatu citra bahwa merek tersebut merupakan produk yang 

diterima secara luas, berhasil, beredar dipasaran dan sanggup untuk 

memberikan dukungan pelayanan yang luas dan peningkatan mutu produk. 

4. Memberikan waktu untuk menanggapi ancaman-ancaman persaingan. 

Loyalitas merek memberikan waktu kepada perusahaan untuk merespon 

gerakan-gerakan kompetitor, jika salah satu kompetitor mengembangkan 

produk yang unggul. Seorang pelanggan yang loyal akan memberikan waktu 

pada perusahaan kepercayaannya untuk memperbaharui produknya dengan 

cara menyesuaikan atau menetralisasikannya. Dengan tingkat loyalitas merek 

yang tinggi, sebuah perusahaan bisa lebih lancar menjalankan strategi susulan 

yang mengurangi resiko. 

Menurut Aaker dalam Meidianingsih (2008), ada lima cara untuk 

menciptakan dan memelihara loyalitas merek, yaitu 

1. Memperlakukan pelanggan dengan layak. 

2. Menjalankan kedekatan dengan pelanggan. 

3. Mengukur dan mengelola kepuasan pelanggan. 

4. Menciptakan biaya peralihan. 

5. Memberikan ekstra. 
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2.3 Harga 

“Price is an important element in the marketing mix (marketing mix) that 

generate income”. (Kotler & Keller, 2009) Harga merupakan unsur penting di 

dalam bauran pemasaran ( marketing mix) yang menghasilkan pendapatan. 

kebijakan harga merupakan keputusan yang penting dan kompleks yang harus 

ditetapkan oleh perusahaan, apabila pelanggan atau pembeli ditawarkan harga 

yang terlalu tinggi atau mahal maka akan mencari produk pesaing atau barang 

substitusi, sehingga perusahaan akan kehilangan hasil penjualan dan laba. 

Menurut Lamb dkk (2001) mendefinisikan harga sebagai berikut “harga 

merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu 

barang maupun jasa”. 

Selanjutnya menurut Fandy tjiptono (2008) menyatakan bahwa “harga 

merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa 

lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan 

suatu barang atau jasa.” Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas 

yang terjual. Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, 

karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam 

kaitannya dengan efisiensi produksi. 

Sementara itu, harga dari sudut konsumen menurut Fandy Tjiptono (2008) 

seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan 

dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. 

Dalam situasi tertentu para konsumen sangatlah sensitif terhadap harga, 

sehingga harga yang relatif tinggi dibanding para pesaingnya dapat mengeliminasi 

produk dari pertimbangan konsumen. Akan tetapi, dalam kasus lainnya harga 

dapat dipergunakan sebagai indikator pengganti kualitas produk, dengan hasil 

bahwa harga yang lebih tinggi dipandang positif oleh segmen tertentu. Kemudian 

harga produk dapat memberikan baik pengaruh positif maupun negatif terhadap 

konsumen. Ini merupakan konsep penting yang harus diingat oleh para manajer. 
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2.3.1 Peranan Harga  

Harga memiliki dua perana utama dalam proses pengambilan keputusan 

para pembeli, yaitu: 

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat 

membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya 

pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingnkan harga dari 

berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang 

dikehendaki. 

b. Perana informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam „mendidik‟ konsumen 

mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat 

dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor 

produk atau manfaat secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah 

bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi (Tjiptono,2008). 

Secara umum ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam 

menetapkan harga menurut Kotler dan Amstrong dalam Tjiptono (2008), yaitu 

faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal. 

 

Faktor Internal Perusahaan 

1. Tujuan  pemasaran perusahaan 

Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan 

pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa maksimasi laba, 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang 

besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, 

melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. 

2. Strategi bauran pemasaran 

Harga hanyalah salah satu komponen dari bauran pemasaran. Oleh karena itu, 

harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran 

lainnya. 
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3. Biaya 

Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang harus 

ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 

4. Organisasi 

Manajemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang harus 

menetapkan harga. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga 

menurut caranya masing-masing. 

 

Faktor Lingkungan Eksternal 

1. Sifat pasar dan Permintaan 

Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang 

dihadapinya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan 

monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Dan faktor elastisitas permintaan. 

2. Persaingan 

Menurut Porter dalam Tjiptono (2008), ada lima kekuatan pokok yang 

berpengaruh dalam persaingan suatu industri, yaitu persaingan dalam industri 

yang bersangkutan, produk substitusi, pemasok, pelanggan, dan ancaman 

pendatang baru. 

