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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran dan Manajeman Pemasaran 

Konsep pemasaran tidak hanya bagaimana memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen melalui sebuah produk ataupun jasa namun jauh lebih luas 

cakupannya dari pada itu. Harapan konsumen terhadap produk untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan yang ada kini dianggap sebagai hal yang penting. 

Mudahnya mendapatkan informasi dari berbagai pihak di era globalisasi ini 

membuat kosumen memiliki pengharapan dan kriteria-kriteria baru terhadap 

produk yang akan dibeli. Seiring dengan berubahnya konsep tersebut maka 

produsen harus memberikan perhatian khusus pada konsumen yang merupakan 

pasar dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

 Pemasaran  merupakan  satu  kegiatan  pokok  yang  perlu  dilakukan  setiap 

perusahaan baik itu bergerak dibidang barang ataupun jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup dari sebuah perusahaan. Selain sekedar 

menjual dan mempromosikan suatu produk, pemasaran juga memiliki kaitan 

dengan mengidentifikasikan serta memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat 

dengan produk atau suatu nilai yang akan ditawarkan pada konsumennya sesuai 

dengan segmen dan target yang dituju.  

 Berikut ini beberapa definisi menurut para ahli : 

 Menurut Kotler (2008:6) Pemasaran adalah : 

“Suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain”. 
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Miller dan Layton (2000) dalam Fandi Tjiptono (2008:3) mendefinisikan 

pemasaran sebagai sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk, 

jasa dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka 

mencapai tujuan organisasional. 

Pemasaran adalah kegiatan kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. 

Kegiatan pemasaran meliputi menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan 

konsumen, kemudian merencanakan dan mengenbangkan sebuah produk untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, hingga akhirnya memutuskan cara terbaik untuk 

menentukan harga, promosi produk, dan mendistribusikan produk tersebut 

(Abdullah, 2012). 

 Salah satu definisi pendek dari pemasaran adalah “memenuhi kebutuhan 

secara menguntungkan”. Pemasaran (marketing) merupakan instrumen yang 

mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup dan pengembangan organisasi 

perusahaan. Dalam prakteknya, pemasaran memang bukan satu-satunya yang 

menggiring kesuksesan suatu perusahaan, namun pemasaran merupakan the key 

factor. Pemasaran dalam artian ini bukan hanya sebatas bagaimana mendorong 

penjualan suatu produk, melainkan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

2.1.2 Definisi Manajemen Pemasaran 

 Seluruh aktivitas pemasaran harus mampu dikelola dengan manajemen yang 

baik pula, sehingga manajemen pemasaran berperan penting didalam sebuah 

perusahaan, karena manajemen pemasaran mengatur semua kegiatan pemasaran 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai manajemen pemasaran, dibawah ini 

merupakan beberapa pendapat ahli tentang manajemen pemasaran.  

Kotler dan keller (2010:5) berpendapat bahwa : 

“Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran 

dan mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul”.  
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Armstrong (2012) menjelaskan definisi manajemen pemasaran sebagai : 

“Serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan dan membangun hubungan yang 

kuat dengan mereka agar tercipta suatu nilai dari para pelanggan tersebut”. 

 

Sedangkan Buchory Achmad (2010:5) menyatakan : 

“Manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan, 

barang dan jasa untuk menghasilkan pertukarang yang memuaskan individu 

dan memenuhi tujuan organisasi”. 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah 

suatu seni atau ilmu dalam memilih, mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan 

pelanggan melalui proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan 

pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh perusahaan. Selain itu, 

pemasaran merupakan suatu proses merencanakan dan melaksanakan segala 

macam unsur yang ada di dalamnya untuk dapat memberikan kepuasan kepada 

konsumen. 

 

2.2 Bauran Pemasaran 

Strategi  yang dapat  dilakukan  dalam  melakukan  pemasaran  salah  satunya 

adalah marketing mix atau yang biasa disebut juga dengan bauran pemasaran. 

Dengan diterapkannya bauran pemasaran, perusahaan berkesempatan lebih besar 

dalam meningkatkan penjualan dan menghasilkan laba dengan cara memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan konsumen. Karena itulah bauran pemasaran memiliki 

peranan yang penting didalam manajemen pemasaran. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2013:62) bauran Pemasaran adalah : 

“The marketing mix consists of everthing that can be done by companies to 

influence the demand for the product and services produced. The marketing mix 

is a key concept in modern marketing. The marketing mix is a collection of 

technical marketing tool of control of the combined company to produce the 

desired response from the target market”.  
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Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan sebuah konsep dari modern marketing yang terdiri atas produk, harga, 

tempat dan promosi. Elemen-elemen tersebut diharapkan dapat menciptakan 

keberhasilan dan juga mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. 

