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2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1   Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan 

manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. 

Misalkan ada seseorang yang ingin bepergian tetapi ia ingin 

bepergian dengan sesuatu yang instan dan tidak memerlukan 

tenaga di saat itu terbesit dibenaknya bahwa pilihan yang ada di 

pikirannya yaitu: mobil, motor, dan angkutan umum, sepeda tidak 

dipilih karena memerlukan tenaga. Apabila ia memilih mobil dan 

angkutan umum, hal tersebut menjadi tidak instan lagi, maka dari 

itu ia memilih sepeda motor yang perawatannya tidak begitu 

banyak dan juga pengeluaran bahan bakar yang sedikit. Dari hal 

inilah seseorang tersebut memilih menggunakan sepeda motor 

untuk bepergian yang mana sepeda motor ini lebih instan dan 

tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk mengendarainya.  

Contoh lainnya yaitu ketika seseorang membutuhkan air 

dalam memenuhi kebutuhan dahaganya. Jika ada segelas air maka 

kebutuhan dahaganya akan terpenuhi. Namun manusia tidak 

hanya ingin memenuhi kebutuhannya namun juga ingin 

memenuhi keinginannya yaitu misalnya segelas air merek Aqua 

yang bersih dan mudah dibawa. Maka manusia ini memilih Aqua 

botol yang sesuai dengan kebutuhan dalam dahaga dan sesuai 

dengan keinginannya yang juga mudah dibawa. 
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Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting dari 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

yang pada akhirnya dapat menghasilkan keuntungan. Menurut 

Kotler dan Amstrong (2008:6) pengertian pemasaran adalah 

sebagai berikut: 

“Suatu proses dimana perusahaan menciptakan nilai 

bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat 

dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap 

nilai dari pelanggan sebagai imbalannya”. 

Sedangkan menurut American Marketing Association dalam 

Kotler dan Keller (2009:5) bahwa pemasaran adalah: 

“Fungsi Organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan mengkomunikasikan dan memberikan 

nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan 

pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap organisasi”. 

Dalam buku Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen 

Edisi Pertama. Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani 

Handoko (2008:10) menjelaskan bahwa pemasaran adalah: 

“Sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha 

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan 

harga, mempromosikan, dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan 

baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial”. 
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Dari uraian pendapat para ahli diatas mengenai pengertian 

pemasaran, dapat diambil kesimpulan bahwa pemasaran 

merupakan suatu hubungan antara organisasi dengan perencanaan 

pendapatan organisasi sehingga dengan hubungan tersebut suatu 

perusahaan mampu untuk menciptakan dan mengkomunikasikan 

sistem keseluruhan dari kegiatan untuk merencanakan penjualan 

dan mendistribusikan barang atau jasa sehingga dapat memuaskan 

pembeli atau konsumen yang ada. 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang 

perlu dilakukan oleh perusahaan baik berupa barang maupun jasa 

dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu 

usaha. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan 

salah satu kegiatan perusahaan, dimana secara langsung 

berhubungan dengan konsumen, maka kegiatan pemasaran dapat 

diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam 

kaitannya dengan pasar. Adapun pengertian manajemen 

pemasaran menurut Kotler dan Kevin Lane dalam Bob Sabran 

(2009:5) 

“Sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penanganan dari proses pertukaran agar mencapai keberhasilan 
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menuntut sejumlah besar kerja dan keterampilan karena 

manajemen pemasaran dilihat sebagai seni dan ilmu untuk 

memilih pasar sasaran serta mendapatkan ,menjaga, dan 

menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyerahan dan 

pengkomunikasian nilai pelanggan yang unggul. 

2.1.3 Pengertian Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran sejatinya merupakan suatu hal yang 

paling berpengaruh dalam menjalankan perusahaan, perusahaan 

akan berkembang atau tidak adalah salah satu pengaruh dari 

strategi itu sendiri. Strategi pemasaran yang baik untuk 

perusahaan haruslah mampu memberikan kemajuan yang berarti 

bagi perusahaan, perusahaan yang memiliki strategi yang baik 

pastinya juga didukung oleh faktor-faktor penunjangnya. Berikut 

adalah pengertian stategi pemasaran menurut para ahli. 

Menurut Kotler & Amstrong (2008, 45), strategi pemasaran 

adalah  

“logika pemasaran dimana unit bisnis berharap 

untuk menciptakan nilai dan mendapatkan 

keuntungan dari hubungannya dengan konsumen”. 

Sedangkan menurut Kurtz (2008, 42), strategi pemasaran adalah  

“sebuah keseluruhan, program perusahaan untuk 

menentukan target pasar dan memuaskan konsumen 

dengan membangun kombinasi elemen dari bauran 

pemasaran; produk, distribusi, promosi, dan harga”. 
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Menurut Guiltinan dan Paul (1992), definisi strategi pemasaran 

adalah  

“Pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan 

akan dicapai dalam hal permintaan pada target pasar 

yang ditentukan”. 

Menurut Kotler (2008, 46), dalam upaya untuk 

mendapatkan kepuasan konsumen di tengah persaingan, 

perusahaan harus mengerti terlebih dahulu apa kebutuhan dan 

keinginan konsumennya. Sebuah perusahaan menyadari bahwa 

perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan konsumen yang 

sangat berbeda-beda. Perusahaan menyiapkan strategi pemasaran 

dengan memilih segmen konsumen terbaik yang dapat 

menciptakan keuntungan yang sebesarnya. Proses ini meliputi 

market segmentation, market targeting, positioning, dan 

differentiation. 

1. Market Segmentation 

 Menurut Kotler & Amstrong (2008, 46), segmentasi 

pasar adalah membagi sebuah pasar menjadi grup-grup 

pembeli dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang 

berbeda-beda. Pembagian pasar menurut Kotler: 

a. Geografik 

 Segmentasi geografik adalah membagi keseluruhan pasar 

menjadi kelompok homogeneous berdasarkan lokasi. 

Lokasi geografis tidak menjamin bahwa semua konsumen 

di lokasi tersebut mempunyai keputusan pembelian yang 

sama, namun pendekatan ini dapat membantu 
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mengidentifikasi secara umum akan kebutuhan konsumen 

di suatu lokasi. 

b. Demografis 

Segmentasi dari demografis dibagi menjadi : 

• Usia : Kebutuhan dan keinginan konsumen berubah 

seiring usia. 

• Jenis kelamin : Membagi pasar sesuai jenis kelamin. 

• Pendapatan : Membagi pasar sesuai kelompok 

pendapatan yang berbeda-beda. 

c. Psychographic 

Membagi pasar berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan 

karakteristik pribadi. 

d. Tingkah Laku 

Membagi pasar berdasarkan pengetahuan konsumen, 

sikap, dan respon terhadap sebuah produk. 

2. Market Targeting 

 Setiap perusahaan dapat masuk ke dalam satu atau 

beberapa segmen pasar. Setelah perusahaan mendefinisikan 

segmen pasarnya, market targeting mengevaluasi ketertarikan 

dari masing-masing segmen dan memilih segmen pasar.  

 Menurut Craven, Market targeting (2003, 198-199), 

sebuah proses ketertarikan setiap segmen pasar dan memilih 

satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Pada umumnya market 

targeting dapat dibedakan menjadi beberapa level : 
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a. Undifferentiated Marketing (mass) 

  Sebuah strategi pasar dimana sebuah perusahaan 

memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen dan 

masuk ke dalam sebuah pasar dengan hanya satu 

penawaran. 

1) Differentiated Marketing (Segmented) 

 Sebuah strategi pasar dimana perusahaan 

memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen pasar 

dan merancang beberapa penawaran untuk setiap 

pasarnya. 

2) Concentrated Marketing (Niche) 

 Sebuah strategi pasar dimana sebuah perusahaan 

masuk ke dalam sebuah pasar yang memiliki segmen 

sedikit dan sempit. 

3) Micromarketing 

 Sebuah penyesuaian produk terhadap kebutuhan 

dan keinginan konsumen dan konsumen lokal termasuk 

marketing lokal dan marketing individual. 

3. Positioning 

 Positioning adalah memposisikan suatu produk dengan 

jelas, tepat, dan berbeda untuk bersaing di pikiran target 

konsumen. 

4. Differentiation 

 Membuat suatu perbedaan kepada target konsumen 

dengan menciptakan nilai yang berbeda di pikiran konsumen. 
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Selanjutnya, menurut  Kotler   konsep   pemasaran  berpijak  

pada empat pilar utama, yaitu: 

1.  Profitabilitas 

Tujuan  dari  konsep  pemasaran  adalah  untuk  membantu 

organisasi / perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Pada 

perusahaan pribadi tujuan utama adalah keuntungan untuk 

bertahan hidup dan menarik dana yang memadai untuk 

melaksanakan tugasnya. Dengan efisiensi produksi, 

peningkatan mutu produk dan manajemen penjualan yang 

handal, perusahaan akan dapat meningkatkan pendapatan 

mereka dari penjualan produk yang bermutu tinggi dengan 

harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. 

2.  Orientasi Pelanggan 

Dalam usaha meningkatkan pendapatan, perusahaan 

mengutamakan kepuasan konsumen dengan cara memenuhi 

keinginan konsumen dalam kegiatan pemasaran yang 

terkoordinasi dan terintergrasi. Pemikiran yang berorientasi 

pada pelanggan mengharuskan perusahaan mendefinisikan 

kebutuhan pelanggan dari sudut pandang pelanggan bukan dari 

sudut pandangnya sendiri. 

3.  Fokus Pasar 

Perusahaan sebagai sebuah organisasi mempunyai tugas untuk 

menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran 

serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara 

lebih efektif dan efisien daripada para pesaing sedemikian 
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rupa sehingga dapat menjamin dan mendorong kesejahteraan 

konsumen dan masyarakat. 

