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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemasaran

Konsep pemasaran digunakan dalam kegiatan pertukaran atau

perdagangan. Pemasaran merupakan salah satu aktivitas yang dapat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan semaksimal mungkin. Tujuan aktivitas

pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan yang dapat menghasilkan laba

dengan cara memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menciptakan

transaksi sebanyak banyaknya demi keberlangsungan hidup perusahaan itu

sendiri. Perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan

produk dan jasa yang akan memperoleh keuntungan dari proses pertukaran

tersebut. Di bawah ini terdapat beberapa pengertian pemasaran menurut beberapa

para ahli.

Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika yang dikutip oleh Kotler dan Keller

(2009:5), menyatakan bahwa pemasaran adalah :

“Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk
menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada
pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang
menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya.”

Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Buchory Achmad (2010:2),

memberikan pengertian pemasaran sebagai berikut :
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“Pemasaran adalah suatu sistem total dan kegiatan bisnis yang dirancang

untuk mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan

dan mencapai sasaran serta tujuan organisasi.”

Dari dua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran

adalah suatu proses menciptakan, mengkomunikasikan, mendistribusikan,

menawarkan produk yang akhirnya dapat memuaskan individu dan sesuai tujuan

organisasi. Pemasaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan suatu individu, juga

menguntungkan bagi organisasi perusahaan serta para pemilik sahamnya.

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Di dalam suatu perusahaan manajemen mempunyai peranan penting untuk

mencapai tujuan perusahaan. Tugas manajemen pemasaran adalah untuk

melakukan perencanaan itu sendiri dengan matang mengenai bagaimana mencari

peluang besar untuk melakukan pertukaran barang dan jasa dengan konsumen,

serta menciptakan transaksi sebanyak banyaknya untuk mencapai keuntungan

yang maksimal. Setelah itu manajemen pemasaran mengimplementasikan rencana

tersebut dengan cara melaksanakan strategi-strategi pemasaran untuk menciptakan

dan mempertahankan transaksi yang menguntungkan dengan konsumen demi

tercapainya tujuan perusahaan tersebut.

Untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai manajemen pemasaran,

berikut ini adalah pendapat dari ahli tentang manajemen pemasaran :
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Pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:5) :

“Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.”

Definisi lain mengenai manajemen pemasaran menurut Buchory Acmad

(2010:5):

“Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan
konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan, barang, dan
jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan individu dan
memenuhi tujuan organisasi.”

Jadi dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian

manajemen pemasaran adalah suatu seni dan ilmu dalam merencanakan,

mengarahkan, mengawasi seluruh kegiatan pemasaran baik dalam memilih pasar

sasaran dan mendapatkan, menjaga serta menumbuhkan pelanggan dengan

menciptakan, mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul guna memperoleh

tingkat pertukaran yang menguntungkan antara pembeli dan penjual.

2.1.3 Pengertian Bauran Pemasaran

Dalam pemasaran terdapat salah satu strategi yang disebut marketing mix

(bauran pemasaran). Marketing mix mempunyai peranan yang cukup penting

dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang

ditawarkannya yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun loyalitas

konsumen dan bagi keberhasilan baik pemasaran produk atau jasa. Tujuan utama

pada umumnya untuk meningkatkan penjualan yang dapat menghasilkan laba,

serta mempertahankan konsumen dengan cara memenuhi kebutuhan dan

memuaskan pelanggan.
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Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:23) adalah

sebagai berikut :

“Bauran pemasaran adalah seperangkat dari alat pemasaran yang

digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.”

Menurut Dharmesta dan Irawan (2005:78) mendefinisikan bauran

pemasaran sebagai berikut :

“Bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan

yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni : produk,

struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah

suatu perangkat yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi

permintaan terhadap produknya dan perpaduan dari variabel-variabel pemasaran

yang terkait dan dapat dikendalikan serta dikombinasikan oleh perusahaan untuk

mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan tersebut

mencapai tingkat keberhasilan. Jadi jelas keberhasilan perusahaan ditentukan oleh

kemampuan suatu perusahaan dalam mengkombinasikan perangkat pemasaran

seperti produk, sistem distribusi, struktur harga, dan kegiatan distribusi.

Menurut Kotler dan Keller (2009:24) menyatakan bahwa bauran

pemasaran terdiri dari empat komponen yaitu produk (product), tempat (place),

harga (price), dan promosi (promotion) yang disebut dengan 4P.sedangkan untuk

produk jasa terdapat tiga komponen tambahan yaitu orang (people),proses

(process), dan lingkungan fisik (physical evidence).



12

1. Produk (product)

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk

memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk-produk yang di

pasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang,

tempat, property, organisasi, dan gagasan. Produk terdiri dari dua jenis,

yaitu intangible (tidak berwujud) dan tangible (berwujud). Atribut-

atribut produk meliputi jenis, kualitas, desain, fitur, merek, kemasan,

ukuran, pelayanan, garansi, dan imbalan. Elemen produk berkaitan

dengan perencanaan dalam menghasilkan suatu produk akhir bagi

konsumen.

2. Harga (price)

Harga dalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan

pendapatan dan yang lain menghabiskan biaya. Atribut harga meliputi

daftar harga, diskon, potongan harga khusus, periode pembayaran, dan

syarat krdit. Harga berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan.