Berikut ini merupakan penjelasan menurut Kotler dan Keller (2009:18) 

mengenai empat elemen dari bauran pemasaran: 

1. Produk (product) 

Produk adalah kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran yang mencakup keragaman produk, kualitas produk, 

desain, ciri, fitur, warna, merek, kemasan, ukuran, garansi dan imbalan. 

2. Harga (price) 

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh sebuah produk.Harga yang diberikan dimaksudkan untuk 

menyesuaikan harga dengan situasi persaingan yang ada dan membawa 

produk tersebut agar sejalan dengan presepsi pembeli tentang nilai suatu 

produk.Harga yang diberikan perusahaan berupa harga eceran, diskon, 

potongan harga khusus, syarat kredit dan harga lainnya. 

3. Tempat (place) 

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia untuk 

pelanggan sasaran.Tempat ini meliputi saluran pemasaran, cakupan pasar, 

pengelompokkan, lokasi, persediaan dan transportasi. 

4. Promosi (promotion) 

Promosi adalah aktivitas menyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan membelinya.Promosi meliputi promosi penjualan, periklanan, 

tenaga penjual, public relation dan pemasaran langsung. 
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2.2.1 Tujuan Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran bertujuan agar perusahaan dapat lebih terorganisir dalam 

memasarkan produknya,  sehingga diharapkan bisa meningkatkan efisiensi  kinerja 

perusahaan. 

Kotler dan Amstrong (2012:92) menyatakan bahwa: 

“Marketing mix is good marketing tool is a set of product, promotion, 

distribution, combined to produce the desired response target market”. 

 

Macolm H.B. Mcdonal dan warren J Keegen (2012:88) bauran pemasaran: 

 “For those whose main concern is to prepare a one-year plan or a detailed 

tactical plan”. 

 

Dari penjelasan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

bauran pemasaran adalah untuk mempersiapkan rencana taktis yang akan 

digunakan secara terperinci. 

 

2.3 Merek (Brand) 

Brand merupakan salah satu atribut penting yang melekat pada produk dan 

juga perusahaan. brand memegang peranan penting dalam penjualan suatu produk 

karena brand yang diposisikan di pasar yang tepat akan menjadi salah satu 

pendorong tumbuhnya minat beli konsumen. Untuk membedakan produk satu 

dengan produk yang lain, produk membutuhkan identitas yang akan menjadi ciri 

dari produk tersebut. Berikut ini beberapa pengertian merek dari beberapa ahli : 

Definisi merek menurut Aaker (2010:62) : 

“Brand adalah aset yang menciptakan value bagi pelanggan dengan 

meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas”. 

 

Sedangkan merek menurut Kotler dan Amstrong (2009:349) : 

“Suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau 

jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar atau kombinasi 

keduanya”. 
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Penjelasan para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa merek merupakan 

identitas yang melekat pada produk perusahaan yang bertujuan untuk memberikan 

nilai lebih bagi pelanggan. Pemberian merek merupakan strategi perusahaan untuk 

mengidentifikasi produknya dan membedakan produknya dari produk pesaing. 

2.3.1 Definisi Brand Image 

Brand image merupakan hasil dari pandangan konsumen terhadap baik atau 

buruk suatu merek. Hal ini berdasarkan seleksi ataupun hasil pertimbangan dengan 

membandingkan perbedaan yang terdapat pada beberapa merek, sehingga merek 

yang penawarannya sesuai dengan kebutuhan akan terpilih.  

Menurut Uus Md Fadli, dkk. (2014) brand image merupakan pemikiran dan 

keyakinan seorang konsumen terhadap atribut atau asosiasi merek terhadap suatu 

produk atau jasa. Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009) Citra merek adalah 

persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan 

asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen. 

Dari pengertian di atas kita simpulkan bahwa citra merek adalah bagian dari merek 

yang tidak dapat diucapkan namun dapat dikenali yang merupakan presepsi, kesan 

dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen terhadap suatu merek dari sebuah 

produk. 