4.  Pemasaran yang Terkoordinir 

Pemasaran yang terkoordinir berarti ada dua hal, pertama, 

berbagai  fungsi  pemasaran,  tenaga  penjualan,  iklan,  

manajemen produk, penelitian pasar, dan lain-lain harus 

dikoordinasikan dengan baik dengan departemen perusahaan 

lain. 

Perusahaan yang sukses harus memikiran strategi-strategi 

pemasaran yang lebih baik dari pesaingnya untuk memuaskan 

konsumen sasarannya. Jadi, strategi pemasaran harus disesuaikan 

dengan kebutuhan kosumen dan memperhitungkan pula strategi 

pesaing. Menurut Freddy Rangkuti yang dikutip dari Humdiana 

(2005: 43), dalam mengembangkan strategi pemasaran produsen 

harus menghadapi keputusan pemberian merek (branding). 

Pemberian merek merupakan masalah utama dalam strategi 

produk. 

2.1.4 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

2.1.4.1 Pengertian Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran atau biasa juga disebut dengan 

marketing mix, merupakan strategi dasar manajemen pemasaran 

yang ditetapkan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. 

Bauran pemasaran juga memiliki peranan penting dalam 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan ke pasar. 
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Definisi bauran pemasaran (marketing mix) menurut Kotler dan 

Armstrong (2008: 62) : 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

kumpulan alat pemasaran taktif terkendali yang 

dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon 

yang diinginkannya di pasar sasaran.” 

Adapun definisi bauran pemasaran (marketing mix) menurut 

Buchari (2008: 205) 

 “Marketing mix merupakan strategi mencampur 

kegiatan-kegiatan marketing, agar dicari kombinasi 

maksimal sehingga mendatangkan hasil paling 

memuaskan”. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

bauran pemasaran adalah suatu alat pemasaran taktif terkendali 

yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkannya di pasar sasaran yang juga merupakan strategi 

perusahaan dalam mencampur kegiatan-kegiatan marketing, agar 

dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil paling 

memuaskan. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008: 62-63) bauran 

pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. 

Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokan menjadi empat 

kelompok variabel yang disebut “4P” dalam kegiatan bauran 

pemasaran sebagai berikut : 
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1. Produk (product) 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan kepada pasar sasaran. 

2. Harga (price) 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh 

pelangganuntuk memperoleh produk. 

3. Tempat (place) 

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk 

tersedia bagi pelanggan sasaran. 

4. Promosi (promotion) 

Promosi adalah aktifitas yang menyampaikan manfaat produk 

dan membujuk pelanggan membelinya. 

Dalam marketing mix terdapat kombinasi antara 

perusahaan barang dan jasa Untuk perusahaan yang bergerak 

dibidang barang, marketing mix dikenal dengan istilah 4P 

(product, price, place, promotion) seperti yang telah dijelaskan 

diatas. 

  Sedangkan untuk perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa, Menurut Morisson dalam Dewi (2010: 209) menyatakan 

bahwa konsep marketing mix dikombinasikan menjadi 8P yaitu 

dengan tambahan unsur 4P tersebut adalah: 

5. People 

Menurut Dewi (2010: 79) menyatakan bahwa people 

merupakan penyedia barang dan jasa yang melayani 

konsumen. People sedikitnya memiliki tiga hal yaitu service 

personnel, the product themselves, dan local resident. Dalam 
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hal ini pelatihan, pengendalian kualitas, standardisasi 

kualifikasi dan sertifikasi kompetensi menjadi bagian yang 

penting dalam menentukan keberhasilan suatu pemasaran. 

6. Packaging 

Menurut Morrison (2010) menyatakan bahwa Packaging 

berarti pengelompokan dua elemen atau lebih dari product 

experience ke dalam suatu produk. Packaging adalah 

kombinasi darijasa dan daya tarik produk yang saling 

berkaitan dalam satu paket penawaran harga. Serangkaian 

produk yang dikemas dan dijual dengan menarik akan 

membentuk pengalamanyang menarik pula. 

7. Programming 

Menurut Morrison (2010) menyatakan bahwa Programming 

adalah suatu teknik yang berkaitan dengan packaging, yaitu 

pengembangan aktivitas tertentu, acara, atau program untuk 

menarik dan meningkatkan pembelanjaan, atau memberikan 

nilai tambah pada paket atau produk. Packaging memiliki 

kaitan dengan packaging yang melibatkan event special 

aktivitas atau program suatu produk untuk membuatnya lebih 

beraneka ragam dan menarik. 

8. Partnership 

Suatu hubungan yang dijalin dengan usaha yang sejenis 

maupun usaha tidak sejenis yang menciptakan benefit dari 

pihak-pihak tersebut. 
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2.1.5 Brand 

1. Definisi brand (merek) 

Pengertian merek menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2001 : 651) adalah tanda yang dikenakan oleh 

pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang-

barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang 

menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. 

Menurut para ahli, definisi brand (merek) adalah : 

a. Brand  atau   merek  adalah  janji   penjual  untuk  

menyampaikan kumpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik 

secara konsisten kepada pembeli (Kotler, Armstrong, 

1997: 283). 

b. Brand adalah ide, kata, desain grafis dan suara / bunyi 

yang mensimbolisasikan produk, jasa, dan perusahaan 

yang memproduksi produk dan jasa tersebut (Janita, 

2005: 15). 

c. Stephen King dalam Paul Temporal, KC Lee (2002: 

46) mengatakan bahwa produk adalah sesuatu yang 

dibuat didalam pabrik, merek adalah sesuatu yang dibeli 

oleh konsumen. Produk dapat ditiru pesaing, merek 

adalah unik. 

d. American  Marketing  Association  mendefinisikan  brand  

sebagai nama, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi 

dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau 
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sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari 

produk pesaing (Kotler, 2008: 332). 

e. Menurut Aaker (1997: 9), merek adalah :”Nama, 

dan/simbol yang bersifat  membedakan  (seperti  sebuah  

logo,  cap,  atau  kemasan) dengan maksud 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang penjual 

atau sebuah kelompok penjual tertentu, dengan demikian 

dapat membedakannya dari barang-barang dan jasa yang 

dihasilkan para kompetitor”. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan 

brand adalah kelengkapan dari suatu produk maupun jasa yang 

terdapat di dalamnya, yaitu berupa: nama, istilah, simbol, tanda 

gambar/ logo, kemasan serta kombinasinya yang memiliki fungsi 

atau tujuan sebagai identitas dari suatu produk sehingga akan 

mudah dibedakan dengan produk lainnya dari pesaing, serta 

memberikan jaminan dari pembuatnya akan produk yang 

dihasilkan. 

Merek dapat memiliki enam level pengertian (Kotler, 2008: 332): 

a. Atribut : merek mengingatkan pada atibut-atribut tertentu 

b. Manfaat : atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional dan emosional 

c. Nilai : merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai 

produsen.  

d. Budaya : merek juga mewakili budaya tertentu. 

e. Kepribadian : merek juga mencerminkan kepribadian 

tertentu. 
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f. Pemakai : merek menunjukkan jenis konsumen yang 

membeli atau menggunakan merek tersebut. 

2. Keputusan nama merek 

Belakangan, hampir semua produk diberi merek. Bahkan 

produk yang sebelumnya tak bermerek kini sudah memakai 

merek. Menurut Simamora dalam bukunya “Remarketing for 

Business Recovery, Sebuah Pendekatan Riset”, selain memiliki 

nilai bila mereknya kuat, merek juga bermanfaat bagi 

pelanggan, perantara, produsen maupun public (Simamora, 

2001; 62) : 

a.   Bagi pembeli, manfaat merek adalah : 

1) Menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu 

2) Membantu  perhatian  pembeli  terhadap  produk-

produk  baru yang bermanfaat bagi mereka 

b.  Bagi penjual, manfaat merek adalah : 

1) Memudahkan  penjual   mengolah   pesanan   dan   

menelusuri masalah-masalah yang timbul 

2) Memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan 

atau ciri khas produk. 

3) Memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli 

yang setia dan menguntungkan. 

4) Membantu penjual melakukan segmentasi pasar.  

c.   Bagi masyarakat, merek bermanfaat dalam hal : 

1) Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih 

terjamin dan lebih konsisten. 
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2) Meningkatkan  efisiensi  pembeli  karena  merek  

dapat menyediakan  informasi  tentang  produk  dan  

dimana membelinya 

3) Meningkatnya innovasi-inovasi produk baru, karena 

produsen terdorong untuk menciptakan keunikan-

keunikan baru guna mencegah peniruan oleh pesaing. 

3. Strategi merek 

Menurut  Kotler  (2002:  471-475),  perusahaan  memiliki  

lima strategi merek: 

a.  Perluasan lini (line extension) 

Perluasan lini terjadi jika perusahaan memperkenalkan unit 

produk tambahan dalam kategori produk yang sama dengan 

merek yang sama, biasanya dengan tampilan baru, seperti 

rasa, bentuk, warna baru, unsur tambahan, ukuran kemasan, 

dan lainnya. 

b.  Perluasan merek (brand extension) 

Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk 

menggunakan merek yang sudah ada untuk meluncurkan 

suatu produk dalam kategori baru. 

c.  Multi merek (multi brand) 

Perusahaan sering memperkenalkan merek tambahan dalam 

kategori produk yang sama. Ada berbagai motif untuk 

melakukan hal itu. Kadang–kadang perusahaan mencoba 

membentuk keistimewaan lain dan/atau daya tarik untuk 

motif membeli yang lain. 
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d. Merek baru (new brand) 

Ketika  perusahaan  melucurkan  produk  dalam  suatu 

kategori baru, perusahaan mungkin menemukan bahwa 

tidak satupun merek yang dimiliknya yang tepat untuk 

produk tersebut. Akhirnya perusahaan menggunakan merek 

baru untuk kategori produk baru. 

e.  Merek bersama (cobrand) 

Dua atau lebih merek yang terkenal dikombinasikan dalam 

satu tawaran. Tiap sponsor merek mengharapkan bahwa 

merek lain akan memperkuat preferensi merek atau minat 

membeli. Dalam hal produk yang dikemas bersama, tiap 

merek berharap dapat menjangkau konsumen baru dengan 

mengaitkannya dengan merek lain. 