3. Lokasi (place)

Lokasi didefinisikan sebagai aktifitas perusahaan agar produk udah di

dapatkan pelanggan sasaran. Artinya, variabel saluran distribusi atau

place tidak hanya menekankan pada lokasi perusahaan, mudah atau

tidaknya lokasi tersebut dicapai. Lokasi perusahaan yang strategis

merupakan kunci dari kemampuan perusahaan untuk menarik

konsumen. Saluran distribusi meliputi cakupan layanan,

pengelompokan, lokasi, persediaan, dan transportasi.
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4. Promosi (promotion)

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk

mendorong konsumen agar melakukan pembelian produk. Promosi

merupakan aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk

serta membujuk pasar sasaran untuk membelinya.

Menurut Tjiptono (2008 : 145) dalam bukunya Strategi Pemasaran   elemen-

elemen bauran pemasaran untuk produk jasa perlu ditambah dengan people,

physical environment, dan process, berikut penjelasannya :

1. Orang (people), perusahaan jasa dapat membedakan dirinya dengan cara

merekrut dan melatih karyawan yang lebih mampu dan dapat lebih

diandalkan dalam berhubungan dengan pelanggan, daripada pelanggan

pesaingnya.

2. Lingkungan Fisik (Physical Evidence), perusahaan jasa dapat

mengembangkan lingkungan fisik yang lebih atraktif.

3. Proses (process), perusahaan jasa dapat merancang proses penyampaian

jasa yang superior, misalnya home banking yang dibentuk oleh bank

tertentu.

2.1.4 Produk

2.1.4.1 Pengertian Produk

Produk merupakan elemen yang paling mendasar dan penting dari bauran

pemasaran. Dikatakan paling penting karena dengan produklah perusahaan

menetapkan harga yang pantas, menyalurkan produk melalui saluran-saluran
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distribusi mereka, dan mengkomunikasikan produk tersebut dengan suatu bauran

komunikasi yang tepat. Dengan kata lain tanpa adanya produk perusahaan tidak

dapat melakukan proses pemasaran dan tidak akan ada pemindahan hak milik.

Menurut Kotler dan Keller (2009:4) mendefinisikan produk sebagai

berikut :

“Produk (product) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada
pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang
fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi,
informasi, dan ide.”

Pengertian produk menurut Tjiptono (2008 : 95) diuraikan sebagai berikut:

“Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar

sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk

adalah segala sesuatu tang ditawarkan baik berwujud atau tidak berwujud untuk

digunakan, dikonsumsi guna memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen

2.1.4.2 Klasifikasi Produk

Menurut Kotler dan Keller (2009:5) berdasarkan ketahanan dan

keberwujudannya produk dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Barang-barang yang tidak tahan lama (Nondurable Goods)

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contoh : sabun.
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2. Barang Tahan Lama (Durable Goods)

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya dapat

digunakan untuk waktu lama. Contoh : kulkas, alat-alat mesin, dan

pakaian.

3. Jasa (services)

Jasa adalah produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan

dapat musnah. Contoh : salon potong rambut, nasihat hukum, dan

perbaikan peralatan.

Berdasarkan tujuan pembeliannya, menurut Tjiptono (2008:99) produk

dapat diklasifikasikan dalam dua bagian, yaitu :

1. Barang Konsumen

Adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir

sendiri (individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. Umumnya

barang konsumen dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu :

a. Convenience Goods

Merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi

pembelian tinggi (sering dibeli), dibutuhkan dalam waktu segera,

dan hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) dalam

pembandingan dan pembeliannya. Contoh : rokok, sabun, pasta

gigi, baterai, permen, dan surat kabar. Selanjutnya convenience

goods dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

 Staples adalah barang yang dibeli konsumen secara reguler

atau rutin, misalnya sabun mandi dan pasta gigi.
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 Impulse goods merupakan barang yang dibeli tanpa

perencanaan terlebih dahulu ataupun usaha-usaha

mencarinya. Biasanya impulse goods tersedia dan dipajang

dibanyak tempat yang tersebar, sehingga konsumen tidak

perlu repot-repot mencarinya. Contoh : permen, coklat,

majalah.

 Emergency goods adalah barang yang dibeli bila suatu

kebutuhan dirasa konsumen sangat mendesak, misalnya

payung dan jas hujan dimusim hujan.

b. Shopping Goods

Adalah barang-barang dalam proses pemilihan dan pembeliannya

dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif yang

tersedia. Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas,

dan model masing-masing barang. Contohnya alat-alat rumah

tangga, pakaian, dan furniture. Shopping goods terdiri atas dua

jenis, yaitu homogeneous shopping goods dan heterogeneous

shopping goods.

 Homogeneous shopping goods merupakan barang-barang

yang oleh konsumen dianggan serupa dalam hal kualitas

tetapi cukup berbeda dalam harga. Dengan demikian

konsumen berusaha mencari harga yang termurah dengan

cara membandingkan harga disatu toko dengan toko
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lainnya. Contohnya adalah tape recorder, TV dan mesin

cuci.

 heterogeneous shopping goods adalah barang-barang yang

aspek karakteristik atau ciri-cirinya (features) dianggap

lebih penting oleh konsumen daripada aspek harganya.