2.3.2 Indikator Brand Image 

Menurut  Kotler dan Keller (2009:261),  beberapa  indikator  yang mampu 

mempengaruhi brand image, yaitu : 

1. Presepsi konsumen terhadap pengenalan produk 

Sejauh mana konsumen mengenal produk tersebut, misalnya AQUA dikenal 

sebagai merek dari air minum dalam kemasan. 

2. Presepsi konsumen terhadap kualitas produk 

Presepsi konsumen akan kualitas dari produk tersebut, misalnya KFC dikenal 

dengan rasa ayam goreng yang renyah dan gurih. Hal ini menciptakan 

presepsi akan kualitas suatu merek yang dinilai oleh konsumen. 

3. Presepsi konsumen terhadap ukuran 

Presepsi konsumen akan ukuran dari produk apakah dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. 
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4. Presepsi konsumen terhadap daya tahan 

Presepsi  konsumen  akan  daya  tahan  suatu  produk,  apakah  sesuai  dengan 

waktu pemakaian produk atau melebihi waktu penggunaan. 

5. Presepsi konsumen terhadap desain/model kemasan 

Presepsi konsumen tentang desain dan model kemasan. Semakin menarik 

desain dan model kemasan tentunya akan semakin menari produk tersebut 

dan lebih mudah diingat oleh konsumen. 

6. Presepsi konsumen terhadap warna produk 

Presepsi konsumen mengenai warna kemasan ataupun warna produk 

tersebut.Misalnya Sunlight dikenal konsumen dengan produk yang berwarna 

hijau. 

7. Presepsi konsumen terhadap harga 

Presepsi konsumen akan mahal atau murahnya suatu produk yang dilihat dari 

harga yang diberikan untuk suatu produk. 

8. Presepsi konsumen terhadap lokasi 

Presepsi konsumen akan tempat dimana produk tersebut bisa didapatkan atau 

dicari. Presepsi tersebut dapat berupa mudah atau sulitnya produk tersebut 

didapatkan oleh konsumen. 

Semua indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam 

membeli produk. Hal ini mempertimbangkan merek-merek mana yang harus 

dipertimbangkan kemudian merek mana yang harus dipilih. 

 

2.4. Brand Equity 

2.4.1 Definisi Brand Equity 

 Brand equity atau ekuitas merek merupakan sebuah nilai yang ada di dalam 

suatu   merek. Pengukuran ini berdasarkan pada seberapa banyak konsumen peduli 

terhadap merek. Nilai dari ekuitas merek sebuah perusahaan dapat dihitung dengan 

membandingkan keuntungan yang diharapkan di masa yang datang dari produk 

terkenal dengan keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang dari produk 

yang serupa tapi tidak terkenal.  
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Kotler & Amstrong (2008) berpendapat bahwa brand equity merupakan 

suatu dampak diferensial positif bahwa dengan mengetahui nama atau merek, 

pelanggan akan merespon suatu produk atau jasa. Sedangkan menurut Tjiptono 

(2008), brand equity merupakan serangkaian aset dan kewajiban (liabilities) merek 

yang terkait dengan sebuah merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau 

mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa pada perusahaan dan atau 

pelanggan perusahaan tersebut. 

Dari pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa brand equity 

atau ekuitas merek merupakan kekuatan merek yang dapat dirasakan oleh 

pelanggan dan didalamnya memiliki nilai yang diharapkan pelanggan atas suatu 

produk sehingga akhirnya konsumen akan merespon suatu produk atau jasa 

perusahaan. 

2.4.2 Dimensi Brand Equity 

 Menurut Tjiptono (2008) dalam ekuitas merek terdapat empat dimensi yang 

berperan yaitu : 

1. Brand Awareness, yaitu kemampuan konsumen untuk mengenali atau 

mengingat   bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kategori produk 

tertentu. 

2. Perceive Quality, yaitu penilaian konsumen terhadap keunggulan atau 

superioritas produk secara keseluruhan. Oleh sebab itu perceive quality 

didasarkan pada evaluasi subyektif konsumen (bukan manajer atau pakar) 

terhadap kualitas produk. 

3. Brand Associations, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan memori 

terhadap sebuah merek. Brand association berkaitan erat dengan brand 

image yang didefinisikan sebagai serangkaian asosiasi merek dengan makna 

tertentu. Asosiasi merek memiliki tingkat keeratan tertentu dan akan semakin 

kuat seiring dengan bertambahnya pengalaman konsumsi atau exposure 

dengan merek spesifik. 