2.1.5.1 Brand equity 

Menurut Aaker (1997), brand equity 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 (Humdiana, 2005: 43). 

Simamora berpendapat brand equity adalah kekuatan 

merek atau kesaktian merek yang memberikan nilai kepada 

konsumen (Simamora, 2001: 67). Brand Equity sangat berkaitan 

dengan seberapa banyak pelanggan suatu merek merasa puas dan 

merasa rugi bila berganti merek (brand switching), menghargai 
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merek itu dan menganggapnya sebagai teman, dan merasa terikat 

kepada merek itu (Kotler, 2002 : 461). 

Definisi lain ekuitas merek menurut Knapp (2001), 

mendefinisikan sebagai totalitas persepsi merek, mencakup 

kualitas relatif dari produk dan jasa, kinerja keuangan, loyalitas 

pelanggan, kepuasan dan keseluruhan penghargaan terhadap 

merek. 

Dengan demikian dapat disimpulkan brand equity adalah, 

kekuatan merek  yang  menjanjikan  nilai  yang  diharapkan  

konsumen  atas  suatu produk sehingga akhirnya konsumen akan 

merasa mendapatkan kepuasan yang lebih bila dibanding produk-

produk lainnya. 

Brand equity dapat memberikan nilai dan manfaat, baik bagi 

konsumen maupun bagi perusahaan (Simamora,2001: 69) : 

1.  Nilai kepada konsumen : 

a. Aset brand equity membantu konsumen menafsirkan, 

memproses, dan menyimpan informasi dalam jumlah 

besar mengenai produk dan merek. 

b. Brand  equity  memberikan  rasa  percaya  diri  kepada  

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, baik 

karena pengalaman masa lalu dalam karakteristiknya. 

c. Persepsi kualitas dan asosiasi merek bisa menguatkan 

kepuasan konsumen dengan pengalaman 

menggunakannya. 
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2.  Nilai kepada perusahaan 

a. Brand equity bisa menguatkan program memikat para 

konsumen baru atau merangkul kembali konsumen lama. 

b. Kesadaaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan 

asset-aset merek lainnya mampu menguatkan loyalitas 

merek, yaitu bisa memberikan alasan untuk membeli dan 

mempengaruhi kepuasan penggunaan. 

c. Brand  equity  biasanya  akan  memungkinkan margin  

yang  lebih tinggi dengan memungkinkan harga optimum 

(premium pricing) dan mengurangi ketergantungan pada 

promosi. 

d. Brand equity memberikan landasan untuk pertumbuhan 

melalui perluasan merek. 

e. Brand equity bisa memberikan dorongan dalam saluran 

distribusi. 

f. Aset-aset brand equity memberikan keuntungan 

kompetitif yang seringkali menghadirkan rintangan nyata 

terhadap para kompetitor. 

Brand equity tidak terjadi dengan sendirinya tetapi ditopang oleh 

elemen-elemen pembentuk brand equity (Simamora, 2001: 68) 

antara lain: 

1. Brand Awareness (kesadaran merek) 

2. Brand Association (asosiasi merek) 

3. Perceived Quality (persepsi kualitas) 

4. Brand Loyalty (loyalitas merek) 

5. Other Proprietary Brand Assets (aset-aset merek lainnya) 
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Gambar 2.1 Konsep Brand Equity 

Sumber: Darmadi.D, Sugiarto, Tony Sitinjak (2001: 4) 

2.2   Variabel Penelitian 

2.2.1 Keputusan Pembelian Konsumen 

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Amira (2011), 

keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih 

alternatif pilihan yang ada, artinya bahwa syarat seseorang dapat 

membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. 

Sebelum mengambil keputusan untuk membeli produk atau jasa, 

konsumen akan melewati beberapa tahapan dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian. Adapun tahapan-tahapan 

pengambilan keputusan pembelian konsumen antara lain : 

Brand Equity 

(Nama, Simbol) 

Brand Loyalty 

Brand Awareness 

Perceived Quality 

Brand Association 

Other Proprietary 

Memberikan nilai kepada pelanggan 
dengan memperkuat : 

• Efesiensi dan efektivitas 
program pemasaran, 

• Loyalitas merek, 
• Harga / laba, 
• Perluasan merek, 
• Peningkatan perdagangan, 
• Keunggulan kompetitif. 

Memberikan nilai kepada pelanggan 
dengan memperkuat : 

• Interpretasi/ proses 
informasi 

• Rasa percaya diri dalam 
pembelian 

• Pencapaian kepuasan dari 
pelanggan 
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1. Tahap pengenalan masalah 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam suatu proses 

pembelian, disini konsumen mulai mengenal adanya suatu 

masalah atau kebutuhan. Sejauh mana suatu produk dapat 

memenuhi harapan konsumen selama konsumen dapat pula 

mempengaruhi pengenalan kebutuhan dan juga kepuasan 

konsumen. 

2. Pencarian informasi 

Dimana konsumen mencari informasi tambahan tentang 

produk untuk mengatasi masalahnya dan sekaligus untuk 

memantapkan pilihannya pada sebuah produk atau jasa. 

Konsumen dapat memperoleh informasi tersebut dari berbagai 

pihak, seperti : sumber pribadi (keluarga, teman), sumber 

komersial (periklanan, tenaga penjual), sumber publik (media 

elektronik, media cetak). 

3. Pengevaluasian alternatif 

Cara bagaimana konsumen memproses informasi yang 

sudah ada dan lalu menghasilkan berbagai macam pilihan 

merek. Tapi sayangnya konsumen tidak melakukan satu 

evaluasi secara tunggal dan sederhana, melainkan konsumen 

melakukan beberapa proses evaluasi. 

4. Keputusan pembelian 

Konsumen akan membeli merek sesuai yang 

diinginkannya, tetapi ada dua faktor yang muncul diantara 

kecenderungan pembelian dan keputusan pembelian, yaitu 

sikap orang lain dan faktor situasi yang tak terduga. 
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5. Perilaku setelah pembelian 

Dimana konsumen melakukan tindakan lanjut pasca 

pembelian atas produk atau jasa berdasarkan pada kepuasan 

atau ketidakpuasan mereka. Konsumen membuat sejumlah 

keputusan pembelian setiap hari. Keputusan pembelian 

konsumen itu dipengaruhi oleh perilaku konsumen, untuk itu 

perusahaan diperlukan mengenali perilaku konsumen untuk 

mengetahui apa yang sedang dibutuhkan konsumen, dengan 

begitu perusahaan diharapkan dapat memenuhi segala 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini akan berdampak 

pada loyalitas apa yang telah mereka pilih. Namun, 

sesungguhnya untuk mempelajari mengenai alasan perilaku 

pembelian konsumen tidaklah mudah, karena jawabannya 

sering kali tersembunyi jauh dalam benak konsumen. 

2.2.2 Brand Awareness (Kesadaran Merek) 

1. Definisi Brand Awareness (Kesadaran Merek) 

Konsumen cenderung membeli merek yang sudah dikenal 

karena merasa aman dengan sesuatu yang sudah dikenal, 

mereka merasa aman, terhindar dari berbagai resiko 

pemakaian dengan asumsi bahwa merek yang sudah dikenal 

lebih dapat diandalkan, produk dengan merek yang sudah 

dikenal itu dikatakan memiliki kesadaran merek yang cukup 

baik (Durianto,dkk, 2001:54). Dengan kata lain, sebuah 

merek yang dikenal mempunyai kemungkinan bisa 

diandalkan, kemantapan dalam bisnis, dan kualitas yang 
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dipertanggung jawabkan. Menurut Aaker (1997) dalam 

Humdiana (2005: 45), kesadaran merek adalah kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat 

kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu. Menurut Simamora (2001: 74), peran brand 

awareness tergantung pada sejauh mana kadar kesadaran yag 

dicapai suatu merek. 

2. Kontinum Kesadaran Merek 

Kesadaran merek membutuhkan jangkauan kontinium 

(continuum ranging) dari perasaan yang tidak pasti bahwa 

merek tertentu telah dikenal sebelumnya, sehingga konsumen 

yakin bahwa produk tersebut merupakan satu-satunya merek 

dalam suatu kelompok tertentu. Kontinum ini dapat terwakili 

dalam tingkatan kesadaran merek yang berbeda yang dapat 

digambarkan dalam suatu piramida berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Piramida Brand Awareness 

Sumber: Darmadi.D, Sugiarto, Tony Sitinjak (2001: 55) 

Top of 
Mind 

Brand Recall 

Brand Recoqnition 

Unware of Brand  
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Tingkatan  brand  awareness  secara  berurutan  adalah  

sebagai berikut (Simamora, 2001: 74) : 

a. Unware of brand (tidak menyadari merek) 

Kategori ini termasuk merek yang tetap tidak dikenal 

walaupun sudah dilakukan pengingatan kembali lewat 

bantuan (aided recall) 

b. Brand Recognition (pengenalan merek) 

Kategori ini meliputi merek produk yang dikenal 

konsumen setelah dilakukan pengingatan kembali lewat 

bantuan (aided recall) 

c. Brand Recall (pengingatan kembali merek) 

Kategori ini meliputi merek dalam kategori suatu produk 

yang diingat konsumen tanpa harus dilakukan 

pengingatan kembali, diistilahkan dengan pengingatan 

kembali tanpa bantuan (unaided recall) 

d. Top of Mind (puncak pikiran) 

Kategori ini meliputi merek produk yang pertama kali 

muncul dibenak konsumen pada umumnya. 

3. Nilai Kesadaran Merek 

Peran kesadaran merek terhadap ekuitas merek dapat dipahami 

dengan membahas bagaimana kesadaran merek menciptakan 

suatu nilai- nilai yaitu : 

a. Jangkar tempat tautan berbagai asosiasi. 