Dengan kata lain, konsumen mempersepsikannya berbeda

dalam hal kualitas dan atribut. Contohnya perlengkapan

rumah tangga, mebel dan pakaian.

c. Specialty Goods

Adalah barang-barang yang memiliki karakteristik dan/atau

identifikasi merek yang unik dimana sekelompok konsumen

bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Umumnya

jenis barang specialty terdiri atas barang-barang mewah dengan

merek dan model spesifik, sepeti mobil Lamborghini, pakaian yang

dirancang oleh perancang terkenal, kamera Nikon, dan lain-lain.

d. Unsought Goods

Merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau

kalaupun sudah diketahui, tetapi pada umumnya belum terpikirkan

untuk membelinya. Ada dua jenis unsought goods, yaitu regulary

unsought goods dan new unsought goods.

 Regulary unsought product adalah barang-barang yang

sebetulnya sudah ada dan diketahui konsumen, tetapi tidak
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terpikirkan untuk membelinya. Contohnya ensiklopedia,

asuransi jiwa, batu nisan, tanah kuburan.

 New unsought product adalah barang yang benar-benar

baru dan sama sekali belum diketahui konsumen. Jenis

barang ini merupakan hasil inovasi dan pengembangan

produk baru, sehingga belum banyak konsumen yang

mengetahuinya.

2. Barang Industri

Adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh industriawan (konsumen

antara atau konsumen bisnis) untuk keperluan selain dikonsumsi langsung,

yaitu :

a) Untuk diubah, diproduksi menjadi barang lain kemudian dijual

kembali (oleh produsen).

b) Untuk dijual kembali (oleh pedagang) tanpa dilakukan transformasi

fisik (proses produksi).

Barang industri dapat diklasifikasikan berdasarkan peranannya dalam

proses produksi dan biaya relatifnya, yaitu :

1. Materials and Parts

Yang tergolong dalam kelompok ini adalah barang-barang yang

seluruhnya atau sepenuhnya masuk ke dalam produk jadi.

2. Capital Items

Adalah barang-barang tahan lama (long-lasting) yang memberi

kemudahan dalam mengembangkan dan/atau mengelola produk jadi.
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3. Supplies and Services

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah barang-barang tidak tahan lama

(short-lasting) dan jasa yang memberi kemudahan dalam mengembangkan

dan/atau mengelola keseluruhan produk jadi.

2.1.5 Merek

2.1.5.1 Pengertian Merek

Merek merupakan atribut produk yang sangat penting dan dapat

mempengaruhi kegiatan-kegiatan pemasaran dari suatu perusahaan, misalnya

merek sebagai salah satu alat untuk membantu mempromosikan produk

perusahaan, ataupun sebagai identitas dari suatu produk yang dipasarkan oleh

perusahaan. Merek juga dapat berfungsi sebagai alat pembeda produk perusahaan

dengan produk pesaing. Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai

brand ini, maka penulis mengemukakan pengertan brand dari beberapa ahli

diantaranya :

Menurut Kotler dan Keller (2009:258) mendefinisikan merek sebagai

berikut :

“Merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau
kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau
jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan
mereka dari para pesaing.”

Sedangkan menurut Undang-Undang merek No 15 tahun 2001 pasal 1 ayat

1 yang dikutip oleh Tjiptono (2008:347) mengatakan definisi merek adalah :

“Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-
angka, susunan warna atau kombinasi, dari unsur-unsur tersebut yang



20

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan
jasa.”

Sedangkan menurut Fajar Laksana (2008:77), yang dikutip oleh Uus Md

Fadli, dkk (2013)  merek (brand) adalah :

“Suatu nama, istilah, tanda, lambang, atau gabungan, semua yang
diharapkan mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang, penjual, atau
sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa
dari produk pesaing.”

Jadi dari kedua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa merek

merupakan sebuah nama, tanda, simbol, desain atau sebuah kombinasi dari hal-hal

tersebut untuk membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing.

Bagian dari merek menurut Kotler dan Amstrong (2008:76) yaitu :

a. Nama merek (brand name) adalah sebagian dari merek dan yang

diucapkan.

b. Tanda merek (brand mark) adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal,

tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, atau warna

khusus.

c. Tanda merek dagang (trademark) adalah merek atau sebagian dari merek

yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang

istimewa.

d. Hak cipta (copyright) adalah hak istimewa yang dilindungi undang-undang

untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik,

atau karya seni.

Jika suatu perusahaan memperlakukan brand hanya sebagai nama, maka

perusahaan tersebut tidak melihat tujuan yang sebenarnya. Tantangan dalam
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pemberian brand adalah mengembangkan satu kumpulan makna yang

mendalam untuk brand tersebut. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana

perusahaan dapat membangun brand yang baik dan memiliki ciri yang kuat.

2.1.5.2 Kriteria Merek

Setiap perusahaan tentu menginginkan suatu brand yang dipakai oleh

suatu produk menjadi brand pilihan konsumen sehingga akan memberikan

dukungan yang besar bagi keberhasilan suatu produk dipasar. Maka dari itu untuk

membedakan suatu produk yang dihasilkan perusahaan dari produk pesaing,

brand juga berfungsi untuk mempermudah konsumen untuk mengenali dan

mengidentifikasikan barang atau jasa yang hendak dibeli.