3. Unsur-unsur lingkungan eksternal lainnya 

Selain faktor-faktor di atas, perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor 

kondisi ekonomi(inflasi, boom atau resesi, tingkat bunga), kebijakan dan 

peraturan pemerintah, dan aspek sosial ( kepedulian terhadap lingkungan ). 

Tjiptono (2008), Pada dasarnya ada empat jenis penentuan  harga,yaitu: 

1. Tujuan berorientasi pada laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu 

memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi, tujuan ini dikenal 

dengan istilah maksimisasi laba. 

2. Tujuan berorientasi pada volume 

Perusahaan menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada 

volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing 
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objectives. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target 

volum penjualan. 

3. Tujuan berorientasi pada citra 

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan 

harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 

mempertahankan citra prestisius. 

4. Tujuan stabilisasi harga 

Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk 

mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan 

harga pemimpin industri. 

 Menurut Ardininto (2009), perbedaan harga antara merek dapat mempengaruhi 

perilaku berpindah merek. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya 

perubahan harga salah satu atau beberapa  merek pada kelas produk yang sama 

dapat mempengaruhi perilaku berpindah merek pada konsumen, karena dengan 

adanya perubahan harga maka terjadi perbedaan harga antar merek.  

 Keaveney (dalam Sulistiyani, 2006) menyatakan kemungkinan bahwa 

penyebab perpindahan produk konsumen bisa disebabkan oleh harga atau 

karena keberagaman. Pandangan utama konsumen terhadap harga dan adanya 

produk alternatif dapat merupakan bagian dari preferensi konsumen terhadap 

sebuah merek. 

Menurut Stanton (Rosvita, 2010), terdapat empat indikator yang 

mencirikan harga, yaitu : 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat  

Harga mempunyai peran penting dalam keberhasilan produk dan 

kelangsungan hidup perusahaan, yakni menjadi salah satu penentu produk, 

mempengaruhi kemampuan perusahaan menembus segmen pasar, mempengaruhi 

kinerja produk, mempengaruhi segmen pasar dan implementasi program promosi 

penjualan. Untuk dapat menentukan harga produk secara tepat, perusahaan 
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sebaiknya memperhatikan berbagai faktor eksternal dan internal perusahaan, 

faktor eksternal antara lain adalah jenis pasar yang dimasuki perusahaan harga 

produk pesaing, elastisitas permintaan produk dan faktor psikologis konsumen, 

sedangkan faktor internal adalah sasarn kebijakan pemasaran terpadu, sasaran 

kebijakan harga, biaya pengadaan produk dan ciri khusus produk. 

 

2.4 Pengertian Perilaku Konsumen 

Setiap orang yang ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya sehari-

hari harus melakukan keputusan pembelian. Oleh sebab itu maka sangat penting 

bagi seorang pemasar untuk mengetahui tentang pengambilan keputusan 

pembelian konsumen untuk mengetahui apa yang konsumen beli, dimana mereka 

membeli, bagaimana caranya, berapa jumlahnya dan mengapa mereka membeli. 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), perilaku konsumen adalah 

"Consumer behavior is the final consumer buying behavior, 

individuals and households who buy goods and services for 

personal consumption."  

Perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir, 

perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi 

pribadi.  

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) perilaku konsumen adalah: 

"Study of consumer behavior focused on how individuals make the 

decision to utilize their available resources (time and money) to 

buy items related to consumption. This includes what they buy, why 

they buy, when they buy, where they buy, how often they buy and 

how often they use it.” 

 

Maksud dari teori diatas adalah Studi perilaku konsumen terpusat pada 

cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka 

yang tersedia (waktu dan uang) guna membeli barang-barang yang berhubungan 

dengan konsumsi. Hal ini mencakup apa yang mereka beli, mengapa mereka 

membeli, kapan mereka membeli, dimana mereka membeli, seberapa sering 

mereka membeli dan seberapa sering mereka menggunakannya.” 
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Berdasarkan definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Perilaku konsumen menyoroti perilaku individu dan rumah tangga. 

2. Mengetahui perilaku konsumen yang dapat diamati seperti jumlah yang 

dibelanjakan, kapan, dengan siapa, dimana dan bagaimana barang yang sudah 

dibeli dikonsumsi. Termasuk variabel yang tidak dapat diteliti seperti nilai-nilai 

yang dimiliki konsumen, kebutuhan pribadi, persepsi, bagaimana konsumen 

mengevaluasi alternatif dan apa yang dirasakan tentang kepemilikan dan 

penggunaan produk yang bermacam-macam. 