Suatu produk atau layanan baru sudah pasti diarahkan 

untuk mendapatkan pengenalan. Jarang sekali suatu 

keputusan pembelian terjadi tanpa pengenalan. 
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Pengetahuan mengenai berbagai bagian dan manfaat dari 

produk baru sangat sulit tanpa terlebih dahulu 

mendapatkan pengakuan. Pengakuan merek merupakan 

langkah dasar pertama dalam tugas komunikasi. Sebuah 

merek biasanya dikomunikasikan dengan atribut-atribut 

asosiasinya. Dengan tingkat pengenalan yang mapan, 

tugas selanjutnya tinggal mencantelkan suatu asosiasi 

baru, seperti atribut produk. 

b. Keakraban / rasa suka 

Pengakuan merek memberikan suatu kesan akrab, dan 

konsumen menyukai sesuatu yang akrab. Terdapat 

hubungan yang positif antara jumlah penampakan dan 

rasa suka, baik penampakan dalam bentuk abstraksi  

gambar,  nama,  musik,  dan  lain-lain. Pengulangan 

penampakan bisa mempengaruhi rasa suka bahkan jika 

tingkat pengenalan tidak terpengaruh. 

c. Tanda mengenai substansi/ komitmen 

Kesadaran merek bisa menjadi suatu signal dari 

kehadiran, komitmen, dan substansi dari sebuah merek 

produk. Jika sebuah merek dikenali, pasti ada sebabnya, 

seperti : perusahaan telah mengiklankan secara luas, 

perusahaan telah menggeluti bisnis tersebut dalam waktu 

lama, perusahaan mempunyai jangkauan distribusi yang 

luas, dan merek tersebut berhasil. 
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d. Mempertimbangkan merek. 

Langkah awal dalam proses pembelian biasanya adalah 

menyeleksi sekumpulan   merek   untuk   

dipertimbangkan.   Oleh   karena   itu, pengingatan 

kembali merek (brand recall) menjadi penting. Pada 

umumnya, jika sebuah merek tidak mencapai pengingatan 

kembali maka merek tersebut tidak akan termasuk dalam 

proses pertimbangan pembelian. Tetapi konsumen 

biasanya juga akan mengingat merek- merek yang sangat 

mereka tidak sukai. 

Dalam meraih kesadaran merek, baik dalam tingkat 

pengenalan maupun pengingatan kembali, melibatkan dua tugas, 

yaitu, mendapatkan identitas  merek  dan  mengaitkannya pada  

suatu  kelas  produk  tertentu. Suatu pesan kesadaran merek 

hendaknya memberi suatu alasan untuk diperhatikan dan 

dikenang atau menjadi berbeda dan istimewa. Hal ini ditempuh   

dengan,   melibatkan  slogan   atau   jingle,   menjadi   sponsor 

kegiatan, dan perluasan merek. 

2.2.2.1 Pengaruh Kesadaran Merek Terhadap Keputusan 
Pembelian 

Kesadaran merek merupakan salah satu bagian dari 

elemen ekuitas merek, dimana kesadaran merek memiliki arti 

bahwa kesanggupan seorang konsumen untuk mengingat sebuah 

merek baik dari bentuk, nama, symbol, atau karakteristik lain. 

Darul Islam,dkk (2010) menyatakan: Kesadaran merek sangat 
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diperlukan. karena dalam pengambilan keputusan pembelian, 

konsumen sering kali disebabkan karena familiarity. Pada 

penelitiannya variabel kesadaran merek memiliki pengaruh yang 

paling dominan terhadap keputusan pembelian konsumen. Nazia 

Yaseen, dkk (2011) juga menyatakan: Jika produk memiliki 

konsentrasi merek dan ukuran secara bersamaan, maka terlebih 

dahulu pengecer dan kemudian konsumen akan memikirkan 

merek tertentu setiap kali pergi untuk membeli jika produk 

memiliki kesadaran merek besar. Dalam penelitiannya, kesadaran 

merek secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. 

Analisis regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan kesadaran merek pada minat beli dengan nilai beta 

0,146 menunjukkan kekuatan hubungan yaitu hampir 15%. Dr. 

Hsin Kuang Chi,dkk (2009) menyatakan: Konsumen akan 

memikirkan merek tertentu ketika mereka ingin membeli produk. 

Artinya, produk tersebut memiliki merek yang lebih tinggi 

kesadaran mereknya. Dalam penelitiannya, variabel kesadaran 

merek memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen. 

Angga (2009) juga menyatakan: Kesadaran menggambarkan 

keberadaan merek didalam pikiran konsumen, yang dapat 

menjadi penentu dalam beberapa kategori dan biasanya 

mempunyai peranan kunci Brand Equity. Pada penelitiannya, 

kesadaran merek memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Karena t hitung lebih 

besar dari pada t tabel yaitu 6,631 > 1,645 dan dengan hasil taraf 
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signifikan sebesar 0,000. H1 : Kesadaran merek berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian 

Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu adalah: 

H1 : Kesadaran merek berpengaruh positif terhadap minat beli. 

Semakin tinggi tingkat kesadaran merek, maka semakin tinggi 

tingkat minat beli pada suatu produk. 

2.2.3 Brand Association (Asosiasi merek) 

1. Definisi Brand Association (Asosiasi merek) 

Nilai yang mendasari merek seringkali didasarkan pada 

asosiasi- asosiasi  spesifik  yang  berkaitan  dengannya.  

Menurut  David A. Aaker (1997), asosiasi merek adalah 

segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah 

merek (Humdiana, 2005: 47). Asosiasi itu tidak hanya eksis 

namun juga mempunyai suatu tingkatan kekuatan. Kaitan pada 

merek akan lebih kuat jika dilandasi pada pengalaman untuk 

mengkomunikasikannya. Juga akan lebih kuat apabila kaitan 

itu didukung dengan suatu jaringan dari kaitan-kaitan lain. 

Sebuah merek adalah seperangkat asosiasi, biasanya terangkai 

dalam bentuk yang bermakna. 

Asosiasi  dan  pencitraan,  keduanya  mewakili  berbagai  

persepsi yang dapat mencerminkan realita obyektif. Suatu 

merek yang telah mapan akan mempunyai posisi yang 

menonjol dalam suatu kompetisi karena didukung oleh 

berbagai asosiasi yang kuat. Suatu brand positioning 
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mencerminkan bagaimana orang memandang suatu merek. 

Positioning dan positioning strategy dapat juga digunakan 

untuk merefleksikan bagaimana sebuah perusahaan sedang 

berusaha dipersepsikan. 

2. Nilai dari Brand Asociation (Asosiasi Merek) 

Nilai mendasar sebuah merek seringkali merupakan 

sekumpulan asosiasinya, dengan kata lain merupakan makna 

merek tersebut bagi khalayak. Asosiasi-asosiasi menjadi 

pijakan dalam keputusan-keputusan pembelian dan loyalitas 

merek. Menurut Simamora (2001: 82), asosiasi merek yang 

menciptakan nilai bagi perusahaan dan para pelanggannya 

juga dapat digunakan untuk : 

a. Membantu memproses / menyusun informasi 

Asosiasi-asosiasi  dapat  membantu  mengikhtisarkan  

sekumpulan fakta dan spesifikasi yang mungkin sulit 

diproses dan diakses para pelanggan. Sebuah asosiasi bisa 

menciptakan informasi padat bagi pelanggan dan bisa 

mempengaruhi pengingatan kembali atas informasi 

tersebut, terutama saat mengambil keputusan. Asosiasi juga 

bisa mempengaruhi interpretasi mengenai fakta-fakta. 

b. Membedakan / memposisikan merek 

Suatu asosiasi bisa memberikan landasan yang penting bagi 

usaha untuk membedakan dan memisahkan suatu merek 

dengan merek yang lain. Asosiasi-asosiasi pembeda bisa 

menjadi keuntungan kompetitif yang penting. Jika sebuah 

merek sudah dalam kondisi yang mapan (dalam kaitannya 
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dengan para kompetitor) untuk suatu atribut utama dalam 

kelas produk tertetu atau untuk suatu aplikasi tertentu, para 

kompetitor akan kesulitan untuk menyerang. 

c. Membangkitakan alasan untuk membeli 

Banyak asosiasi merek, membutuhkan berbagai atribut 

produk atau manfaat pelanggan (customer benefits) yang 

bisa menyodorkan suatu alasan spesifik untuk membeli dan 

menggunakan merek tersebut. Asosiasi-asosiasi ini 

merupakan landasan dari keputusan pembelian dan 

loyalitas merek. Beberapa asosiasi juga mempengaruhi 

keputusan pembelian dengan cara memberikan kredibilitas 

dan rasa percaya diri atas merek tersebut. 

d. Menciptakan sikap / perasaan positif 

Beberapa  asosiasi  mampu  merangasang  suatu  perasaan  

positif yang  akhirnya  merembet  ke  merek  yang  

bersangkutan.  Beberapa asosiasi mampu menciptakan 

perasaan positif selama pengalaman menggunakan dan 

mengubah pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang lain 

daripada yang lain. 

e. Memberikan landasan bagi perluasan 

Suatu asosiasi bisa menghasilkan suatu landasan bagi suatu 

perusahaan dengan menciptakan rasa kesesuaian (sense of 

fit) antara merek  dan  sebuah  produk  baru  atau  dengan  

menghadirkan  alasan untuk membeli produk perluasan 

tersebut. 
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3. Tipe-tipe Brand Asociation (Asosiasi merek) 