Kriteria bagi merek yang tepat dalam Uus Md Fadli, dkk yang mengutip

Fajar Laksana (2008:79) adalah sebagai berikut :

1. Merek harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk.

2. Merek harus menggambarkan kualitas, warna dan sebagainya.

3. Merek harus mudah diucapkan, dikenal dan diingat.

4. Merek harus khas.

5. Merek harus dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum.

Suatu merek yang baik harus dapat memenuhi kriteria di atas, meskipun

pada kenyataannya tidak semua merek memiliki kriteria tersebut. Tetapi bagi

perusahaan yang ingin memiliki keunggulan bersaing, mereka akan berusaha

memenuhi kriteria tersebut bagi produk yang dihasilkannya sehingga

perusahaan dapat memenuhi tujuan dari pemberian merek.
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2.1.5.3 Tujuan Merek

Pada dasarnya suatu merek juga merupakan janji penjual untuk secara

konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada

para pembeli. Merek yang baik juga menyampaikan jaminan tambahan berupa

jaminan kualitas. Menurut Tjiptono (2008:104) merek sendiri digunakan untuk

beberapa tujuan, yaitu :

1. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan

produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Ini akan

memudahkan konsumen untuk mengenalinya saat berbelanja dan saat

melakukan pembelian ulang.

2. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk.

3. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan

kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen.

4. Untuk mengendalikan pasar.

Merek dapat dijadikan sebagai identitas produk perusahaan yang dapat

membedakan dengan produk pesaing. Apabila suatu perusahaan telah

memiliki merek yang baik maka merek tersebut dapat difungsikan juga sebaya

alat promosi atau daya tarik produk, serta dapat memberikam prestise

tersendiri kepada konsumen.
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2.1.5.4 Keputusan Pemberian Nama Dalam Merek

Produsen yang memutuskan untuk memberi merek pada produknya harus

memilih nama merek yang akan digunakan untuk dapat menyesuaikan strategi

yang akan dipakai. menurut Kotler dan Keller (2009:280) terdapat empat strategi

sebagai berikut:

1. Nama Individual

Strategi ini memungkinkan perusahaan mencari nama terbaik untuk

masing-masing produk. Keuntungan utama dari strategi ini bahwa reputasi

perusahaan tidak terikat erat dengan produk tersebut. Jika produk gagal

dan memiliki mutu yang rendah, nama atau citra perusahaan tidak akan

rusak, contohnya : Unilever (shampo Clear, sabun Lux, Rinso, Pepsodent

dan lain-lain).

2. Nama Keluarga Selimut

Keuntungan strategi ini adalah rendahnya biaya pengembangan karena

tidak membutuhkan riset “nama” atau pengeluaran iklan yang besar untuk

menciptakan pengakuan merek. Penjualan dari suatu produk baru akan

menjadi kuat jika nama produk baik. Contohnya : Toyota (kijang corolla,

landcruiser).

3. Nama Keluarga Terpisah Untuk Semua Produk

Strategi ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan sering menciptakan

nama keluarga yang berbeda-beda untuk lini mutu yang berbeda dalam

kelas produk yang sama. Jika perusahaan memproduksi produk-produk
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yang agak berbeda tidak dianjurkan untuk menggunakan strategi ini.

Contohnya : Indofood (kecap Indofood, saus Indofood dan lain-lain).

4. Nama Korporat Digabungkan dengan Nama Produk Individual

Beberapa produk mengikat nama perusahaan mereka pada satu nama

merek individual untuk masing-masing produk. Nama perusahaan

melegitimasikan dan nama individual mengindividualisasikan produk

baru. Contohnya : Astra (Astra Kredit, Astra Mobil).

2.1.5.5 Strategi Penetapan Merek

Dalam memasarkan produk perusahaan kepasaran maka para pemasar

harus bisa mempergunakan tahapan strategi merek pada produk yang akan

dijualnya kepasaran, dengan harapan dan tujuan agar produk yang dipasarkan

tersebut dapat bersaing, mencuri perhatian konsumen, dan menghasilkan

keuntungan yang maksimal.

Dua komponen kunci strategi penetapan merek menurut Kotler & Keller

(2009:282) adalah sebagai berikut:

1. Strategi Perluasan Merek (Brand Extension Strategy), yaitu dapat diartikan

ketika perusahaan menggunakan merek yang sudah mapan untuk

memperkenalkan sebuah produk baru, produk itu disebut perluasan merek

(brand extension). Banyak perusahaan memutuskan untuk

melipatgandakan aset mereka yang paling berharga dengan

memperkenalkan sejumlah produk baru di bawah nama merek terkuat

mereka. Perluasan merek dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
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 Perluasan lini, dimana merek induk mencakup produk baru di dalam

kategori produk yang dilayaninya saat ini, seperti rasa, bentuk, warna,

bahan, dan ukuran kemasan yang baru.

 Perluasan kategori, dimana merek induk digunakan untuk memasuki

kategori produk berbeda dari kategori yang dilayaninya saat ini

2. Portofolio Merek (Brand Portofolio) adalah kumpulan semua merek dan

lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu

kategori atau segmen pasar tertentu (Kotler & Keller, 2009:285).

Pentingnya melakukan portofolio merek karena beberapa alasan sebagai

berikut :

 Meningkatkan kehadiran di rak dan ketergantungan pengecer di toko.

 Menarik konsumen pencari keragaman yang mungkin dapat beralih ke

merek lain.

 Meningkatkan kompetisi internal dalam perusahaan.

 Mencapai skala ekonomis dalam iklan, penjualanm perdagangan, dan

distribusi fisik.