4. Brand Loyalty, yaitu tingkat kesetiaan konsumen yang dimiliki oleh suatu 

brand. Kadang kala brand dengan jumlah konsumen yang relatif kecil tetapi 

memiliki kesetiaan yang tinggi dapat memiliki nilai yang lebih tinggi.  
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2.5 Keputusan Pembelian 

2.5.1 Definisi Keputusan Pembelian 

Untuk memahami bagaimana proses keputusan pembeliaan konsumen, 

perusahaan harus melihat hal-hal yang berpengaruh terhadap keputusan pembeliaan 

dan membuat ketetapan bagaimana konsumen membuat keputusan pembeliannya. 

Keputusan pembelian adalah suatu proses pemecahan masalah seseorang dalam 

memenuhi keinginan atau kebutuhannya. 

 Sciffman dan Kanuk (2007:492) menyatakan keputusan pembelian 

sebagai : 

“Suatu tahapan proses yang berhubungan dengan cara konsumen 

mengambil keputusan pembelian”. 

 

Definisi keputusan pembelian menurut Ian Antonius Ong dan Sugiono 

Sugiharto (2013) : 

“Merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian, 

dimana konsumen benar-benar membeli produk. Pada tahap evaluasi, para 

konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. 

Konsumen juga mungkin membentuk niat untuk membeli produk yang paling 

disukai”. 

 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2007:240) keputusan pembelian : 

“Suatu tahap dimana para konsumen membentuk preferensi atas 

merek-merek yang ada dalam kumpulan pilihan. Konsumen dapat 

membentuk niat membeli merek yang paling disukai”. 

 

Dari penjelasan ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan 

pembelian merupakan suatu tahapan dimana konsumen menentukan beberapa 

pilihan yang ada kemudian dilanjutkan dengan menentukan pilihan tersebut 

berdasarkan niat ataupun pertimbangan lainnya. 

 

 

 

 



18 
 

Kotler (2005:227) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi niat pembelian dan keputusan pelanggan: 

1. Sikap orang lain 

Sejauh mana sikap orang lain mengenai alternatif yang di sukai seseorang 

akan bergantung dua hal yaitu intensitas sikap negatif orang lain terhadap 

alternatif yang di sukai konsumen untuk mengikuti orang lain. 

2. Situasi yang tidak terantisipasi 

Faktor situasi yang tidak transtisipasi dapat muncul mengubah niat 

pembelian. 

2.5.2 Proses Keputusan Pembelian 

Untuk mencapai kesuksesan, perusahaan perlu melewati berbagai pengaruh 

yang dapat mempengaruhi konsumen dan mengembangkan pemahaman mengenai 

bagaimana konsumen melakukan keputusan pembelian. Proses keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Berbeda perilaku konsumen maka 

akan berbeda pula pengambilan keputusan pembelian yang akan dilakukan. 

Menurut Kotler (2013:204) keputusan pembelian terdiri dari lima tahap dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini:  

Gambar 2.1 

Tahapan Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

Pengenalan Masalah

Pencarian Informasi

Evaluasi Alternatif

Keputusan Pembelian

Perilaku Pasca Pembelian
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Berikut ini merupakan penjelasan dari proses keputusan pembelian: 

1. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktualnya dengan 

keadaan yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat dipicu oleh stimulasi internal 

ataupun eksternal. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah 

konsumen, pemasar dapat mengindentifikasi rangsangan yang paling sering 

membangkitkan minat akan suatu jenis produk. Perusahaan kemudian dapat 

mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat konsumen. 

2. Pencarian informasi 

Konsumen yang ingin memenuhi kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi produk lebih banyak lagi. Pencarian informasi dapat dibagi 

menjadi dua jenis menurut tingkatannya. Pertama adalah perhatian yang 

meningkat, yang ditandai dengan pencarian informasi yang sedang-sedang 

saja atau hanya sekedar lebih peka terhadap informasi tentang produk. Kedua, 

pencarian informasi secara aktif yang dilakukan dengan mencari informasi 

dari segala sumber yang ada. Sumber informasi konsumen digolongkan ke 

dalam empat kelompok, yaitu: 

a) Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

b) Sumber komersial: iklan, penjual, pengecer, pajangan di toko. 

c) Sumber public: media masa, organisasi pemberi peringkat. 

d) Sumber pengalaman: penanganan, pengkajian dan pemakaian produk. 