Asosiasi yang terkait dengan suatu merek umumnya 

dihubungkan dengan berbagai hal, dengan kata lain terdapat 

beberapa macam tipe asosiasi yang dapat dihubungkan dengan 

suatu merek. Aaker (1997) dalam Humdiana (2005: 48) 

mengemukakan adanya 11 tipe asosiasi, yaitu : 

a. Atribut produk 

Atribut produk yang paling banyak digunakan dalam 

strategi positioning adalah mengasosiasikan suatu obyek 

dengan salah satu atau beberapa atribut atau karakteristik 

produk yang bermakna dan saling mendukung, sehingga 

asosiasi bisa secara langsung diterjemahkan dalam alasan 

untuk pembelian suatu produk. 

b. Atribut tak berwujud 

Penggunaan atribut tak berwujud, seperti kualitas 

keseluruhan, kepemimpinan, teknologi, inovasi, atau 

kesehatan ada kalanya bisa lebih bertahan. Tetapi 

pengembangan asosiasi ini bisa berbahaya dan 

memungkinkan  mendapatkan  suatu  tingkat  asosiasi  

produk  yang berada diluar kontrol perusahaan 

c. Manfaat bagi pelanggan 

Biasanya terdapat hubungan antara atribut produk dan  

manfaat bagi  pelanggan.  Terdapat  dua  manfaat  bagi  

pelanggan,  yaitu  (a) manfaat rasional, adalah manfaat 

yang berkaitan erat dengan suatu atribut dan bisa menjadi 

bagian dari proses pengambilan keputusan yang  rasional; 
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(b)  manfaat  pskologis  seringkali  merupakan 

konsekuensi ekstrim dalam pembentukan sikap adalah 

manfaat yang berkaitan dengan perasaan yang timbul 

ketika membeli atau menggunakan merek tersebut. 

d. Harga relatif 

Pada umumnya merek hanya perlu berada di satu harga 

tertentu agar dapat memposisikan diri dengan jelas dan 

berjauhan dengan merek-merek  lain  pada  tingkat  harga  

yang  sama.  Untuk  menjadi bagian dari segmen utama 

(premium sement), sebuah merek harus menawarkan 

suatu aspek yang dipercaya unggul dalam kualitas, atau 

sungguh-sungguh dapat memberikan jaminan harga 

optimum. 

e. Penggunaan / Aplikasi 

Produk dapat mempunyai beberapa strategi positioning, 

walaupun hal  ini  mengundang sejumlah  kesulitan.  

Suatu  strategi  positioning lewat penggunaan 

(positioning by use strategy) mewakili posisi kedua atau 

ketiga untuk merek tersebut, suatu posisi yang dengan 

sengaja berusaha meluaskan pasar atas merek tersebut. 

f. Pengguna / Pelanggan 

Strategi posisioning pengguna (user positioning strategy), 

yaitu mengasosiasikan sebuah merek dengan sebuah tipe 

pengguna atau pelanggan, sangat efektif karena bisa 

memadukan antara strategi posisioning dengan strategi 

segmentasi. Mengidentifikasikan sebuah merek dengan 
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segmen yang ditargetkan seringkali menjadi cara yang 

tepat untuk memikat segmen tersebut. Problem dari 

asosiasi yang kuat terutama asosiasi penggunaan dapat 

membatasi kesanggupan sebuah merek untuk memperluas 

pasarnya. 

g. Orang terkenal / biasa 

Mengaitkan seseorang yang terkenal dengan sebuah 

merek bisa mentransferkan asosiasi-asosiasi ini ke merek 

tersebut. Salah satu karakteristik penting bagi sebuah 

merek untuk bisa dikembangkan adalah kompetensi 

teknologi, kesanggupan mendesain, dan proses 

manufaktur sebuah produk. Dengan mengaitkan antara 

merek produk dan orang terkenal yang sesuai dengan 

produk tersebut akan memudahkan merek tersebut 

mendapat kepercayaan dari pelanggan. 

h. Gaya hidup/kepribadian 

Sebuah merek bisa diilhami oleh para pelanggan dengan 

aneka kepribadian dan karakteristik gaya hidup yang 

hampir sama. 

i. Kelas produk 

Beberapa produk perlu membuat keputusan positioning 

yang menentukan dan melibatkan asosiasi-asosiasi kelas 

produk. 

j. Kompetitor 

Kompetitor  bisa  menjadi  aspek  dominan  dalam  

strategi positioning, karena (a) kompetitor mungkin 
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mempunyai suatu pencitraan yang jelas, sangat 

mengkristal, dan telah dikembangkan selama bertahun-

tahun sehingga dapat digunakan sebagai jembatan untuk 

membantu mengkomunikasikan pencitraan dalam bentuk 

lain berdasarkan acuan tersebut; (b) terkadang tidak 

penting seberapa bagus pelanggan beranggapan atau 

berpikir tentang anda, yang lebih penting adalah mereka 

percaya bahwa anda lebih baik atau sama bagusnya 

dengan seorang kompetitor tertentu. Positioning dengan 

mengaitkan para kompetitor bisa mejadi cara jitu untuk 

menciptakan suatu posisi yang terkait pada karakteristik 

produk tertentu, terutama harga dan kualitas (price 

quality). Produk-produk yang sulit dievaluasi cenderung 

menggunakan kompetitor yang sudah mapan untuk 

membantu menjalankan tugas positioning. Positioning 

dengan mengaitkan kompetitor bisa dilakukan melalui 

iklan komparatif, dimana kompetitor dengan eksplisit 

disebutkan dan dibandingkan berkenaan dengan suatu 

karakteristik produk atau lebih. 

k. Negara/ wilayah geografis 

Sebuah negara bisa menjadi simbol yang kuat, asalkan 

negara itu mempunyai hubungan yang erat dengan 

produk, bahan, dan kemampuan. Asosiasi negara bisa 

menjadi kompleks dan penting apabila negara berusaha 

mengembangkan strategi global. 
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Disamping beberapa tipe atau acuan yang telah disebutkan, 

beberapa merek juga memiliki asosiasi dengan berbagai hal lain 

yang belum disebutkan. Dalam kenyataannya, tidak semua merek 

produk memiliki semua asosiasi di atas. Merek tertentu 

berasosiasi dengan beberapa hal diatas. Merek lainnya berasosiasi 

dengan beberapa hal yang lain (Durianto,dkk, 2001:72). 

2.2.3.1 Pengaruh Asosiasi Merek Terhadap Keputusan 
Pembelian 

Berbagai asosiasi merek yang saling berhubungan akan 

menimbulkan suatu rangsangan yang disebut brand image 

(Durianto, dkk, 2004). Semakin banyak asosiasi yang saling 

berhubungan, maka akan semakin kuat citra mereknya (Durianto, 

dkk, 2004). Aaker (1991) menyatakan asosiasi merek dapat 

memberi manfaat bagi konsumen (customers benefits) yang pada 

akhirnya akan memberikan alasan spesifik bagi konsumen untuk 

membeli dan menggunakan merek tersebut. Menurut Astuti dan 

Cahyadi (2007), asosiasi merek dapat menciptakan kredibilitas 

merek yang baik di pikiran pelanggan. Hasil penelitian Chen 

dalam Harianto (2006), mengkaji hubungan asosiasi merek 

dengan ekuitas merek. Penelitian ini mengkaji tiga merek 

terkenal, HP, Acer, dan Nike, yang dibandingkan dengan tiga 

merek dibawahnya, yaitu Epson, Twinhead, dan Jump. Penelitian 

menyimpulkan bahwa makin tinggi asosiasi merek maka makin 

tinggi ekuitas merek. 
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Asosiasi positif yang melekat pada merek dapat 

memudahkan pelanggan memproses dan mengingat kembali 

berbagai informasi mengenai merek. Pernyataan tersebut 

didukung oleh penelitian Mahrinasari (2006) bahwa asosiasi 

merek dapat menjadi penentu dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian merek. 

Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu adalah: 

H2 : Asosiasi merek berpengaruh positif terhadap minat beli. 

Semakin tinggi tingkat asosiasi merek, maka semakin tinggi 

tingkat minat beli pada suatu produk. 

2.2.4 Perceived Quality (Persepsi Kualitas) 

1. Definisi Perceived Quality (Persepsi Kualitas) 

Perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas 

atau keunggulan  suatu  produk  atau  layanan  ditinjau  dari  

fungsinya  secara relatif  dengan  produk-produk  lain  

(Simamora,  2001:  78).  Perceived quality berbeda dengan 

konsep-konsep lain tentang kualitas seperti : 

a. Kualitas aktual atau obyektif (actual or objective quality) 

: kemampuan produk atau layanan memberikan fungsi 

yang dijanjikan. 

b. Kualitas produk (product-based quality) : sifat dan

 kuantitas kandungan, fitur, dan layanan 

tambahan. 
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c. Kualitas  manufaktur  (manufacturing  quality):  

kesesuaian  dengan spesifikasi, hasil akhir yang tanpa 

cacat (zero defect) 

2. Dimensi Perceived Quality (Persepsi Kualitas) 

Berbagai dimensi yang mendasari penilaian kesan kualitas 

akan bergantung pada konteksnya, berikut merupakan 

dimensi-dimensi kualitas suatu produk (Aaker, 1997:133) : 

a. Kinerja 

Melibatkan berbagai karakteristik operasional pada suatu 

produk. 

b. Karakteristik produk 

Bagian-bagian tambahan dari produk (features), 

merupakan elemen sekunder dari produk yang dapat 

membedakan dengan produk lain yang sejenis. 

c. Kesesuaian dengan spesifikasi 

Merupakan pandangan mengenai kualitas proses 

manufaktur yang berorientasi  tradisional.  Mengurangi  

presentasi  cacat  produksi, terutama pada sisi pelanggan. 

d. Keandalan 

Keandalan adalah konsistensi kinerja dari satu pembelian 

hingga pembelian  berikutnya,  dan  persentasi  waktu  

yang  dimiliki  produk untuk berfungsi sebagaimana 

seharusnya. 

e. Ketahanan 

Mencerminkan kehidupan ekonomis dari produk tertentu 

sehingga dapat tetap digunakan. 
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f. Pelayanan 

Mencerminkan kemampuan memberi pelayanan pada 

produk tersebut. 

g. Hasil akhir 

Menunjukkan pada munculnya atau dirasakannya kualitas 

yang melibatkan enam dimensi sebelumnya. 