Strategi merek di atas akan sangat membantu perusahaan dalam

menentukan tipe merek mana yang bermanfaat bagi produknya. Keputusan

strategi merek yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam

memasarkan produknya, sehingga tujuan telah ditetapkan perusahaan yang akan

tercapai.
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2.1.5.6 Dimensi Merek

Menurut Ujang Sumarwan (2011:241) yang dikutip oleh Uus Md Fadli,

dkk (2013) menyatakan bahwa identitas sebagian besar merek bisa disajikan

dalam enam dimensi. Setiap dimensi harus dikelola untuk mempengaruhi brand

image (citra merek) kepada pelanggan. Keenam dimensi tersebut adalah :

1. Fisik, yaitu penampilan merek pada hal nama, warna-warna logo dan

kemasan yang dipilih.

2. Refleksi, yaitu citra konsumen sasaran seperti tercermin dalam komunikasi

merek, misalnya Coca Cola merefleksikan kaum muda dan iklannya

walaupun pasar sebenarnya jauh lebih besar.

3. Keterkaitan, hal ini menunjukkan bagaimana merek mencari hubungan dan

konsumen. Merek berpengalaman seperti virgin memposisikan dirinya

sebagai sahabat konsumen. Merek aspirasional seperti Louis Vuitron

mengundang konsumen untuk bergabung dengan klub eksklusif.

4. Kepribadian, yang dimaksud adalah merek. Misalnya kepribadian IBM

adalah profesional yang serius, sementara Apple adalah muda dan kreatif.

5. Budaya, yaitu latar belakang dan nilai-nilai merek. Contohnya Mercedes

menggambarkan nilai-nilai Jerman, dan Nike menunjukkan sifat

invidualisme.

6. Citra diri, yaitu bagaimana pelanggan melihat dirinya sendiri dalam

hubungannya dengan merek. Contohnya, seseorang yang membeli dari

body shop akan melihat dirinya memiliki perhatian pada lingkungan
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dengan memilih merek ini. Citra diri adalah gaya merek yang berubah

sedikit demi sedikit.

2.1.5.7 Ekuitas Merek

Ekuitas merek harus didefinisikan berdasarkan efek pemasaran yang

secara unik dapat diatributkan ke sebuah merek (Kotler, dan Keller, 2009).

Artinya, ekuitas merek terkait dengan fakta bahwa akan diperoleh hasil yang

berbeda dari pemasaran suatu produk atau jasa karena mereknya, dibandingkan

dengan hasil bila produk atau jasa yang sama tidak teridentifikasi oleh merek

tersebut. Pembangunan ekuitas merek bergantung pada tiga faktor utama yaitu,

(1) pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek,

(2) cara merek diintegrasikan ke dalam dukungan program pemasaran, dan (3)

asosiasi yang dipindahkan secara tidak langsung ke merek dengan

menghubungkan merek dengan entitas lainnya (misalnya perusahaan,

negara asal, saluran distribusi, atau merek lain) (Kotler, dan Keller, 2009)

David A. Aaker (dalam Andi M. Shadat; 2009:163) memberikan

pengertian ekuitas merek yaitu :

“serangkaian aset dan kewajiban yang terkait dengan sebuah merek,

nama, dan symbol yang menambah atau nilai yang diberikan sebuah

produk atau jasa kepada perusahaan dan atau pelanggan”.

Menurut  Astuti dan Cahyadi (2007:56)

“Ekuitas merek (brand equity) adalah seperangkat asosiasi dan perilaku
yang dimiliki oleh pelanggan merek, anggota saluran distribusi, dan
perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan,
daya tahan, dan keunggulan yang dapat membedakan dengan merek
pesaing”
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Menurut perspektif konsumen, sebuah merek memiliki ekuitas sebesar

pengenalan konsumen atas merek tersebut dan menyimpannya dalam memori

mereka beserta asosiasi merek yang mendukung, kuat, dan unik (Terence, 2000).

Sedangkan ekuitas merek merupakan diferensial positif yang ditimbulkan

oleh pengetahuan nama merek terhadap tanggapan pelanggan atas produk atau

jasa tersebut (Kotler, 2005:86)

Ekuitas merek mengakibatkan pelanggan memperlihatkan preferensi

terhadap suatu produk dibandingkan dengan yang lain kalau keduanya pada

dasarnya identik. Sejauh mana pelanggan bersedia membayar lebih tinggi untuk

merek tertentu tersebut merupakan ukuran ekuitas merek.

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep ekuitas merek merupakan suatu

bentuk respon dari konsumen terhadap merek itu sendiri yang kemudian mereka

rasakan dan disimpan dalam ingatan konsumen sebagai bentuk pembeda antara

merek yang satu dengan yang lainnya. Dari ekuitas merek ini akan timbul akibat

konsumen dihadapkan pada suatu karakteristik pembeda produk antara satu

produk dengan produk yang lain tapi pada dasarnya produk tersebut terlihat sama.

Lima tingkat sikap pelanggan terhadap merek, mulai dari yang terendah

hingga tertinggi, menurut Aaker dalam Kotler, (2005):

1. Pelanggan akan mengganti merek, khususnya karena alasan harga. Tidak

ada kesetiaan merek.