3. Evaluasi alternatif 

Setelah pencarian informasi, konsumen akan menghadapi sejumlah pilihan 

mengenai produk yang sejenis. Pemilihan alternatif ini melalui beberapa 

tahap suatu proses evaluasi tertentu. Sejumlah konsep dasar akan membantu 

memahami proses ini. Yang pertama adalah sifat-sifat produk, bahwa setiap 

konsumen memandang suatu produk sebagai himpunan dari sifat atau ciri 

tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kedua adalah konsumen 

mencari keuntungan dari produk-produk yang ditawarkan tersebut. Ketiga 

adalah konsumen memandang setiap produk sebagai kumpulan atribut yang 
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memiliki kemampuan yang berbeda dalam memberikan keuntungan yang 

dapat memuaskan kebutuhan. 

4. Keputusan pembelian 

Tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk niat untuk membeli 

produk yang paling disukai. Namun, dau faktor dapat mempengaruhi 

pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah pendapat orang 

lain. Sampai dimana pendapat orang lain dapat mengurangi alternatif yang 

disukai seseorang tergantung pada dua hal yaitu intensitas dan pendapat 

negatif orang lain terhadap yang disukai konsumen dan motivasi konsumen 

untuk menuruti keinginan orang lain. Faktor kedua adalah faktor situasi yang 

tidak dapat diantisipasi yang dapat muncul dan mengubah niat pembelian 

seperti kehilangan pekerjaan atau adanya pembelian yang mendesak. 

5. Perilaku pasca pembelian 

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami level kepuasan 

dan ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja ketika produk 

dibeli. Para pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan 

pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. 

a) Kepuasan pasca pembelian 

Konsumen mendasarkan harapannya kepada informasi yang mereka 

terima tentang produk. Jika kenyataan yang mereka dapat ternyata berbeda 

dengan yang diharapakan, maka mereka merasa tidak puas. Bila produk 

tersebut memenuhi harapan, mereka akan merasa puas. 

b) Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi 

perilaku konsumen selanjutnya jika konsumen tersebut puas, ia akan 

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali 

produk tersebut. Para pelanggan yang tidak puas mungkin akan membuang 

atau mungkin mengembalikan produk tersebut. Pemasar dapat 

menggunakan berbagai cara untuk mengurangi ketidak puasan ini. 

Komunikasi pasca pembelian dengan pembeli telah terbukti menghasilkan 
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penurunan pengembalian produk dan pembatalan pesanan. Selain itu juga 

merupakan cara yang sangat tepat untuk mempertahankan pelanggan. 

Misalnya dengan sistem saran, mengirim sepucuk surat atau menelpon 

orang yang telah membeli produknya. 

c) Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Pemasar juga harus memantau para pembeli memakai dan membuang 

produk tertentu. Jika para konsumen menyimpan produk itu ke dalam 

lemari untuk selamanya, produk tersebut mungkin tidak begitu 

memuaskan. Jika para konsumen tersebut menjual atau mempertukarkan 

produk tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Jika para 

konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus mengetahui cara 

mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak 

lingkungan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu berkaitan dengan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian. 

 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Temuan Peneliti 

1 Karin Virgiane 

(2015) 

Pengaruh Brand Image 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen 

Pada Distro   Badger   Di 

Kota Bandung 

Brand 

Image (X), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Koefisien korelasi bernilai  0.269 

yang artinya Brand Image 

termasuk dalam kategori rendah 

dalam mempengaruhi Keputusan 

Pembelian. 

2 Fransisca 

Paramitasari 

Musay (2013) 

Pengaruh Brand Image 

Terhadap Keputusan 

Pembelian (Survey pada 

konsumen KFC Kawi 

Malang)

  

Brand 

Image (X), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Nilai Sig F sebesar 0,000 < 0,05 

yang Menunjukan bahwa Brand 

Image  dengan Indikator citra 

perusahaan, citra pemakai, dan 

citra produk  berpengaruh secara 
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signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

3 Selfi Stefani 

(2013)

  

  

Analisis Pengaruh Iklan 

Televisi, Celebrity 

Endorser, Kualitas 

Produk, dan Citra Merek 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk 

Kosmetik 

Berlabel Halal 

“Wardah”(Studi 

Kasus pada mahasiswi 

UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta) 

Iklan 

televisi 

(X1), 

Celebrity 

Endorser 

(X2), 

Kualitas 

Produk 

(X3), Citra 

Merek (X4), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Ke empat variabel X secara 

parsial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen.  