 

2.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009), faktorfaktor yang mempengaruhi 

perilaku pembelian konsumen adalah: 

1. Faktor Budaya 

Budaya adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Setiap 

budaya terdiri dari beberapa sub budaya yang memberikan identifikasi dan 

sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka. Sub buday meliputi 

kebangsaan, agama, kelompok ras dan wilayah geografis. Ketika sub budaya 

tumbuh besar dan cukup kaya, perusahaan sering merancang program 

pemasaran khusus untuk melayani mereka. Hampir seluruh kelompok manusia 

mengalami statifikasi sosial, seringkali dalam bentuk kelas sosial. 

2. Faktor Sosial 

Faktor sosial terdiri dari kelompok referensi, keluarga serta peran sosial dan 

status. Kelompok referensi seseorang adalah semua kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang mempunyai pengaruh 

langsung disebut kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok ini merupakan 

kelompok primer dengan siapa seseorang berinteraksi dengan apa adanya 

secara terus menerus dan tidak resmi, seperti keluara, teman, tetangga dan 

rekan kerja. Masyarakat juga menjadi kelompok sekunder seperti agama, 

profesi dan kelompok persatuan perdagangan, yang cenderung lebih resmi dan 
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memerlukan interaksi yang kurang berkelanjutan. Orang juga dipengaruhi oleh 

kelompok di luar kelompoknya, seperti kelompok aspirasional adalah 

kelompok yang  ingin diikuti oleh orang itu, kelompok disosiatif adalah 

kelompok yang nilai perilakunya ditolak oleh orang tersebut. Keluarga adalah 

organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan 

anggota keluarga mempresentasikan kelompok referensi utama yang paling 

berpengaruh. Keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung. 

Keluarga prokreasi yaitu pasangan dan anak-anak. Selain itu, peran dan status 

juga mempengaruhi pada keputusan pembeli, peran terdiri dari kegiatan yang 

diharapkan dapat dilakukan seseorang. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor 

pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus pembeli, pekerjaan dan keadaan 

ekonomi, kepribadian dan konsep diri serta gaya hidup dan nilai. Karena 

banyak dari karakteristik ini mempunyai dampak yang sangat langsung 

terhadap perilaku konsumen, penting bagi pemasar untuk mengikuti mereka 

secara seksama.  Selera dalam makanan,  pakaian, perabot dan rekreasi sering 

berhubungan dengan usia. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga 

dan jumlah, usia serta jenis kelamin orang dalam rumah tangga pada satu 

waktu tertentu. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Pemasar harus 

mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata 

terhadap produk mereka dan bahkan menghantarkan produk khusus untuk 

kelompok pekerjaan tertentu. Pilihan produk sangat dipengaruhi juga oleh 

keadaan ekonomi : penghasilan yang dapat dibelanjakan (tingkat, stabilitas dan 

pola waktu), tabungan dan aset (termasuk presentasi aset likuid), utang, 

kekuatan pinjaman dan sikap terhadap pengeluaran dan tabungan. Setiap orang 

memiliki karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. 

Yang dimaksudkan dengan kepribadian, adalah sekumpulan sifat psikologis 

manusia yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahan lama 

terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku pembelian). Orang-orang 

dari sub budaya, kelas sosial dan pekerjaan yang sama mungkin mempunyai 
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gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di 

dunia tercermin dalam kegiatan, minat dan pendapat. 

 

2.4.2 Keputusan Pembelian 

2.4.3 Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Schiffman dan kanuk (2007), keputusan pembelian adalah: 

“A stage of the process associated with the way consumers make 

purchase decisions." 

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa keputusan pembelian yaitu 

suatu proses tahapan yang berhubungan dengan cara konsumen mengambil 

keputusan pembelian. 

 

2.4.4 Proses Pengambilan Keputusan 

Menurut Kotler dan Keller (2011) terdapat model lima tahap dalam 

pengambilan keputusan konsumen antara lain: 

1. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atauneksternal. Dengan 

rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan normal seseorang, seperti rasa 

lapar, haus, seks, naik ketingkat maksimum dan menjadi dorongan atau 

kebutuhan bisa timbul akibat rangsangan eksternal. 