2. Pelanggan merasa puas. Tidak alasan untuk berganti merek.

3. Pelanggan merasa puas dan akan mengalami kerugian dengan berganti

merek.
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4. Pelanggan menghargai merek tersebut dan menanggapinya sebagai teman.

5. Pelanggan sangat setia dengan merek tersebut.

Ekuitas merek sangat terkait dengan berapa banyak pelanggan dalam

kelompok 3, 4, dan 5 (Kotler, 2005)

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa standar ukur suatu ekuitas

merek dapat dikatakan memiliki ekuitas yang kuat apabila pelanggan berada pada

tingkatan pemenuhan kepuasan yang tinggi, kemudian mulai menghargai

keberadaan merek tersebut, dan pada akhirnya pelanggan sangat setia terhadap

merek tersebut.

Suatu merek yang memiliki dasar ekuitas yang kokoh akan berdampak

pada tingkat penguasaan kesetiaan konsumen kepada perusahaan yang pada

akhirnya dapat memberikan suatu hasil yang baik secara signifikan pada

perusahaan itu sendiri. Dengan terbangunnya kesetiaan konsumen pada suatu

merek, kecenderungan untuk beralih produk akan jauh berkurang dan akan merasa

terus terpuaskan dari merek yang mereka terima sekarang, dari pengalaman yang

telah dirasakan oleh konsumen mengenai kepuasan yang didapatkan setelah

memanfaatkan suatu brand dapat dijadikan suatu indikasi pada akhirnya

konsumen yang telah terpuaskan tersebut akan mereferensikan merek tersebut

kepada orang lain.

2.1.5.8 Dimensi Ekuitas Merek

Menurut Aaker (1997), konsep dasar ekuitas merek dibentuk dari empat

dimensi, yaitu:
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1. Kesadaran merek (brand awareness)

2. Persepsi kualitas (perceived quality)

3. Asosiasi merek (brand association),

4. Loyalitas merek (brand loyalty),

Seperti terlihat pada tampilan gambar berikut ini :

Gambar 2.1

Dimensi Ekuitas Merek

Sumber : Aaker, 1997

Masing-masing dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesadaran merek (Brand Awareness)

Kesadaran merek adalah kemampuan pelanggan untuk mengenali atau

mengingat kembali sebuah merek. Seperti kemampuan mengingat model

varian merek, Kemampuan mengenal logo merek, Kemampuan mengingat

iklan

2. Persepsi Kualitas (Perceived Quality)

Pemahaman kualitas terhadap merek menggambarkan respon keseluruhan

pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek.

Ekuitas Merek
(Brand Equity)

Kesadaran Merek
(brand awareness)

Persepsi kualitas
(perceived quality)

Asosiasi merek
(brand association)

Loyalitas merek
(brand loyalty)
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Seperti pemahaman akan performance atau tampilkan, kualitas pelayanan,

serta persepsi produk yang berkualitas.

3. Asosiasi Merek (Brand Associations)

Asosiasi merek berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam

memory pelanggan terhadap sebuah merek, seperti inovasi pada merek,

merek yang terkenal, merek memiliki nilai tinggi.

4. Loyalitas Merek (Brand Loyalty)

Loyalitas merek adalah komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli

kembali suatu merek secara konsisten di masa mendatang, seperti

melakukan pembelian ulang, membeli dengan harga premium dan

memberikan rekomendasi kepada orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu usaha dalam mencapai keberhasilan

dalam persaingan dan dalam menguasai pasar dalam jangka yang lama suatu

produk dengan merek-merek yang telah ada di pasar harus memiliki brand equity

yang kuat.

Ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam

pengambilan keputusan pembelian atas dasar pengalaman masa lalu dalam

penggunaan atau kedekatan, dan asosiasi dengan berbagai karakteristik merek

(Durianto dkk,2004). Semakin kuat ekuitas merek suatu produk, maka semakin

kuat pula daya tariknya di mata konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut

dan pada akhirnya akan mengarah pada keputusan pembelian produk (Durianto,

dkk, 2004).
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Sedangkan menurut Aaker (1997) Peran brand awareness dalam brand

equity tergantung pada tingkatan akan pencapaian kesadaran di benak konsumen.

Tingkatan brand awareness dikelompokkan menjadi 4 tingkatan:

1. Brand Unaware (Tidak Menyadari Merek)

2. Brand Recognition (Pengenalan Merek) atau disebut juga sebagai

tingkatan pengingatan kembali dengan bantuan (aided recall).

3. Brand Recall (Pengingatan Kembali Merek) atau tingkatan pengingatan

kembali merek tanpa bantuan (unaided recall) karena konsumen tidak

perlu dibantu untuk mengingat merek

4. Top of Mind (Puncak Pikiran) merupakan brand awarenesstertinggi yang

merupakan pimpinan dari berbagai merek yang ada dalam pikiran

konsumen

2.1.6 Minat Beli

2.1.6.1 Jenis Perilaku Pembelian

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada

keputusan konsumen pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin

melibatkan lebih banyak pertimbangan pembelian dan lebih banyak peserta.

Henry Assael, seperti dikutip oleh Kotler (2009: 221), membedakan empat

jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembelian

dan tingkat perbedaan antara merek,yaitu:

1. Perilaku pembelian yang rumit (Complex Buying Behavior)

Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tingi dalam

pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang jelas di antara
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merek-merek yang ada. Perilaku membeli ini terjadi pada waktu membeli

produk-produk yang mahal, tidak sering dibeli, berisiko dan dapat mencerminkan

diri pembelinya, seperti mobil, jam tangan, pakaian, dan lain-lain.

