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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Merek 

Merek adalah salah satu atribut yang penting dari sebuah produk yang 

penggunaannya pada saat ini sudah sangat meluas karena dengan pemberian 

merek pada suatu produk berarti memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. 

Merek menurut Kotler dan Keller (2012:258) adalah suatu nama, istilah, tanda, 

lambang, rancangan, kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual 

untuk mendiferensiasikan barang atau jasa dari pesaing.  

Merek dapat berupa tanda atau simbol yang dapat memberikan identitas 

suatu barang atau jasa teretentu yang dapat berupa kata-kata, gambar atau dapat 

mengkombinasi keduanya (Alma; 2012:147). Dengan pemberian merek maka 

akan memudahkan bagi konsumen untuk membedakan produk atau jasa yang 

dihasikan oleh suatu perusahaan. 

Merek memegang peranan penting dalam penjualan suatu produk karena 

jika merek yang diposisikan di pasar memiliki citra yang baik, maka hal itu akan 

menjadi salah satu pendorong untuk menumbuhkan Niat beli konsumen. Merek 

memiliki peranan dan fungsi yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller 

(2012:264) sebagai berikut: 

1. Merek mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan memungkinkan 

konsumen baik individual atau organisasi untuk menuntut tanggung jawab atas 

kinerjanya kepada pabrikan atau distributor tertentu. 

2. Merek juga melaksanakan fungsi berharga bagi perusahaan, yaitu 

menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk, merek membantu 

mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi, merek juga menawarkan 

perlindunan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unit produk. 

3. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat 

dengan mudah memilih produk kembali. Loyalitas merek memberikan tingkat 
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permintaan yang aman dan dapat diperkirakan bagi perusahaan, dan 

menciptakan penghalang yang mempersulit perusahaan lain untuk memasuki 

pasar.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian suatu merek 

terhadap produk atau jasa dimaksudkan untuk membedakan antara produk satu 

dengan produk yang lainnya yang dikeluarkan oleh pesaing dan juga untuk 

memberikan kemudahan pada konsumen dalam mengidentifikasi produk yang 

diinginkannya.  

 

2.1.2. Citra Merek 

Citra merek menurut Tjiptono (2011:49) mendefinisikan bahwa citra 

merek yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek 

tertentu. Citra merek juga merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan 

atau produknya. Menurut Tjiptono (2011:49) citra terdiri dari citra pemakai dan 

citra produk. Citra pemakai mengacu pada apakah kepribadian merek sesuai 

dengan konsumen. Sedangkan citra produk adalah suatu pandangan masyarakat 

terhadap kategori suatu produk. 

Menurut Kotler (2012:403) sebagai berikut brand image adalah persepsi 

dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan dalam 

asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen. 

Sedangkan menurut Shimp dalam Radji (2009:18) mengatakan bahwa 

citra merek adalah asosiasi yang mucul dibenak konsumen ketika mengingat 

sebuah merek tertentu.  

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

menganggap merek secara actual. Agar dapat tertenam dalam pikiran konsumen, 

pemasar harus memperlihatkan identitas merek melalui saran komunikasi dan 

kontak merek yang tersedia. 

Membangun dan mempertahankan suatu citra yang kuat sangat penting 

artinya bagi suatu perusahaan jika ingin mencari konsumen atau mempertahankan 

konsumen yang telah ada. Citra dapat terbentuk melalui ransangan dari luar 

sebagai suatu pesan yang menyentuh atau yang disebut informasi yang diterima 
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seseorang. 

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

berpengaruh terhadap tiga hal, yaitu : 

1. Memantapkan karakter produk dan usulan nilai. 

2. Menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak 

dikacaukan dengan karakter pesaing. 

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

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa brand image 

atau citra merek adalah identitas atau ciri yang berhubungan dengan produk yang 

ada dibenak konsumen atau persepsi yang dimiliki konsumen terhadap produk 

yang diinginkan oleh konsumen. Dalam penelitian ini, citra merek yang dimaksud 

adalah citra merek cafe Persib yang sudah baik dibenak konsumen. Dengan 

memiliki citra merek yang baik di benak konsumen maka produk tersebut akan 

diterima dengan baik oleh konsumen dan produk tersebut akan selalu diingat 

dengan baik oleh konsumen. 

Banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh para pelaku usaha ketika citra 

merek yang mereka bangun berhasil memasuki pasar. Berikut beberapa manfaat 

citra bagi perusahaan sebagai berikut (Sutojo, 2011:63): 

1. Memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen. 

2. Lebih mudah mendapatkan loyalitas pelanggan. 

3. Membuka peluang untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi. 

4. Peluang bagi pelaku usaha melakukan diferensiasi produk. 

5. Menjadi ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk 

pesaing. 

Dari pembahasan mengenai citra diatas, peneliti merangkum pengertian 

citra adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Perbandingan Definisi Citra Merek 

Sumber Definisi 

Tjiptono (2011:49) Citra merek adalah deskripsi tentang 

asosiasi dan keyakinan konsumen 

terhadap merek tertentu. 

Kotler (2012:403) Brand image adalah persepsi dan 

keyakinan yang dipegang oleh 

konsumen, seperti yang dicerminkan 

dalam asosiasi yang tertanam dalam 

ingatan konsumen. 

Kotler dan Keller (2012:274) Citra adalah cara masayarakat 

menganggap merek secara actual 

Peneliti Identitas atau ciri yang berhubungan 

dengan produk yang ada dibenak 

konsumen atau persepsi yang dimiliki 

konsumen terhadap produk yang 

diinginkan oleh konsumen. 

 

Dari tabel diatas definisi citra merek menurut peneliti adalah identitas atau 

ciri yang berhubungan dengan produk yang ada dibenak konsumen atau persepsi 

yang dimiliki konsumen terhadap produk yang diinginkan oleh konsumen. 

Menurut Keller yang dikutip Leiga (2012) di dalam brand image terdapat 

3 dimensi yang merangkai sebuah brand image yaitu sebagai berikut : 

1. Brand Strength adalah seberapa sering seseorang terpikir tentang informasi 

suatu brand, ataupun kualitas dalam memproses segala informasi yang 

diterima konsumen.  

2. Brand Favorability adalah kesukaan terhadap brand, kepercayaan dan 

perasaan bersahabat dengan suatu brand, serta akan sulit bagi brand, lain 

untuk dapat menarik konsumen yang sudah mencintai brand, hingga pada 

tahap ini.  
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3. Brand Uniqueness adalah membuat kesan unik dan perbedaan yang berarti 

diantara brand lain serta membuat konsumen tidak mempunyai alasan untuk 

tidak memilih brand tersebut. 

Menurut Hamel dan Prahalad (2011:481) menyatakan bahwa merek 

adalah suatu banner yang dapat dipakai untuk memayungi semua produk yang 

menggunakannya serta terdapat emapat hal pokok yang harus diperhatikan dari 

suatu merek adalah: 

1. Pengakuan, merupakan kemampuan konsumen untuk mengenal dan mengingat 

suatu merek di dalam benak pikiran mereka. Pengakuan akan menciptakan 

suatu keuntungan yang bernilai dibandingkan dengan memasang iklan yang 

sering. 

2. Reputasi, merupakan kekuatan untuk mengenal merek yang dapat membangun 

status yang cukup tinggi bagi sebuah merek karena dimata konsumen suatu 

merek memiliki suatu track record  yang baik. 

3. Daya tarik, merupakan kekuatan merek suatu produk yang dapat membentuk 

asosiasi positif yang membuat konsumen menyukai suatu produk. 

4. Lingkup, merupakan diferensiasi produk. Menyangkut seberapa besar 

konsumen dari suatu produk yang mau menggunakan merek yang 

bersangkutan.  

Ada beberapa pendapat mengenai dimensi citra merek, antara lain menurut 

Kotler dan Keller (2012:272) ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan 

dalam pemilihan elemen citra merek yaitu sebagai berikut : 

1. Dapat diingat, artinya elemen merek yang dipilih hendaknya mudah diingat, 

dan disebut atau diucapkan. Simbol, logo, nama yang digunakan hendaknya 

menarik, unik sehingga menarik perhatian masyarakat untuk diingat dan 

dikonsumsi. 

2. Memiliki makna, artinya elemen merek hendaknya mengandung sebuah makna 

maupun penjelasan atau deskripsi dari produk. Diharapkan makna ini dapat 

mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Deskripsi 

makna yang terkandung dapat berupa: 

• Informasi umum tentang kategori dan isi produk. 
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• Informasi tentang komposisi penting yang ditonjolkan produk dan manfaat 

dari produk. 