2. Pencarian informasi 

Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi 

tentang sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat memasuki “ 

pencarian aktif informasi “, seperti mencari bahan bacaan, menelpon teman, 

melakukan kegiatan online dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk 

tersebut. Sumber informasi utama dimana konsumen dibagi menjadi empat 

kelompok yaitu pribadi, komersial, publik dan ekperimental. 
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3. Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu konsumen dalam memahami 

proses evaluasi : pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari produk tersebut. Ketiga, 

konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan 

berbagai kemampuan untuk mengantarkan manfaat yang diperlukan untuk 

memuaskan kebutuhan ini. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk referensi antara merek 

dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk maksud untuk membeli 

merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, penyalur 

(penyalur 2), kuantitas (satu komputer), waktu (akhir minggu) dan metode 

pembayaran (kartu kredit) 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Secara umum, apabila individu merasakan ketertarikan dan kepuasan dalam 

memenuhi kebutuhan setelah melakukan pembelian. Kebutuhan, biasanya 

mereka akan terus mengingat hal tersebut. Perilaku pasca pembelian meliputi 

kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian dan pemakaian produk 

pasca pembelian. 

a. Kepuasan Pasca pembelian 

Kepuasan membeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan membeli 

atas sesuatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk 

tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan akan 

kecewa, jika kinerja ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas, jika 

melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Perasaan itu akan membedakan 

apakah pembeli akan membeli produk tersebut dan membicarakan hal-hal yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang produk tersebut kepada 

orang lain. Konsumen membentuk harapan mereka berdasarkan pesan yang 

diterima dari penjual, teman dan informasi-informasi lain. Semakin besar 

kesenjangan antara harapan dan kinerja, semakin besar ketidakpuasan 

konsumen. 
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b. Tindakan Pasca Pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan 

menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk 

tersebut. 

c. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Jika konsumen menyimpan produk ke dalam lemari, produk tersebut mungkin 

tidak begitu memuaskan dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan gencar. Jika 

konsumen menjual atau mempertukarkan produk tersebut, penjualan baru akan 

menurun. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu  

Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literatur 

berkaitan diantaranya merupakan hasil studi penelitian dari penelitian 

sebelumnya mengenai ekuitas merek dan harga terhadap keputusan 

pembelian. Analisis penelitian terdahulu dipaparkan sebagai berikut: 

1. Penelitian Sri Wahjudi Astuti dan I Gede Cahyadi (2007) mengatakan 

bahwa  variabel kesadaran merek, asosiasi merek, dan loyalitas merek 

mempunyai pengaruh terhadap rasa percaya diri pelanggan atas keputusan 

pembelian sepeda motor Honda di Surabaya baik secara parsial maupun 

simultan  

2. Penelitian Humdiana ( 2005 ) dalam skripsi berjudul analisis elemen-

elemen ekuitas merek produk rokok merek djarum black mengatakan 

bahwa ekuitas merek mempunyai hubungan positif dengan brand 

awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. 

Dimana variabel persepsi kualitas memiliki pengaruh yang paling dominan 

dalam menambah nilai ekuitas merek.  

3. Penelitian Setiawan (2013) berjudul pengaruh atribut produk dan 

kebijakan penetapan harga terhadap keputusan pembelian netbook ( studi 

kasus pada mahasiswa Universitas Widyatama Bandung ). 
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4. Penelitian saputra salam fajri (2012) berjudul pengaruh ekuitas merek dan 

harga terhadap keputusan pembeliab mobil merek honda jazz di kota 

padang mengatakan bahwa Berdasarkan pengujian hipotesis pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pada variabel kesadaran merek 

dan persepsi kualitas saja berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian mobil merek honda jazz di kota Padang, sedangkan variabel 

asosiasi merek, loyalitas merek dan harga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian mobil merek honda jazz di kota Padang. 

5. Penelitian Fitriani Rinanti (2012) berjudul pengaruh ekuitas merek dan 

promosi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen pada toko 

sepatu be shose Cibaduyut Bandung mengatakan bahwa Ekuitas merek 

dan promosi penjualan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen sebesar 41,5% dan sisanya sebesar 58,5% dipengaruhi faktor 

lain seperti harga, kualitas produk, promosi dan sebagainya. 

6. Penelitian Yansen (2014) berjudul Analisisi pengaruh faktor-faktor ekuitas 

merek sepeda motor yamaha terhadap keputusan pembelian mengatakan 

bahwa menurut pengujian statistik menunjukan pengaruh antara ekuitas 

merek dan keputusan pembelian sebesar 92,9%, sedangkan pengaruh 

faktor-faktor ekuitas merek terhadap minat pembelian pelanggan cukup 

tinggi dengan nilai sebesar 50% faktor-faktor diluar ekuitas merek yang 

tidak diteliti oleh penulis. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran  

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam strategi produk. Para 

pemasar menyadari bahwa merek adalah bagian penting dalam kegiatan 

pemasaran. Nama merek yang kuat akan memiliki kesetiaan konsumen yang kuat. 

Perusahaan yang mampu mengembangkan merek dengan baik maka akan mampu 

mempertahankan diri dari para pesaing.  