Iklan televise berpengaruh 

sebesar 20,4%, celebrity 

endorser 29,5%, kualitas produk 

28,7%, dan citra merek sebesar 

26,2. Secara simultan ke empat 

variabel mempengaruhi 

keputusan pembelian sebesar 

46,8 % sisanya 53,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain.  

4 Budi Setia 

Nugraha (2013) 

Pengaruh Brand Image 

Telkomsel Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Kartu Perdana Simpati 

(Studi pada mahasiswa 

S1 Fakultas Bisnis & 

Manajemen Universitas 

Widyatama) 

Brand 

Image (X), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Hasil perhitungan korelasi rank 

spearman sebesar 0,837 

menunjukan hubungan yang kuat 

antara variabel X terhadap Y. 

5 M. Reza Akbar 

(2015) 

Pengaruh Brand Image 

dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Konsumen Pempek 

Holly Di Kota 

Palembang 

Brand 

Image (X1), 

Lokasi 

(X2), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Variabel brand image dan lokasi 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

sebesar 47,6% dan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 
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Tabel 2.2 

Jurnal Nasional 

No Nama 

peneliti 

Judul penelitian Variabel Temuan peneliti 

1 Grace 

Mandasari 

(2015) Vol. 

24 

Pengaruh citra 

merek internasional 

dan kualitas produk 

terhadap keputusan 

pembelian (survey 

pada pembeli 

pakaian merek zara 

di galaxy mall 

Surabaya) 

Citra merek 

internasional, 

kualitas 

produk, 

keputusan 

pembelian 

Variabel keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh citra merek 

internasional dan kualitas 

produk sebesar 51,2%  dan 

sisanya 48,8% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

2 Phillius 

Mamahit 

Dkk. (2015) 

Vol. 15 

Pengaruh brand 

image, brand trust 

dan kualitas produk 

terhadap keputusan 

pembelian mobil 

Toyota all new yaris 

pada PT.HASJRAT 

ABADI Manado 

Brand image, 

brand trust, 

kualitas 

produk, 

keputusan 

pembelian 

Brand image, brand trust, 

kualitas produk berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

sebesar 35,9% sisanya 64,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

3 Zerly Agna 

Mahera 

(2014) Vol. 8 

Pengaruh 

international brand 

image dan kualitas 

produk terhadap 

keputusan 

pembelian (survey 

pada pengguna 

iphone di 

lingkungan 

mahasiswa 

universitas 

brawijaya) 

International 

brand image, 

kualitas 

produk, 

keputusan 

pembelian 

Variabel keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh international 

brand image, kualitas produk 

sebesar 35,2 % sisanya 64,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

4 Novia 

Karlina 

(2015) Vol. 4 

Pengaruh citra 

merek dan kualitas 

produk terhadap 

Citra merek, 

kualitas 

produk, 

Citra merek dan kualitas 

produk berpengaruh terhadap 

keputsan pembelian sebesar 
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keputusan 

pembelian produk 

PT.Karya pak oles 

tokcer Denpasar 

keputusan 

pembelian 

68.2% dan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel yang tidak diteliti. 

5 Aldino Reza 

Pratama 

(2015) Vol. 

23 

Pengaruh 

international brand 

image dan kualitas 

produk terhadap 

keputusan 

pembelian (studi 

terhadap pengguna 

laptop Macbook 

merek Apple di 

Jakarta, Bandung, 

semarang, 

Surabaya, dan 

Malang) 

International 

brand image, 

kualitas 

produk, 

keputusan 

pembelian 

Keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh international 

brand image, kualitas produk 

sebesar 62.8% sisanya 37,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

Tabel 2.3 

Jurnal internasional 

No Nama 

peneliti 

Judul penelitian Variabel Temuan peneliti 

1 Achmad 

Yanu Alif 

Fianto 

(2014) Vol. 

5 

The influence of 

brand image on 

purchase behavior 

through brand trust 

Brand image, 

purchase 

behavior, 

brand trust 

Brand image dan purchase 

behavior mempengaruhi brand 

trust sebesar 53.3% dan sisanya 

46,7% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

2 Isaac 

Oladepo & 

Samuel 

Abimbola 

(2015) Vol. 