3. Dapat disukai, pendekatan lain untuk menarik perhatian konsumen adalah 

dengan variasi elemen merek yang unik, lucu, pemilihan elemen yang kaya 

akan visualisasi dan imajinasi. Dalam hal ini yang ditonjolkan adalah desain 

yang menarik dan lucu. 

4. Dapat ditransfer, artinya elemen merek dapat digunakan untuk 

memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau berbeda. Nama 

yang digunakan pun tidaklah terlalu sulit untuk diterjemahkan. Seringkali 

pemilihan elemen merek mudah diingat oleh masyarakat local, namun 

sangatlah sulit dimengerti oleh masyarakat lain. Hal ini, tentunya akan 

menghambat produsen untuk masuk dalam pasar yang baru. 

5. Dapat disesuaikan, artinya seberapa mudah elemen merek itu dapat disesuaikan 

dan diperbaharui. 

6. Dapat dilindungi, elemen merek itu dapat dilindungi sevara hokum dan dapat 

dilindungi secara kompetitif. 

Dari keenam kriteria pemilihan merek diatas, merek juga perlu diukur. 

Tujuan pengukuran merek adalah untuk mengetahui sejauh mana merek tersebut 

diketahui oleh konsumen. 

Dari pembahasan mengenai citra diatas, peneliti juga merangkum dimensi 

atau indikator dari citra yang bertujuan sebagai pembanding antara dimensi yang 

dikemukakan oleh para ahli dan dimensi yang digunakan oleh peneliti. 

Perbandingan dari dimensi tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Perbandingan Dimensi Citra Merek 

Sumber Definisi 

Menurut Keller yang dikutip 

Leiga (2012)  

• Brand Strength 

• Brand Favorability 

• Brand Uniqueness 

Kotler dan Keller (2012:272) • Dapat Diingat 
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• Memiliki Makna 

• Dapat Disukai 

• Dapat Ditransfer 

• Dapat Disesuaikan 

• Dapat Dilindungi 

Hamel dan Prahalad (2011:481) • Pengakuan 

• Reputasi  

• Daya Tarik 

• Lingkup 

Peneliti • Dapat Diingat 

• Dapat Disukai 

 

Dari tabel diatas peneliti mengambil dua dimensi variabel citra merek 

menurut Kotler dan Keller (2012:272) yaitu dapat diingat dan dapat disukai.  

 

2.1.3. Lokasi 

Lokasi atau saluran distribusi adalah salah satu elemen dari bauran 

pemasaran dan merupaka faktor yang cukup penting dalam kelangsungan bisnis 

perusahaan. Lokasi merupakan penyalur produk atau jasa perusahaan sehingga 

lokasi bisa mempengaruhi pertumbuhan bisnis pada masa yang akan datang. 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2011:92) lokasi adalah keputusan yang 

dibuat perusahaan yang diberikan dengan di mana operasi dan stafnya akan 

ditempatkan. Menemukan lokasi yang bagus dapat menantang pesaing, karena 

walau bagaimana pun, konsumen atau calon konsumen masing-masing memiliki 

pola pkir masing-masing untuk memilih toko mulai dari jauh dekatnya toko, atau 

besar kecilnya toko.  

Menurut Kasmir (2009:129) adalah tempat melayani konsumen, dapat 

pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. 

Pemilihan lokasi harus memperhatikan potensi pasar yang tersedia di sekitar 

lokasi tersebut.  
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Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi adalah tempat 

terjadinya aktvitas suatu usaha, seperti pengoperasian suatu perusahaan, dapat 

menghasilkan barang atau jasa, serta dapat melayani konsumen. Dari pembahasan 

mengenai lokasi diatas, peneliti merangkum bahwa pengertian lokasi adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Perbandingan Definisi Lokasi 

Sumber Definisi 

Lupiyoadi dan Hamdani 

(2011:92) 

Keputusan yang dibuat perusahaan 

yang diberikan dengan di mana operasi 

dan stafnya akan ditempatkan. 

Kasmir (2009:129) Tempat melayani konsumen, dapat pula 

diartikan sebagai tempat untuk 

memajangkan barang-barang  

dagangannya. 