Selain merek, harga juga selalu menjadi perhatian konsumen dalam 

menentukan keputusan pembelian. Seringkali harga dijadikan landasan utama 
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konsumen untuk melakukan pembelian. Karena konsumen sangat sensitif 

terhadap harga, pada barang komoditi seringkali harga menjadi penentu konsumen 

untuk membeli atau tidak. Apabila pelanggan atau pembeli menerima harga 

terlalu tinggi maka akan mencari produk pesaing atau substitusi, sehingga 

perusahaan selalu berusaha menetapkan harga dengan perhitungan yang sangat 

baik. Dalam perkembangan konsep pemasaran dimana konsumen sebagai pusat 

perhatian, setiap perusahaan dirasa perlu untuk mengetahui keputusan pembelian 

konsumen secara detail. Apa yang dibeli konsumen, kapan dan dimana konsumen 

membeli, berapa banyak merek membeli, dan mengapa mereka sampai membeli. 

Dalam rangka pengembangan strategi pemasaran yang diharapkan mampu meraih 

pangsa pasar yang ada. Salah satu faktor yang yang dapat mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen yaitu dengan menciptakan merek dan menentukan harga. 

 Keterkaitan Ekuitas Merek dengan Keputusan Pembelian  

Merek merupakan hal yang sangat penting baik bagi konsumen maupun bagi 

produsen. Merek membantu konsumen dalam mengevaluasi produk yang akan 

dibelinya. Merek juga membantu meyakinkan konsumen bahwa mereka akan 

mendapatkan kualitas yang konsisten ketika merek membeli produk tersebut.  

ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan 

suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan 

perusahaan. Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa ekuitas 

merek yang terdiri dari Brand Awareness, Percieved Quality, Brand 

Asosiciation,dan Brand Loyalty berkaitan dengan keputusan pembelian 

konsumen.  

Keterkaitan Harga Dengan Keputusan Pembelian  

Harga mempunyai peran penting dalam keberhasilan produk dan kelangsungan 

hidup perusahaan, yakni menjadi salah satu penentu produk, mempengaruhi 

kemampuan perusahaan menembus segmen pasar, mempengaruhi kinerja produk, 

mempengaruhi segmen pasar dan implementasi program promosi penjualan. 

Selain ekuitas merek yang mempengaruhi proses keputusan pembelian pelanggan 

Ugama, harga pun turut berpengaruh dalam proses keputusan pembelian tersebut. 
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Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa 

lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan 

suatu barang atau jasa. Pada tingkatan harga tertentu bila manfaat yang dirasakan 

konsumen terhadap produk meningkat maka nilainya akan meningkat pula, 

adakalanya juga konsumen membandingkan antara kemampuan suatu barang atau 

jasa dalam memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan barang pesaing atau 

substitusi.  

 Keterkaitan Ekuitas Merek dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian  

Konsumen sebelum memutuskan pembelian terhadap suatu produk atau jasa 

tertentu pada awalnya selalu didasari dengan adanya kebutuhan. Munculnya 

kebutuhan terhadap suatu produk tertentu, sebagian besar diperoleh dari berbagai 

informasi, baik dari lingkungan eksternal maupun dari internal perusahaan.  

Perilaku konsumen tidak hanya berakhir pada tindakan keputusan pembelian, tapi 

melakukan juga evaluasi dan menilai setelah produk atau jasa yang dibelinya 

dapat memenuhi harapan atau kurang memenuhi harapannya. Terdapat model 

lima tahap dalam pengambilan keputusan konsumen yaitu pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dirumuskan kerangka 

dan paradigma penelitian yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:  

 

  UGAMA   

  

  
 
   

CITRA MEREK 
  

KUALITAS 
PRODUK 

      

  
KEPUTUSAN 
PEMBELIAN   

 Gambar 2.2 kerangka pemikiran  
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Berdasarkan uraian-uraian dalam kerangka pemikiran di atas, dirumuskan 

paradigma keterkaitan ekuitas merek, harga, dan proses keputusan pembelian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.3 paradigma penelitian 

 

Berdasarkan paradigma penelitian di atas, maka penulis mengemukakann 

hipotesis sebagai berikut : 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Dengan mengacu pada kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Ekuitas merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Ugama. 

2. Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Ugama. 

 

 

EKUITAS MEREK: 

1. Kesadaran Merek 

2. Persepsi Kualitas 

3. Asosiasi Merek 

4. Loyalitas Merek 

 

Aaker dalam Dimas 

(2011 ) 

 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN: 

-Membeli 

-Tidak membeli    

HARGA: 

1. keterjangkauan 

harga 

2. kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

3. daya saing harga 

4. kesesuaian harga 

dengan manfaat 

 

Stanton (2010) 

 