Sedemikian pentingnya peran kesan kualitas bagi suatu 

merek sehingga upaya membangun kesan kualitas yang kuat perlu 

memperoleh perhatian yang serius agar perusahaan dapat merebut 

dan menaklukan pasar disetiap kategori produk. Membangun 

kesan kualitas darus diikuti dengan peningkatan kualitas nyata 

dari produknya karena akan sia-sia meyakinkan pelanggan bahwa 

kualitas merek produknya adalah tinggi jika kenyataan 

emnunjukkan kebalikannya. Jika pengalaman penggunaan dari 

pelanggan tidak sesuai dengan kualitas yang diposisikan maka 

citra kesan kualitas tidak dapat dipertahankan (Durianto, dkk, 

2001:103). 

3. Nilai dari Perceived Quality (Persepsi Kualitas) 

Kalau sebuah produk memiliki perceived quality tinggi, 

banyak manfaat yang bisa diperoleh. Diungkapkan oleh Aaker 

(1991) bahwa umumnya perusahaan yang memiliki perceived 

quality yang tinggi memiliki return of investment (ROI) yang 

tinggi pula. Tanpa meneliti ROI pun, sebenarnya banyak 

manfaat yang diberikan perceived quality (Darmadi.D, 

Sugiarto, Tony Sitinjak, 2001: 101) yaitu : 
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a. Alasan membeli 

Perceived quality merupakan alasan kenapa sebuah 

merek dipertimbangkan dan dibeli. 

b. Diferensiasi dan pemosisian produk 

Konsumen ingin memilih aspek tertentu sebagai keunikan 

dan kelebihan produk. Aspek yang memiliki perceived 

quality tinggi yang akan dipilih konsumen. 

c. Harga optimum 

Sebuah merek yang memiliki perceived quality tinggi 

memiliki alasan untuk menetapkan harga tinggi bagi 

produknya. 

d. Minat saluran distribusi 

Perceived quality juga mempunyai arti penting bagi para 

pengecer, distributor, dan  berbagai pos  saluran distribusi 

lainnya. Distributor lebih mudah menerima produk yang 

oleh konsumen dianggap berkualitas tinggi. 

e. Perluasan Merek (brand extension) 

Sebuah merek yang memiliki perceived quality dapat 

digunakan sebagai merek produk lain yang berbeda. 

Langkah pertama dalam meningkatkan perceived quality 

adalah memampukan diri untuk memberikan kualitas tinggi. 

Meyakinkan para pelanggan bahwa kualitas suatu merek tinggi 

padahal sebenarnya tidak, sia-sia belaka jadinya. Jika pengalaman 

dalam penggunaan tidak sejalan dengan kualitas, maka persepsi 

sulit dilakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
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memberikan kualitas tinggi (Darmadi.D, Sugiarto, Tony 

Sitinjak, 2001: 4) yaitu: 

a. Komitmen terhadap kualitas 

Sulit mempertahankan kualitas dari waktu ke waktu. Jika 

manajemen puncak  tidak  memilki  komitmen,  mustahil  

perceived  quality  yang tinggi diperoleh. 

b. Budaya kualitas 

Komitmen kualitas direfleksikan dalam budaya 

perusahaan, norma perilakunya, simbolnya, nilai-

nilainya. 

c. Masukan pelanggan 

Pelangganlah yang pada akhirnya mendefinisikan 

kualitas. Para manajer  sering  keliru  dalam  

memperkirakan  apa  yang  dianggap penting oleh para 

pelanggan. 

d. Pengukuran/ sasaran/ standar 

Perusahaan perlu memiliki standar kualitas yang tidak 

basa-basi. Standar itu dijadikan sasaran yang terukur. Jika 

sasaran terlalu luas, sulit untuk mewujudkannya. 

e. Mengizinkan karyawan berinisiatif 

Para karyawan memiliki pengalaman pendekatan efetif 

dalam meningkatkan kualitas. Para karyawan tidak hanya 

peka terhadap masalah-masalah, akan tetapi juga terlibat 

langsung dalam mencari pemecahannya. 
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f. Harapan-harapan pelanggan 

Harapan pelanggan dapat djadikan sebagai acuan dalam 

menciptakan produk.  Namun  kalau  harapan  pelanggan  

terlalu  tinggi,  kualitas produk yang baik pun bisa jadi 

rendah. Oleh karena itu, atau mungkin, harapan 

pelanggan perlu diturunkan, minimal tidak dipancing. 

2.2.4.1 Pengaruh Persepsi Kualitas Terhadap Keputusan 
Pembelian 

Durianto,dkk (2004) menyatakan bahwa kesan kualitas 

harus diikuti dengan peningkatan kualitas suatu produk. Fadli 

dan Inneke Qamariah (2008) juga menyatakan: Kesan atau 

mutu yang dirasakan konsumen secara menyeluruh 

mencerminkan perasaannya terhadap suatu merek, yang 

kemudian akan sangat berperan teerhadap keputusan konsumen 

untuk memilih merek yang akan dibeli dan yang akhirnya sampai 

pada tahap evaluasi yang menuju rasa puas dan tidak puas. Pada 

penelitiannya, kesan kualitas berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Dengan taraf signifikansi 95% yang 

diperoleh dari ttabel 1,960. Dr. Hsin Kuang Chi,dkk (2009) 

menyatakan: persepsi kualitas adalah konsep yang relatif yang 

memiliki situasional, atribut komparatif, dan individu.  

Dalam penelitiannya, variabel persepsi kualitas memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel minat beli. Artinya, bahwa 

konsumen akan mengevaluasi persepsi kualitas produk dari 

pengalaman pembelian mereka. Irwan (2009) juga menyatakan: 
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Persepsi atau kesan kualitas bersifat objektif, dimana hal ini 

merupakan penilaian yang tidak selalu sama antara pelanggan 

satu dengan pelanggan lainnya. Pada penelitiannya, hasil analisis 

regresi menunjukkan bahwa variabel persepsi kualitas 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Choy Johnn 

Yee dan Ng Cheng San (2010) menyatakan: Konsumen sering 

menilai kualitas suatu produk atau layanan atas dasar berbagai 

isyarat informasi yang mereka persekutukan dengan produk.  

Dalam penelitiannya, variabel persepsi kualitas memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap keputusan beli 

konsumen. Karena Mayoritas pelanggan akan 

mempertimbangkan kualitas ketika mereka berniat untuk 

membeli mobil. Hasil ini lebih didukung oleh Dae dan Joon 

(2009); Tsiotsou (2006), Richardson et al. (1996); Hoch dan 

Banerji (1993), yang menunjukkan bahwa kualitas yang 

dirasakan memiliki hubungan positif dengan keputusan 

pembelian. Pantri Heriyati (2011) menyatakan: Kualitas 

berkaitan erat dengan kepuasan, yang merupakan kesenjangan 

antara harapan konsumen dan kinerja produk yang dirasakan. 

Dalam penelitiannya, variabel persepsi kualitas memiliki efek 

positif yang signifikan terhadap pengambilan keputusan 

konsumen. H3 : Persepsi kualitas berpengaruh secara positif 

terhadap keputusan pembelian 

Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu adalah: 
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H3 :  Persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap minat beli. 

Semakin tinggi tingkat persepsi  kualitas, maka semakin tinggi 

tingkat minat beli pada suatu produk. 

2.2.5 Brand Loyalty (Loyalitas Merek) 

Ada  beberapa  definisi  mengenai  loyalitas merek 

menurut  beberapa ahli. Menurut Mowen & Minor (2002), 

kesetiaan merek (brand loyalty) dipandang sebagai sejauh mana 

seorang pelanggan menunjukan sikap positif terhadap suatu 

merek,  mempunyai  komitmen  pada  merek  tertentu,  dan  

berniat  untuk  terus membelinya  dimasa  depan.  Menurut  

Aarker  dalam  Nagar  (2009)  berpendapat bahwa loyalitas 

merek menujukan pola pembelian yang konsisten terhadap merek 

tertentu sepanjang waktu dan juga sikap menyenangkan terhadap 

sebuah merek. Loyalitas merek berkembang ketika merek sesuai 

dengan personalitas atau image diri  konsumen atau ketika merek 

menawarkan kepuasan dan keuntungan unik yang dicari 

konsumen. 

Sedangkan menurut Giddens (2002) menyebutkan 

loyalitas merek adalah pilihan yang dilakukan konsumen untuk 

membeli merek tertentu dibandingkan merek yang lain dalam satu 

kategori produk.   Hal ini terjadi   karena konsumen merasa 

bahwa merek menawarkan fitur produk yang tepat, gambar atau 

tingkat kualitas diharga yang tepat. Sedangkan menurut Sutisna 

(2001) loyalitas merek (brand loyalty) bisa didefinisikan sebagai 
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sikap menyenangi suatu merek yang diwujudkan dalam 

pembelian yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. 

1. Ciri-Ciri Konsumen yang Loyal 

Menurut  Giddens  (2002),  terdapat  beberapa  ciri-ciri  

konsumen   yang memiliki  loyalitas  terhadap  merek  antara  lain  

konsumen  memiliki  komitmen terhadap merek tersebut, mereka 

juga berani membayar lebih pada merek tersebut bila   

dibandingkan   dengan   merek   yang   lain,   konsumen   yang   

loyal   akan merekomendasikan    merek    tersebut    pada    orang    

lain,    tidak    melakukan pertimbangan  dalam  melakukan  

pembelian  kembali  produk  tersebut,  selalu mengikuti informasi 

yang berkaitan merek tersebut dan mereka dapat menjadi 

semacam  juru  bicara  dari  merek  tersebut  dan  mereka  selalu  

mengembangkan hubungan dengan merek tersebut. 