Peneliti Tempat terjadinya aktivitas usaha yang 

dapat menentukan kesuksesan suatu 

usaha, dapat menghasilkan barang atau 

jasa, serta dapat melayani konsumen. 

 

Dari tabel diatas definisi lokasi menurut penulis adalah tempat terjadinya 

aktivitas usaha yang dapat menentukan kesuksesan suatu usaha, dapat 

menghasilkan barang atau jasa, serta dapat melayani konsumen. 

Pemilihan lokasi yang baik dan tepat dapat memberikan andil dalam 

kesuksesan suatu restoran atau cafe, karena konsumen atau calon konsumen akan 

sangat terbantu apabila kebutuhan produk atau jasa yang mereka inginkan dapat 

dinikmati sesegera mungkin. Menurut Tjiptono (2007:76) pemilihan lokasi 

memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Akses, yaitu kemudahan untuk menjangkau. Misalnya, lokasi yang dilalui atau 

mudah dijangkau sarana transportasi umum. 

2. Visiabilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak 
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pandangan normal. 

3. Lalu-lintas, menyangkut dua pertimbangan utama, yaitu: 

 Banyaknya orang yang lalu-lalang bisa memberikan peluang besar 

terhadap impulse buying, yaitu keputusan pembelian yang sering kali 

terjadi secara spontan, tanpa perencanaan dan tanpa melalui usaha-usaha 

khusus. 

 Kepadatan dan kemacetan lalu-lintas bisa pula menjadi hambatan. 

4. Tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman baik untuk kendaraan roda dua 

maupun roda empat. 

5. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha di 

kemudian hari. 

6. Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan. 

7. Kompetisi, yaitu lokasi pesaing. 

Menurut Levy dan Weitz (2007:185) mengatakan pemilihan lokasi sangat 

penting dalam industri bisnis dikarenakan:  

1. Lokasi merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan konsumen 

dalam pemilihan toko atau penyedia jasa yang mereka inginkan. 

2. Pemilihan lokasi merupakan hal yang penting karena faktor ini bisa 

digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang mapan. 

3. Pemilihan lokasi sangat beresiko. 

Lokasi atau tempat juga tidak hanya mempresentasikan suatu kemudahan 

yang akan didapat oleh konsumen. Seperti yang dikatakan oleh Kotler (2009:94-

95), lokasi atau tempat juga harus bisa memasarkan atau mempromosikan dirinya 

sendiri. Lokasi atau tempat pada dasarnya melakukan empat aktivitas yaitu: 

1. Jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Harga yang ditawarkan harus bisa menarik konsumen dan memperkuat citra 

yang ingin dibentuk. 

3. Menghadirkan lokasi yang strategis sehingga memudahkan bagi konsumen. 

4. Lokasi atau tempat akan mempromosikan nilai dan citra dari tempat atau 

lokasi itu sendiri sehingga konsumen bisa membedakannya dengan toko lain. 

Lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan 
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karena mudah terjangkau oleh konsumen, namun sekaligus juga akan menjadikan 

biaya rental atau investasi tempat menjadi mahal. Tingginya biaya lokasi yang 

kurang strategis akan membutuhkan biaya marketing lebih mahal untuk menarik 

konsumen agar berkunjung. Menurut Widjaja (2009:81) kondisi bangunan 

merupakan persyaratan yang memberikan kenyamanan. Sedangkan lokasi 

strategis bagi konsumen akan memperkecil pengorbanan energi dan waktu.  

Dalam memilih suatu lokasi harus dipertimbangkan banyak hal. Ada 

beberapa karakteristik dari lokasi yang bisa mempengaruhi penjualan dari suatu 

toko atau cafe menurut Levy & Weitz (2010:194-195) yaitu: 

1. Alur lalu lintas yang melewati lokasi tersebut dan aksebilitas menuju lokasi 

tersebut. 