Biasanya konsumen tidak tahu terlalu banyak tentang kategori produk dan

harus berusaha untuk mengetahuinya. Sehingga pemasar harus menyusun strategi

untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang atribut produk,

kepentingannya, tentang perusahaan, dan atribut penting lainnya.

2. Perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan (Dissonance Reducing

Buying Behavior)

Perilaku membeli semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan

konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan di antara berbagai merek.

Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang harganya mahal, tidak

sering dibeli, berisiko, dan membeli secara relatif cepat karena perbedaan merek

tidak terlihat, seperti karpet, keramik, dan lain-lain.

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan (Habitual Buying Behavior)

Konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan

kesetiaan terhadap merek. Konsumen memilih produk secara berulang bukan

karena merek produk, tetapi karena mereka sudah mengenal produk tersebut.

Setelah membeli, mereka tidak mengevaluasi kembali mengapa mereka membeli

produk tersebut karena mereka tidak terlibat dengan produk. Perilaku ini biasanya

terjadi pada produk-produk seperti gula, garam, deterjen, dan lain-lain.

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi (Variety Seeking Buying Behavior)
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Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat

perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan mencari

keragaman dan bukan kepuasan. Jadi merek dalam perilaku ini bukan merupakan

suatu yang mutlak. Perilaku seperti ini biasanya terjadi pada produk-produk yang

sering dibeli, harga murah dan konsumen sering mencoba merek-merek baru.

2.1.6.2 Tahap-Tahap Proses Keputusan Pembelian Konsumen

Ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan

pembelian, dan perilaku pembelian. Kotler dan Keller (2007: 223). Model ini

menekankan bahwa proses pembelian bermula sebelum pembelian dan berakibat

jauh setelah pembelian. Setiap konsumen tentu melewati kelima tahap ini umtuk

setiap pembelian yang mereka buat. Dalam pembelian yang lebih rutin, mereka

membalik tahap-tahap tersebut.

Gambar berikut menggambarkan proses tersebut:

Gambar 2.2

Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian

Proses pembelian konsumen menurut Kotler (2007: 224) adalah sebagai

berikut:

1. Pengenalan Masalah

Proses dimulai saat pembelian meyadari adanya masalah atau kebutuhan.

Pembelian merasakan adanya perbedaan antara yang nyata dan yang

Pengealan
Masalah

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian

Perilaku Pasca
Pembelian

Sumber: Kotler (2005: 224)
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diinginkan. Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal

maupun ekternal.

Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan

tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para

pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering

membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian

dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen.

2. Pencarian Informasi

Konsumen yang terdorong kebutuhan mungkin, atau mungkin juga tidak,

mencari informasi lebih lanjut. Jika dorongan konsumen kuat dan produk itu

berada di dekatnya, mugkin konsumen akan langsung membelinya. Jika tidak,

kebutuhan konsumen ini hanya akan menjadi ingatan saja.

Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok:

 Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan

 Sumber komersial : iklan, wiraniaga, penyaluran, kemasan,

pajangan toko

 Sumber publik : media massa, organisasi penetuan

peringkat konsumen

 Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian, dan pemakaian

produk

Pencarian informasi terdiri dari dua jenis menurut tingkatnya. Yang

pertama adalah perhatian yang meningkat, yang ditandai dengan pencarian
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informasi yang sedang-sedang saja. Kedua, pencarian informasi secara aktif

yang dilakukan dengan mencari informasi dari segala sumber.

3. Evaluasi Alternatif

Konsumen akan memproses informasi tentang pilihan merek untuk membuat

keputusan terakhir. Pertama, kita melihat bahwa konsumen mempunyai

kebutuhan. Konsumen akan mencari manfaat tertentu dan selanjutnya melihat

kepada atribut produk. Konsumen akan menberikan bobot yang berbeda untuk

setiap produk sesuai dengan kepentingannya. Kemudian konsumen mungkin

akan mengembangkan himpunan kepercayaan merek. Konsumen juga

dianggap memiliki fungsi utilitas, yaitu bagaiman konsumen mengharapkan

kepuasan produk bervariasi menurut tingkat alternatif tiap ciri. Dan akhirnya

konsumen akan tiba pada sikap ke arah alternatif merek melalui prosedur

evaluasi atribut.

4. Keputusan Pembelian

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merekp-merek

yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat

membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Namun, ada dua

faktor yang berada di antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor

pertama adalah sikap orang lain dam faktor kedua adalah keadaan yang tidak

terduga.

5. Perilaku Pascapembelian

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau

ketidakpuasan. Tugas pemasar tiddak berakhir begitu saja ketika produk
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dibeli. Para pemasar harus memantau kepuasan pascapembelian, tindakan

pascapembelian, dan pemakaian pascapembelian.

2.1.6.3 Minat Beli Konsumen

Minat digambarkan sebagai sebuah situasi seseorang sebelum melakukan

tindakan yang dapat dijadikan dasar untu memprediksi perilaku atau tindakannya.

Minat merupakan perilaku yang muncul sebagai responden terhadap objek yang

menunjukan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. (Kotler dan

Keller, 2007). Sedangkan menurut McCarthy (2003:298) minat beli diartikan :

“Dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang atau

jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan:”.