2. Kategori Loyalitas 

Menurut Sutisna (2001), terdapat dua pendekatan yang 

dapat digunakan untuk mempelajari loyalitas merek yaitu 

pendekatan  instrumental conditioning dan pendekatan kognitif. 

Pertama, pendekatan instrumental conditioning atau juga 

dikenal dengan pendekatan  behavioral,  pendekatan  ini  

memandang  bahwa  pembelian  yang konsisten   sepanjang   

waktu   adalah   menunjukan   loyalitas   merek.   Perilaku 

pengulangan pembelian diasumsikan merefleksikan penguatan 

atau stimulus yang kuat. Jadi, pengukuran bahwa konsumen itu 



59 
 

loyal atau tidak dilihat dari frekuensi dan konsistensi perilaku 

pembeliannya terhadap satu merek. 

Pendekatan  yang  kedua  yaitu  didasarkan  pada  teori  

kognitif.  Menurut pendekatan ini, loyalitas menyatakan 

komitmen terhadap merek yang mungkin tidak hanya 

direfleksikan oleh perilaku pembelian  yang terus menerus.  

Pendekatan behavioral menekankan bahwa loyalitas 

dibentuk oleh perilaku, dan  oleh  karena  itu  perilaku  pembelian  

berulang  merupakan  suatu  loyalitas, sedangkan pendekatan 

kognitif memandang bahwa loyalitas merek merupakan fungsi 

dari proses psikologis (decision making). 

3. Fungsi Loyalitas Merek bagi Perusahaan 

Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, brand 

loyalty juga dapat memberikan  suatu  keuntungan  bagi  

perusahaan.  Beberapa  potensi  yang dapat diberikan oleh brand 

loyalty kepada perusahaan menurut Durianto dkk (2001) antara  

lain,   mengurangi   biaya   pemasaran,   dalam   kaitannya   

dengan   biaya pemasaran, akan lebih murah mempertahankan 

pelanggan dibandingkan dengan upaya  untuk  mendapatkan  

pelanggan  baru.  Jadi  biaya  pemasaran  akan  lebih mengecil 

jika brand loyalty meningkat. 

Dengan brand loyalty juga dapat meningkatkan 

perdagangan, loyalitas yang kuat  terhadap  suatu  merek  akan  

menghasilkan  peningkatan  perdagangan  dan memperkuat 

keyakinan perantara pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa 

pembeli ini  dalam membeli suatu merek didasarkan atas 
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kebiasaan mereka selama ini. Selain  itu,  brand  loyalty  juga  

dapat  menarik  minat  pelanggan  baru,  dengan banyaknya  

pelanggan suatu merek yang merasa puas pada merek tersebut 

akan menimbulkan  perasaan yakin bagi calon pelanggan untuk 

mengkonsumsi merek tersebut terutama jika pembelian yang 

mereka lakukan mengandung resiko tinggi. Disamping itu  

pelanggan yang puas umumnya akan merekomendasikan merek 

tersebut kepada  orang yang dekat dengannya sehingga akan 

menarik pelanggan baru.  

Yang  terakhir,  dengan  brand  loyalty  dapat  

memberikan  waktu  untuk merespon  ancaman  persaingan,   

brand  loyalty  akan  memberi  waktu  pada perusahaan   untuk   

merespon   gerakan   pesaing.   Jika   salah   satu   pesaing 

mengembangkan produk yang unggul, pelanggan yang loyal akan 

memberikan waktu   pada   perusahaan   tersebut   untuk   

memperbahurui   produknya   dengan menyesuaikannya. 

4. Tahapan Loyalitas Merek 

Tahapan  loyalitas  konsumen  menurut  Oliver  (1999)  

terbagi  atas  empat tahapan, yaitu fase kognitif, fase afektif dan 

fase konatif dan fase action atau tindakan. Keempat tahapan 

diatas terjadi secara berurutan satu dengan lainnya. 

Pada tahap pertama dari loyalitas adalah fase kognitif, 

dimana informasi tentang produk, jasa dan merek yang diterima 

oleh konsumen mengindikasikan bahwa  produk,  jasa  dan  

merek  yang  ditawarkan  lebih  diinginkan  konsumen 

dibandingkan  dengan  produk,  jasa  dan  merek  alternatif.  
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Tahapan  yang kedua adalah fase afektif, dimana loyalitas 

diperoleh sebagai akumulasi dari kepuasan atas penggunaan 

produk, jasa dan merek tertentu. 

Tahapan yang ketiga  adalah  fase  konatif,  dimana  

adalah tahapan  dalam membentuk  loyalitas  secara  benar.  

Tahapan  ini  terjadi  sebagai  akibat  dari pengulangan  secara  

positif  atas  pembelian  produk,  jasa  dan  merek  tertentu, 

sedangkan pada tahapan terakhir ialah tahap perilaku atau action. 

5. Tingkatan Loyalitas 

Ada beberapa tingkatan brand loyalty. Tingkatan brand 

loyalty tersebut antara lain sebagai berikut (Durianto dkk: 2001):  

Yang  pertama  adalah  tingkat  yang  paling  dasar  

dalam  loyalitas  yaitu switcher (konsumen yang senang 

berpindah-pindah). Konsumen yang berada pada tingkat loyalitas 

ini dikatakan sebagai konsumen yang berada pada tingkat paling 

dasar.  Semakin tinggi  frekuensi  pelanggan  untuk  

memindahkan  pembeliannya dari  suatu merek ke merek-merek  

yang lain mengindikasikan mereka sebagai pembeli yang sama 

sekali tidak loyal atau tidak tertarik pada merek tersebut. Pada 

tingkatan  ini  merek apapun mereka anggap memadai serta 

memegang peranan yang sangat kecil dalam keputusan 

pembelian. Ciri yang paing nampak dari jenis pelanggan ini 

adalah mereka membeli suatu produk karena harganya murah. 

Yang  kedua  adalah  habitual  buyer  (pembeli  yang  

bersifat  kebiasaan). Pembeli  yang  berada  pada  tingkat  

loyalitas  ini  dapat  dikategorikan  sebagai pembeli yang puas 
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dengan merek yang dikonsumsinya atau setidaknya mereka tidak  

mengalami  ketidakpuasan  dalam  mengkonsumsi  merek  

tersebut.  Pada tingkatan ini pada dasarnya tidak didapati alasan 

yang cukup untuk menciptakan keinginan untuk membeli merek 

produk yang lain atau berpindah merek terutama jika peralihan 

tersebut memerlukan usaha, biaya maupun pengorbanan lain. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa konsumen membeli suatu merek hanya 

didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini. 

Yang  ketiga,  satisfied  buyer  (pembeli  yang  puas).  

Pada  tingkatan  ini, konsumen   atau   pembeli   merek   masuk   

dalam   kategori   puas   bila   mereka mengkonsumsi  merek  

tersebut.  Meskipun  demikian,  mungkin  saja  mereka 

memindahkan pembeliannya ke merek lain dengan menanggung 

switching cost (biaya  peralihan)  yang  terkait  dengan  waktu,  

uang,  atau  resiko  kinerja  yang melekat dengan tindakan mereka 

beralih merek. Untuk dapat menarik minat para pembeli  yang  

masuk  dalam  tingkatan  loyalitas  ini  maka  para  pesaing  perlu 

mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung oleh pembeli 

yang masuk dalam kategori    ini    dengan    menawarkan    

manfaat    yang   cukup besar sebagai kompensasinya (switching 

cost loyal). 

Yang keempat adalah likes the brand (konsumen yang 

menyukai merek). Konsumen yang masuk dalam kategori 

loyalitas ini merupakan konsumen yang sungguh-sungguh 

menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai perasaan 

emosional yang terkait pada merek. Rasa suka konsumen bisa 
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saja didasari oleh asosiasi yang terkait dengan simbol, rangkaian 

pengalaman dalam penggunaan sebelumnya,   baik   yang   

dialami   pribadi   maupun   oleh   kerabatnya   ataupun 

disebabkan oleh perceived quality yang tinggi. Meskipun 

demikian seringkali rasa suka ini merupakan suatu perasaan yang 

sulit diidentifikasi dan ditelusuri dengan cermat untuk 

dikategorikan ke dalam sesuatu yang spesifik. 

Yang   terakhir,   dan   merupakan   tingkatan   yang   

paling   tinggi   adalah committed buyer. Konsumen pada 

tingkatan ini merupakan konsumen yang setia. Mereka memiliki 

suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek dan bahkan 

merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka dipandang 

dari segi fungsi maupun  sebagai  suatu  ekspresi  mengenai  siapa  

sebenarnya   mereka.  Pada tingkatan ini, salah satu aktualisasi 

loyalitas konsumen ditunjukan oleh tindakan merekomendasikan 

dan mempromosikan merek tersebut kepada pihak lain. 

2.2.5.1 Pengaruh Loyalitas Merek Terhadap Keputusan 
Pembelian 

Loyalitas merek merupakan inti dari brand equity yang 

menjadi gagasan sentral dalam pemasaran, karena hal ini 

merupakan suatu ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada 

sebuah merek. Apabila loyalitas merek meningkat, maka 

kerentanan kelompok pelanggan dari serangan kompetitor dapat 

dikendalikan (dikurangi). Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

brand equity yang berkaitan dengan perolehan laba di masa yang 
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akan datang karena loyalitas merek secara langsung dapat 

diartikan sebagai penjualan di masa depan (Rangkuti, 2004).  

Loyalitas merek tidak terjadi tanpa melalui tindakan 

pembelian dan pengalaman menggunakan suatu merek (Aaker, 

1991). Fadli dan Qomariyah (2008) menyatakan bahwa 

loyalitas merek sebagai sejauh mana seorang konsumen 

menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai 

komitmen tertentu, dan berniat untuk terus membelinya di masa 

depan. Astuti dan Cahyadi (2007) menambahkan bahwa 

pelanggan yang loyal terhadap suatu merek, memiliki 

kecenderungan untuk lebih percaya diri pada pilihan mereka.  