2. Karakteristik dari lokasi. 

3. Biaya yang terkait dengan pemilihan lokasi tersebut. 

Ketiga karakteristik tersebut mempunyai indikator-indikator tertentu yang 

bisa menggambarkan kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi penjualan dari 

suatu toko, dengan gambaran sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Karakteristik Lokasi 

Alur lalu lintas dan aksebilitas Larangan atau peraturan 

• Lalu lintas jalan  

• Easy of vehicular access 

• Akses menuju jalan utama 

• Street congestion 

• Alur pejalan kaki 

• Ketersediaan dari angkutan 

umum 

• Zona  

• Tanda atau promosi 

• Restrictions on tenant mix 

• Safety code restrictions 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik lokasi Biaya-biaya 
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• Area parkir 

• Akses untuk masuk dan 

keluar toko atau cafe 

• Visibilitas toko atau cafe 

dari jalan 

• Akses untuk penghantaran 

• Ukuran dan bentuk dari 

toko 

• Kondisi dari bangunan  

• Adjacent tenants 

• Biaya sewa 

• Biaya perawatan 

• Pajak 

• Biaya iklan dan promosi 

• Length of lease 

Sumber: Levy & Weitz (2010:194-195) 

Menurut hasil penelitian Atmaja dan Adiwinata (2013) elemen-elemen 

yang mempengaruhi pemilihan sebuah lokasi restoran atau cafe adalah: 

1. Place, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan letak maupun posisi. 

Sebaiknya letak sebuah restoran atau cafe dekat dengan pusat keramaian atau 

dekat dengan daerah yang padat penduduknya. 

2. Parking, yaitu restoran atau cafe sebaiknya mempunyai tempat parkir sendiri 

atau menggunakan tempat parkir umum yang luas, nyaman, dan aman baik 

untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. 

3. Accesibility, yaitu restoran atau cafe seharusnya berada di jalan yang mudah 

untuk mencapainya, baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan 

transportasi umum. 

4. Visibility, yaitu bangunan dari restoran atau cafe tersebut sebaiknya mudah 

dilihat dan diketahui banyak orang. 

Dari pembahasan mengenai dimensi lokasi diatas, peneliti merangkum 

perbandingan dimensi lokasi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.5 

Perbandingan Dimensi Lokasi 

Sumber Dimensi 

Tjiptono (2007:76) • Akses 

• Visiabilitas 

• Lalu-lintas 

• Tempat parkir 

• Ekspansi 

• Lingkungan 

• Kompetisi 

Desy Purwanti Atmaja dan 

Martinus Febrian Adiwinata 

(2013) 

• Place 

• Parking 

• Accesibility 

• Visibility 

Peneliti • Akses 

• Area parkir 

• Visibilitas 

 

Dari tabel diatas peneliti mengambil tiga dimensi variabel lokasi 

menurut Tjiptono (2007:76) yaitu akses, tempat parkir, visibilitas.  

 

2.1.4.  Perilaku Konsumen   

Menurut Kotler dan Keller (2012:214) mengemukakan bahwa perilaku 

konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa ide, atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (2010:8) mengatakan bahwa perilaku konsumen terpusat 

pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya 

mereka yang tersedia (waktu, usaha, uang) guna membeli barang-barang yang 

berhubungan dengan konsumsi. Berikut teori AIDA yang mendalilkan bahwa 
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pengambilan keputusan pembelian adalah suatu proses psikologis yang dilalui 

oleh konsumen atau pembeli. Teori keputusan pembelian (Djatnika;2009:58) 

dalam model AIDA dijelaskan dalam empat dimensi sebagai berikut: 

• Attention, tahap dimana konsumen menaruh perhatian terhadap barang atau 

jasa.  

• Interest, tahap dimana ketertarikan konsumen untuk mengetahui lebih jauh 

tentang keistimewaan produk atau jasa. 

• Desire, tahap dimana konsumen berkeinginan karenan barang atau jasa yang 

ditawarkan sesuai dengan kebutuhan kebutuhannya. 

• Action, tahap dimana konsumen mengambil keputusan dan tindakan untuk 

membeli. 

Dari konsep AIDA diatas, attention dan interest merupakan indikator dari 

Niat Beli. Adapun tidak digunakannya tahap desire dan action karena hal tersebut 

sudah bukan lagi bagian dari Niat Beli karena pada tahap tersebut konsumen 

sudah melakukan suatu keputusan pembelian. 