3 

The influence of 

brand image and 

promotional mix on 

consumer buying 

decision- study if 

beverage consumers 

in lagos state, 

nigeria 

Brand image, 

promotional 

mix, consumer 

buying 

decision 

Tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara brand image 

dan consumer buying decision 

karena tnilai p menunjukkan 

sebesar o , ooo yang artinya 

kurang dari 0,01.  
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3 Ya-Hui 

Wang 

(2014) Vol. 

8 

The relationship 

between brand 

image and purchase 

intention: evidence 

from award winning 

mutual funds 

Brand image, 

purchase 

intention 

Brand image dengan semua 

indikator memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

purchase intention. 

4 Muhammad 

Arslan 

(2014) Vol. 

4 

Impact of brand 

image and service 

quality on consumer 

purchase intention: 

a study of retail 

store in pakistan 

Brand image, 

service 

quality, 

consumer 

purchase 

intention 

Brand image dan service 

quality memiliki pengaruh 

terhadap purchase intention. 

 

Tabel diatas merupakan rangkuman dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan hasil penelitian yang 

menyatakan brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebagai 

referensi untuk menyelesaikan penelitian ini. 

 

2.7 Keterkaitan Antar Variabel 

2.7.1 Hubungan Brand Image dan Keputusan Pembelian 

 Wicaksono (2007) mengemukakan pentingnya pengembangan citra merek 

dalam keputusan pembelian. Brand image yang dikelola dengan baik akan 

menghasilkan konsekuensi yang positif, meliputi: 

a) Meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian. 

b) Memperkaya orientasi konsumsi terhadap hal-hal yang bersifat simbolis 

lebih dari fungsi-fungsi produk. 

c) Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. 

d) Meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi 

teknologi sangat mudah untuk ditiru oleh pesaing 

 

Menciptakan kesan menjadi salah satu karakteristik dasar dalam orientasi 

pemasaran modern yaitu lewat pemberian perhatian lebih serta penciptaan merek 
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yang kuat. Implikasi dari hal tersebut menjadikan merek suatu produk menciptakan 

image dari produk itu sendiri di benak pikiran konsumen dan menjadikan motivasi 

dasar bagi konsumen dalam memilih suatu produk. (Aaker dalam Vranesevic, 

2003). 

Berdasarkan  hasil  penelitian  Budi  Setia  Nugraha  (2013)  dapat dibuktikan 

bahwa terdapat pengaruh variabel antara brand image terhadap keputusan 

pembelian adalah benar. Hal itu terlihat dari hasil perhitungan korelasi rank 

spearman sebesar 0,837 menunjukan adanya hubungan yang kuat antara brand 

image terhadap proses keputusan pembelian. Pembentukan citra yang baik dapat 

dijadikan sebagai kekuatan oleh perusahaan untuk menarik konsumen potensial dan 

mempertahankan pelanggan yang ada. Persepsi yang positif akan membentuk 

brand image yang positif juga.  

Konsumen cenderung menjadikan brand image sebagai acuan sebelum 

melakukan pembelian suatu produk/jasa. Maka perusahaan harus mampu 

menciptakan brand image yang baik sekaligus menggambarkan manfaat produk 

yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga dengan demikian 

konsumen memiliki citra yang positif terhadap merek. 

Dari hasil penelitian tersebut, pernyataan konsumen atas pengaruh brand 

image Telkomsel menunjukan hasil cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan 

perolehan nilai rata-rata pernyataan responden yang berada di nilai 3,39. Sedangkan 

hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis rank spearman 

menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan searah antara variabel X 

(brand image) dengan variabel Y (keputusan pembelian), ditunjukkan dengan 

perolehan nilai dari perhitungan korelasi rank spearman sebesar 0,837. Sedangkan 

hasil dari perhitungan koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 70,06% dan 

hal ini menunjukkan arti bahwa variabel X (brand image) memberikan kontribusi 

terhadap variabel Y (keputusan pembelian) sebesar 70,06%. 
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2.8 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.8.1 Kerangka Pemikiran 

Kebutuhan masyarakat akan suatu produk yang sama dapat dipenuhi oleh 

banyaknya produk sejenis dengan merek yang berbeda. Oleh karena itu, setiap 

perusahaan harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat untuk produk yang 

dihasilkannya agar dapat memenangkan persaingan. brand image akan menjadi 

prioritas utama yang dijadikan acuan bagi konsumen sebelum melakukan 

pembelian. Dengan adanya brand image yang positif, maka diharapkan konsumen 

akan lebih mudah untuk dapat melakukan suatu keputusan pembelian. (Mayang 

Asri, 2009). 