Menurut Kotler dan Keller minat beli dapat diindikasikan sebagai berikut:

a. Minat dianggap sebagai sebuah perangkat atau perantara antara faktor-

faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku.

b. Minat dapat mengindikasikan seberapa jauh kemampuan seseorang

untuk mencoba.

c. Minat menunjukan pengukuran kehendak seseorang.

d. Minat berhubungan dengan perilaku yang terus menerus.

2.1.7 Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian mengenai ekuitas merek dan minat beli

konsumen. Analisis penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti tersebut

dipaparkan pada tabel berikut ini:
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Tabel 2.1 Contoh Penelitian Sebelumnya

No. Peneliti Judul Metode Hasil&Kesimpulan
1. Rifki Subgya

(2012)

Universitas
Widyatama

Pengaruh Brand Image
Terhadap Minat Beli
New Avanza

Deskriptif
dan
verifikatif

Brand image
berpengaruh positif
terhadap minat beli
konsumen

2 Bisri Mustofa
(2013)

Universitas
Diponegoro

Analisis pengaruh
ekuitas merek
Terhadap keputusan
pembelian sepeda
Motor yamaha

Deskriptif
dan
verifikatif

Ekuitas merek
berpengaruh
signifikan terhadap
keputusan pembelian
konsumen

2.2 Kerangka Pemikiran

Semakin kuat brand equity suatu produk, semakin kuat pula daya tariknya

di mata konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut yang selanjutnya dapat

menggiring konsumen untuk melakukan pembelian serta mengantarkan

perusahaan untuk meraup keuntungan dari waktu ke waktu (Durianto, 2001).

Ekuitas merek dan ekuitas pelanggan sama-sama penting. Tidak ada merek

tanpa pelanggan dan tidak ada pelanggan tanpa merek. Merek berguna sebagai

“umpan” yang digunakan pengecer serta pedagang perantara untuk menarik

pelanggan yang mereka ambil nilainya. Pelanggan berguna sebagai mesin

keuntungan nyata bagi merek untuk menguangkan nilai merek mereka.

(Kotler, dan Keller, 2009 : 288).

Dengan kuatnya nilai merek dalam suatu produk akan menjadikan

kekuatan untuk menghasilkan ketertarikan di mata konsumen, dengan adanya

ketertarikan untuk mengkonsumsi produk tersebut akan mendorong konsumen

untuk membelinya dan dengan semakin banyaknya konsumen yang
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mengkonsumsi produk yang bermerek tersebut dapat menghasilkan keuntungan di

sisi perusahaan itu sendiri, baik dari kesetiaan konsumen maupun pada

keuntungan dari sisi financial perusahaan. Merek tidak dapat berdiri sendiri, tanpa

adanya pelanggan suatu merek tidak akan bernilai, sebaliknya tanpa adanya merek

tidak ada upaya untuk mendatangkan pelanggan untuk mengkonsumsi merek

tersebut sehingga menjadikan pelanggan tidak dapat mengambil nilai yang

dihasilkan dari keberadaan merek.

Keberadaan produk yang memiliki nilai merek yang tinggi menjadikan

produk tersebut semakin unggul dalam bersaing di pasaran, konsumen akan

terhibur dan akan merasa dipuaskan oleh merek yang memiliki karakteristik yang

unik, beragam, dan mampu menjadi pembeda diantara produk lain yang sejenis.

Saat konsumen berada pada tingkat kepuasan yang diharapkan, maka akan

menghasilkan dorongan atau keinginan dalam melakukan pembelian, karena

produk yang dikonsumsinya dapat memberikan nilai maupun manfaat yang positif

hingga pada akhirnya mendapatkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhannya

tersebut.

Brand equity dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam

pengambilan keputusan pembelian atas dasar pengalaman pembelian masa lalu

dalam penggunaan atau kedekatan, asosiasi dengan berbagai karakteristik merek

(Durianto,2001).

Menurut Aaker (1997) Peran brand awareness dalam brand equity

tergantung pada tingkatan akan pencapaian kesadaran di benak konsumenyang

dikelompokkan menjadi 4 tingkatan:
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1. Brand Unaware (Tidak Menyadari Merek)

2. Brand Recognition (Pengenalan Merek) atau disebut juga sebagai

tingkatan pengingatan kembali dengan bantuan (aided recall).

3. Brand Recall (Pengingatan Kembali Merek) atau tingkatan pengingatan

kembali merek tanpa bantuan (unaided recall) karena konsumen tidak

perlu dibantu untuk mengingat merek

4. Top of Mind (Puncak Pikiran) merupakan brand awarenesstertinggi yang

merupakan pimpinan dari berbagai merek yang ada dalam pikiran

konsumen

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya brand equity akan

dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian melalui

pengalamannya.

Keputusan pembelian didasarkan atas pengalamannya dalam

menggunakan serta merasakan berbagai karakter merek dimasa yang lalu.

Konsumen dapat merasakan dengan pengalamannya tersebut mana yang

menghasilan nilai merek baik yang kuat maupun yang rendah, hingga pada

akhirnya dalam keputusan pembelian di masa mendatang konsumen akan lebih

memilih produk dengan ekuitas merek yang tinggi.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian di atas hipotesis yang diajukan dalam

penelitan ini adalah sebagai berikut:

“Ekuitas merek berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen Yamaha

Mio JF1”.