 

2.1.5. Niat Beli  

Niat beli merupakan keinginan yang muncul dalam diri konsumen 

terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses pengamatan dan 

pembelajaraan konsumen atau individu tersebut terhadap suatu produk. Durianto 

(2013:58), mengungkapkan bahwa Niat beli adalah keinginan untuk membeli 

produk, Niat beli akan timbul apabila seseorang konsumen sudah terpengaruh 

terhadap mutu dan kualitas suatu produk atau jasa, seputar produk, harga cara 

membeli dan kelemahan serta keunggulan produk di banding merek lain. Menurut 

Simamora (2011:106), mengatakan bahwa Niat beli (niat beli) suatu produk atau 

jasa timbul karena adanya dasar kepercayaan terhadap produk atau jasa yang 

diiringi dengan kemampuan untuk membeli produk. Selain itu niat beli terhadap 

suatu produk juga dapat terjadi dengan adanya pengaruh dari orang lain yang 

dipercaya oleh calon konsumen. Niat beli juga dapat timbul apabila seorang 

konsumen merasa sangat tertarik terhadap berbagai informasi seputar produk atau 

jasa yang diperoleh melalui iklan, pengalaman orang yang telah menggunakannya, 
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dan kebutuhan terdesak terhadap suatu produk. Menurut . Menurut Hasan 

(2013:67), Niat beli yaitu kecenderungan untuk membeli suatu merek atau 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan 

tingkat kemungkinan pelanggan melakukan pembelian. Semakin rendah tingkat 

kepercayaan konsumen terhadap suatu produk akan menyebabkan semakin 

menurunnya Niat beli konsumen. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan definisi Niat beli menurut 

para ahli dan peneliti pada tabel berikut ini: 
Tabel 2.6. 

Perbandingan Definisi Niat Beli 

SUMBER  DEFINISI  

Durianto (2013:58) Keinginan untuk membeli produk, Niat 

beli akan timbul apabila seseorang 

konsumen sudah terpengaruh terhadap 

mutu dan kualitas suatu produk atau jasa, 

seputar produk, harga cara membeli dan 

kelemahan serta keunggulan produk di 

banding merek lain. 

Simamora (2011:106) Niat beli (niat beli) suatu produk atau 

jasa timbul karena adanya dasar 

kepercayaan terhadap produk atau jasa 

yang diiringi dengan kemampuan untuk 

membeli produk. 

Hasan (2013:67) Niat beli yaitu kecenderungan untuk 

membeli suatu merek atau mengambil 

tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat 

kemungkinan pelanggan melakukan 

pembelian. 
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Dari tabel 2.5 definisi Niat beli menurut penulis adalah Niat yang muncul 

untuk membeli produk cafe persib atas keinginan dan kebutuhan serta 

kepercayaan konsumen terhadap produk cafe persib. 

Terdapat beberapa indikator atau dimensi mengenai Niat beli, dapat kita 

lihat pada konsep atau model AIDA yang dikembangkan oleh Kotler dan Keller 

(2012:10) yaitu:  

Cognitive state Attention 

Affective state Interest 

Desire 

Behaviour Action 

Gambar 2.1  

Konsep AIDA 

Pengertian dari tahap-tahap tersebut diatas, adalah sebagai berikut:  

1. Attention, Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau 

jasa sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu calon pelanggan 

juga mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan.  

2. Interest, Dalam tahap ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan, setelah mendapatkan informasi yang lebih 

terperinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan.  

3. Desire, Calon pelanggan mulai memikirkan serta berdiskusi mengenai produk 

atau jasa yang ditawarkan, karena hasrat dan keinginan untuk membeli mulai 

timbul. Dalam tahapan ini calon pelanggan sudah mulai berNiat terhadap 

produk atau jasa yang ditawarkan. Tahap ini ditandai dengan munculnya Niat 

yang kuat dari calon pelanggan untuk membeli dan mencoba produk atau jasa 

yang ditawarkan.  

4. Action, Pada tahap ini calon pelanggan telah mempunyai kemantapan yang 

Peneliti Niat yang muncul untuk membeli produk 

cafe persib atas keinginan dan kebutuhan 

serta kepercayaan konsumen terhadap 

produk cafe persib. 
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tinggi untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

Sedangkan menurut Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk 

(2007:34) indikator Niat Beli yaitu: 

1. Tertarik untuk mencari informasi mengenai produk  

2. Mempertimbangkan untuk membeli  

3. Tertarik untuk mencoba  

4. Ingin mengetahui produk  

5. Jadi ingin memiliki produk  

Ada pula pendapat mengenai dimensi Niat Beli menurut menurut Hasan 

(2013:67) indikator Niat Beli sebagai berikut: 

1. Perencanaan, pelanggan mulai merencanakan untuk mengetahui produk atau 

jasa lebih jauh dengan mencari informasi dari berbagai sumber. 