Pengertian brand image itu sendiri menurut Kotler dan keller (2009:260), 

adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan 

masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti.  

Pentingnya pengembangan citra merek dalam keputusan pembelian 

ditafsirkan oleh Wicaksono dalam Praba Sulistyawati (2011), Menurutnya brand 

image yang dikelola dengan baik akan menghasilkan konsekuensi yang positif, 

meliputi: 

1. Meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian. 

2. Memperkaya orientasi konsumsi terhadap hal-hal yang bersifat simbolis 

lebih dari fungsi-fungsi produk. 

3. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. 

4. Meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi 

teknologi sangat mudah untuk ditiru oleh pesaing. 

Apabila brand suatu produk memiliki image yang positif dan diyakini dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka keputusan untuk membeli suatu 

produk akan timbul dari diri manusia. Sebaliknya apabila brand suatu produk 

memiliki image negatif, maka keputusan pembelian konsumen terhadap produk 

tersebut akan rendah. Hal ini dikarenakan konsumen sering mengartikan produk 

yang memiliki brand yang baik sebagai produk yang berkualitas pula. 
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Berdasarkan pendapat tersebut jelaslah bahwa brand image berkaitan erat 

dengan keputusan pembelian. Dimana sebuah image baik yang melekat pada 

sebuah perusahaan akan menghasilkan sebuah brand yang baik pula dimata 

konsumen, hal tersebut tentunya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

Agar berhasil, perusahaan perlu melewati berbagai macam pengaruh yang 

mempengaruhi pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana 

konsumen melakukan keputusan pembelian.  

Menurut Kotler (2009:184) mendefinisikan keputusan pembelian konsumen 

yaitu keputusan pembelian konsumen akhir perorangan dan rumah tangga yang 

membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. 

Menurut Kotler (2009:184), proses pengambilan keputusan pembelian 

konsumen terdiri atas : 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan. 

2. Pencarian Informasi 

Melalui pengumpulan informasi konsumen, mengetahui tentang merek-

merek yang bersaing dan keistimewaan produk tersebut. 

3. Evaluasi Alternatif 

Proses ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan konsumen dalam 

mengembangkan sekumpulan keyakinan merek tentang dimana posisi setiap 

merek dalam masing-masing atribut. 

4. Keputusan Pembelian 

Suatu keadaan dimana konsumen membentuk niat untuk membeli produk 

yang paling disukai. 

5. Evaluasi pasca Pembelian 

Evaluasi ini menyangkut seberapa jauh kinerja produk dengan harapan 

pembeli. 
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Proses tersebut akan menentukan apakah konsumen merasa puas atau tidak 

puas atas keputusan pembeliannya. Bila konsumen merasa puas, maka 

kemungkinan untuk melakukan pembelian ulang pada masa yang akan datang akan 

terjadi, sementara itu jika konsumen merasa tidak puas atas keputusan pembelian 

yang telah dilakukan, maka dia akan mencari tau kembali berbagai informasi 

tentang apa yang dibutuhkannya. Dapat disimpulkan bahwa minat beli akan timbul 

dan terbentuk setelah konsumen melakukan evaluasi terhadap suatu merek dan akan 

melakukan pembelian ulang jika konsumen tersebut merasa puas dengan produk. 

Uraian tersebut membuat penulis ingin meneliti dan menggali lebih dalam 

mengenai seberapa besar hubungan yang ditimbulkan brand image terhadap 

keputusan pembelian. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand Image (X) 
1. Pengenalan produk 
2. Kualitas produk 
3. Ukuran 
4. Daya tahan 
5. Desain/model kemasan 
6. Warna 
7. Harga 
8. lokasi 

Keputusan Pembelian 
(Y) 

1. Pengenalan masalah 
2. Pencarian informasi 
3. Evaluasi alternatif 
4. Keputusan pembelian 
5. Perilaku pasca pembelian 
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2.8.2 Hipotesis 

Hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2009) merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Untuk itu penulis menetukan hipoteseis yang akan diteliti dan diuji 

kebenarannya, yaitu “Brand Image Memiliki Hubungan Positif Terhadap 

Proses Keputusan Pembelian Sepeda Motor Suzuki Di Kota Bandung”. 