Penelitian Gita (2009) yang meneliti pengaruh kesadaran 

merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek 

terhadap ekuitas merek restoran cepat saji McDonalds 

menyatakan bahwa loyalitas merek berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekuitas merek. Loyalitas yang besar seseorang 

atas suatu merek akan menciptakan keinginan untuk selalu dapat 

memiliki merek produk tersebut sebagai bagian dari yang dimiliki 

seseorang. 

Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu adalah: 

H4 :  Loyalitas merek berpengaruh positif terhadap minat beli. 

Semakin tinggi tingkat loyalitas merek, maka semakin tinggi 

tingkat minat beli pada suatu produk. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian – penelitian 

yang sudah pernah ada, dan dapat menjadi rujukan penelitian ini, 

diantaranya: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian 

1 
Fadli dan Inneke 
Qamariah (2008) 
 

Analisis pengaruh factor – factor Ekuitas 
Merek sepeda motor merek Honda terhadap 
Keputusan Pembelian 

2 
Diska Putri 
Septadiyanti (2010) 
 

Analisis pengaruh Kualitas Pelayanan, 
Harga, dan Promosi terhadap Keputusan 
Pembelian di Alfamart Waralaba 

3 Puji Kurniati (2011) 
 

Pengaruh Harga dan Iklan terhadap 
Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda 

4 Munfaridin (2010) 
 

Analisis Pengaruh Kesadaran Merek, 
Asosiasi Merek, dan Persepsi Kualitas 
terhadap Minat Mereferensi Sepeda Motor 
Suzuki 

5 M Rhendria 
Dinawan (2010) 

Analisis Faktor – Faktor yang 
Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

6 
Muninggar 
Wahyudanasari 
(2010) 

Analisis pengaruh Elemen – Elemen Ekuitas 
Merek terhadap Keputusan Pembelian 
Konsumen 

7 Tri Wibowo dan Sri 
Purwantini (2011) 

Analisis pengaruh Kualitas, Produk, Harga 
dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian 
Mobil Toyota 

8 
Nur Ida Iriani 
(2011) 
 

Pengaruh dimensi Brand Equity (Ekuitas 
Merek) terhadap keputusan pembelian kartu 
telepon selular Telkomsel di Kota Malang 

9 Ika Irwanti (2013) 
Analisis Pengaruh Brand Equity terhadap 
Proses Keputusan Pembelian pada 
Konsumen Pond’s Di Kota Surabaya 

10 Agung Wicaksono 
(2014) 

Pengaruh Ekuitas Merek terhadap 
Keputusan Pembelian Batik 

11 Ravie Rahmadhano 
(2014) 

Pengaruh Brand Equity terhadap Keputusan 
Pembelian Konsumen pada Peter Says 
Denim Di Kota Bandung 
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2.3.1 Hasil Penelitian 

1. Hasil uji-F diperoleh nilai Fhitung sebesar 27,75 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0.000. Nilai Ftabel dicari pada 

tabel F dengan df1 = 4 dan df2 = 95 sehingga diperoleh nilai 

Ftabel sebesar 2,53 dengan hasil tersebut dimana F hitung > 

F tabel dan nilai signifikan yang lebih kecil dari pada alpha 

5% maka kesimpulan yang dapat diambil adalah signifikan 

secara statistik. Hipotesis Ha diterima karena F hitung > F 

tabel (27,75 > 2,53) dan signifikan F < alpha 5% (0,000 < 

0,05) yang berarti bahwa secara bersama-sama terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel bebas yaitu kesadaran 

merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek 

terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian. 

2. Dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,668 menunjukkan 

bahwa antara pelayanan (X1), harga (X2), promosi (X3) 

secara bersama-sama mempunyai sumbangan variasi 

terhadap keputusan pembelian (Y) di Alfamart Semarang 

sebesar 66,80%, sedangkan sisanya 33,20% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diamati. 

3. Dilihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 0,182 

menunjukkan bahwa harga dan iklan secara bersama-sama 

memberikan kontribusi sebesar 18,2% terhadap perubahan 

keputusan pembelian sepeda motor Honda. Sedangkan 

sisanya, sebesar 81,8% dipengaruhi oleh variabel atau faktor 

lain. 
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4. F hitung sebesar 45,559 dengan angka signifikansi 0,000 (< 

0,05). Artinya secara bersama-sama variabel kesadaran 

merek, asosiasi merek, persepsi kualitas berpengaruh 

signfikan terhadap minat mereferensi dengan nilai Adjusted 

R Square adalah sebesar 0,575 (57,5%). 

5. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 

34,339 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Nilai F 

tabel dengan df1 = n = 3 dan df2 = 97-3-1 = 93 diperoleh 

sebesar 2,70. Dengan demikian nilai F hitung = (34,339) 

lebih besar dari nilai F tabel (2,70). Hal ini berarti bahwa 

hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan kualitas 

produk, harga kompetitif, dan citra merek mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

diterima. Nilai adjusted R square yang diperoleh sebesar 

0,510. 

6. Variabel loyalitas merek memiliki pengaruh paling besar 

terhadap keputusan pembelian oleh konsumen diantara 

variabel bebas lainnya yang diteliti dengan hasil regresi 

sebesar 0,387. Kemudian pengaruh variabel lainnya (secara 

berturut-turut) adalah variabel kesadaran merek sebesar 

0,241, variabel asosiasi merek sebesar 0,223 dan terakhir 

variabel persepsi kualitas sebesar 0,148. Dengan nilai R 

Square sebesar 83,6%. 

7. Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 14,657 dan ρ 

sebesar 0,000, maka H0 ditolak dan menerima Ha. 

disimpulkan terdapat pengaruh signifikan kualitas, produk, 
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harga dan iklan terhadap keputusan pembelian. Hasil uji 

koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,489 

atau 48,9%. 

8. Hasil uji F berdasarkan tabel diperoleh nilai F hitung sebesar 

27,75 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 dan nilai F 

tabel sebesar 2,53. Maka asusmsi yang ada adalah hipotesis 

Ha diterima karena F hitung > F tabel dan F < alpha 5% yang 

berarti bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel bebas yaitu kesadaran merek, 

kesan kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek terhadap 

keputusan pembelian. Nilai R square sebesar 0,620 (62%). 

9. Hipotesis pengaruh Brand Equity terhadap proses keputusan 

pembelian menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 6,71 

yaitu lebih besar dari t tabel sebesar 1,96 yang berarti 

pengaruh tersebut positif, kuat dan signifikan. Maka 

hipotesis penelitian menyatakan bahwa Brand Equity 

berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian konsumen 

pada produk Pond’s di Surabaya diterima. Selanjutnya 

ditemukan bahwa dari ke empat indikator pembentuk Brand 

Equity, secara berurutan yang paling dapat berkontribusi 

pada Brand Equity adalah Brand Loyalty (R2 = 97%), Brand 

Awareness ( R2 = 70%), serta Perceived Quality (R2 = 53%) 

dan Brand association (R2 = 53%). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa indikator Brand Loyalty menjadi 

indikator yang paling dominan dalam membentuk Brand 

equity produk Pond’s pada konsumen di Surabaya. 
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10. Menurut fungsi persamaan regresi ( Y = 0,852 +0,128X1 + 

0,209X2 + 0,265X3 + 0,332X4 + e ) bahwa variabel 

kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan 

loyalitas merek berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Pengolahan data diperoleh F hitung = 19,220 dan 

ρ-value = 0,000, sehingga t hitung > ttabel (19,220 > 2,61) 

dan ρ-value < 0,05 (0,000 < 0,05) maka H0 ditolak dan 

menerima Ha artinya kesadaran merek, asosiasi merek, 

persepsi kualitas, loyalitas merek secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

11. Dari hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 11,372 dan 

angka signifikansi (P value) sebesar 0,000. Oleh karena itu, 

pada kedua perhitungan yaitu F hitung > F tabel (11,372 > 

3,019) dan tingkat signifikansinya 0,00 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa H1 diterima, yang artinya variabel 

bebas Brand Equity, yang terdiri dari Brand Awareness, 

Brand Association, Perceived Quality dan Brand Loyalty 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat (keputusan pembelian konsumen). 

 

Sumber : Penelitian terdahulu untuk kepentingan pengembangan 

penelitian ini. 

2.4   Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka maka dibuat kerangka 

pemikiran sebagai berikut bahwa keputusan membeli dipengaruhi 
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oleh variabel kesadaran merek, variabel asosiasi merek, variabel 

persepsi kualitas, dan variabel loyalitas merek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau salah 

atau dapat dianggap sebagai kesimpula sementara. Menurut 

Sugiono (2004), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian.  

Hipotesis akan ditolak dan akan diterima jika dalam analisis 

data membenarkannya. Penolakan atau penerimaan hipotesis 

tergantung dari hasil-hasil analisis terhadap data-data yang 

diperoleh. Adapun hipotesis dalam penelitian adalah : 

H4 

H3 

H2 

H1 

Kesadaran Merek 
(X1) 

Asosiasi Merek 
(X2) 

Persepsi Kualitas 
(X3) 

Loyalitas Merek 
(X4) 

Keputusan 
Pembelian (Y) 
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1. Kesadaran merek berpengaruh positif terhadap minat beli. 

Semakin tinggi tingkat kesadaran merek, maka semakin 

tinggi tingkat minat beli pada suatu produk. 

2. Asosiasi merek berpengaruh positif terhadap minat beli. 

Semakin tinggi tingkat asosiasi merek, maka semakin tinggi 

tingkat minat beli pada suatu produk. 

3. Persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap minat beli. 

Semakin tinggi tingkat persepsi  kualitas, maka semakin 

tinggi tingkat minat beli pada suatu produk. 

4. Loyalitas merek berpengaruh positif terhadap minat beli. 

Semakin tinggi tingkat loyalitas merek, maka semakin tinggi 

tingkat minat beli pada suatu produk. 
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