2. Pemrakarsa, pelanggan akan mulai membicarakan dan mengusulkan mengenai 

suatu produk atau jasa kepada orang-orang disekitarnya. 

3. Rekomendasi, pada tingkat ini pelanggan telah mendapat cukup informasi 

untuk mempengaruhi orang lain atau menjadi influencer suatu produk atau jasa  

4. Pemilihan, tahap sebelum akhirnya pelanggan benar-benar ingin membeli atau 

menggunakan suatu produk maupun jasa.  

5. Pengambilan keputusan pembelian, bentuk perubahan sikap 

pelanggan,pelaksanaan dari Niat akan suatu produk atau jasa.  

Berikut perbandingan dimensi Niat Beli menurut para ahli dan menurut 

peneliti : 
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Tabel 2.7. 

Perbandingan Dimensi Niat Beli 

SUMBER DIMENSI 

Kotler dan Keller (2012:10)  Attention 

 Interest 

 Desire 

 Action 

Schiffman dan Kanuk  

(2007:34) 

 Tertarik untuk mencari informasi 

mengenai produk  

 Mempertimbangkan untuk 

membeli  

 Tertarik untuk mencoba  

 Ingin mengetahui produk  

 Jadi ingin memiliki produk  

Hasan (2013:67)  Perencanaan 

 Pemrakarsa 

 Rekomendasi 

 Pemilihan 

 Pengambilan keputusan 

Peneliti  Attention  

 Interest 

 

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengambil dimensi Niat beli menurut 

Kolter dan Keller (2012:10) yaitu Attention dan Interest, Karena dimensi-

dimensi tersebut dirasa paling sesuai dengan penelitian ini.  
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2.1.6. Penelitian Sebelumnya  

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai citra merek, lokasi dan 

Niat beli konsumen. Analisis penelitian sebelumnya yang pernah dilaukan peneliti 

tersebut dipaparkan pada tabel 2.8. sebagai berikut: 

Tabel 2.8. 

Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul dan Tahun 
Penelitian Variabel Metode Hasil & Kesimpulan 

1 Miki 
Ambarwati, 
Sunarti dan 
Mukhammad 
Kholid 
Mawardi 

Pengaruh Citra 
Merek Terhadap 
Niat Beli  
(Survei Pada 
Mahasiswa 
Universitas 
Brawijaya Yang 
Menggunakan 
Pasta Gigi 
Pepsodent) (2015) 
Sumber : 
http://administrasibi
snis.studentjournal.u
b.ac.id/index.php/jab
/article/viewFile/987
/1169 

X1: Citra Merek 

Y: Niat Beli 
Explanatory 

Research 
1.Hasil uji t menunjukkan 
sebesar 0,300 dan  
nilai probabilitas 0,765 > α 
(0,05), maka 
kesimpulannya adalah 
variabel Citra Perusahaan 
berpengaruh tidak 
signifikan terhadap variabel 
Niat Beli. 
2.Hasil uji t menunjukkan 
sebesar 2,230 dan nilai 
probabilitas 0,028 > α 
(0,05),maka kesimpulannya 
adalah variabel Citra 
Konsumen berpengaruh 
signifikan terhadap variabel 
Niat Beli. 
3.Hasil uji t menunjukkan 
sebesar 3,702 dan nilai 
probabilitas 0,000 > α 
(0,05), maka  
kesimpulannya adalah 
variabel Citra Produk 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Niat Beli. 

2 Farli dan 
Maria V.J. 
Tileung 

Pengaruh Citra 
Merek, Kualitas 
Layanan dan Lokasi 
Terhadap Keputusan 
Konsumen 
Menggunakan Jasa 
Salon Headquaters 
Manado Town 
Square 
(2015) 
Sumber: 

X1: Citra 
Merek 
X2 : Kualitas 
Layanan 
X3 : Lokasi 
Y : Keputusan 
Konsumen 

Asosiatif 1. Secara simultan citra 
merek, kualitas layanan, 
dan lokasi berpengaruh 
terhadap keputusan 
konsumen. 
2. Secara parsial citra 
merek dan kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan 
konsumen, sedangkan 
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No Peneliti Judul dan Tahun 
Penelitian Variabel Metode Hasil & Kesimpulan 

http://download.port
algaruda.org/article.
php?article=332104

&val=1025 

lokasi secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan 
konsumen. 

3 Ferdy 
Fahrian, 
Leonardo 
Budi 
Hasiolan dan 
Andi Tri 
Haryono 

Pengaruh Citra 
Merek, Lokasi, 
Kepercayaan Dan  
Kualitas Pelayanan 
Terhadap Niat 
Membeli Bbm Di  
Spbu Gasindo 
Mekar Putra 
Semarang 
 (2013) 
Sumber: 
http://jurnal.unpan
d.ac.id/index.php/
MS/article/viewFil
e/2 

X1 : Citra 
Merek 
X2 : Lokasi 
X3: 
Kepercayaan 
X4 : Kualitas 
Pelayanan 
Y : Niat 
Membeli 

Metode 
yang 
digunakan 
dalam 
pengambila
n sampel 
adalah 
Random 
sampling 
dengan 
teknik 
sampling 
acak. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh antara  
citra merk  
terhadap Niat beli, 
artinya apabila  
citra merk  
meningkat maka Niat beli 
akan meningkat. 2.Terdapat 
pengaruh antara lokasi 
terhadap Niat beli , artinya 
apabila  
lokasi meningkat maka Niat 
beli akan meningkat.  
3.Terdapat pengaruh antara  
kepercayaan  
terhadap Niat beli , artinya 
apabila  
kepercayaan  
meningkat maka Niat beli 
akan  
menurun 
4.Terdapat pengaruh antara  
kualitas pelayanan  
terhadap Niat beli , artinya 
apabila  
kualitas pelayanan 
terjangkau maka Niat beli 
akan  
meningkat 
5.Terdapat pengaruh antara  
pelayanan terhadap Niat 
beli , artinya apabila 
pelayanan  
meningkat maka Niat beli 
akan meningkat. 
 
 
 

4 Bahram An Analysis of • Brand image Kuantitatif Berdasarkan hasil 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=332104&val=1025
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=332104&val=1025
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=332104&val=1025
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=332104&val=1025
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No Peneliti Judul dan Tahun 
Penelitian Variabel Metode Hasil & Kesimpulan 

Ranjbarian, 
Ali Sanayei 
and Majid 
Rashid 
Kaboli 

Brand Image, 
Perceived Quality, 
Customer 
Satisfaction and 
Re-purchase 
Intention in 
Iranian 
Department Stores 
(2012) 
Sumber: 
http://www.ccsene
t.org/journal/index.
php/ijbm/article/do
wnload/13256/105
99 

• Perceived 
quality 

• Customer 
satisfaction 

• Re-purchase 
intention 

penelitian diatas persepsi 
kualitas  
yang dirasakan sangat 
mempengaruhi pada citra 
merek toko, kepuasan 
pelanggan, dan Niat beli 
ulang. Citra merek toko 
mempengaruhi kepuasan 
pelanggan, dengan kata 
lain, lebih tinggi citra 
merek toko dapat 
menyebabkan pelanggan 
lebih puas. Hasil penelitian 
menujukkan bahwa 
kepuasan pelanggan dan 
persepsi kualitas 
mempengaruhi niat beli 
ulang dan citra merek toko 
pada Niat beli ulang tidak 
berpengaruh secara 
langsung. 

5 Sharareh 
Momeni, 
Shabnam 
Mousavi 
Khesal, 
Nasim 
Roustapiseh 
and 
Mahmood 
Zohoori 

Factors 
Influencing Brand 
Image in Banking 
Industry of Iran 
(2013) 
Sumber: 
http://journal-
archieves33.webs.
com/502-508.pdf 

Brand Image  Hasil penelitian ini 
menekankan pentingnya 
citra merek dalam industri 
perbankan. Penelitian ini 
menggaris bawahi dua 
faktor penting dapat 
mempengaruhi citra merek 
dalam. Pertama,Iklan 
sebagai alat yang ampuh 
dapat diterapkan oleh TV, 
media cetak atau online. Di 
sisi lain kualitas layanan 
adalah faktor kedua 
termasuk tangibles, 
reability, assurance, 
responsiveness, dan 
empathy. 
 
 
 
 
 

6 Vilanri G. Analyzing The • Marketing  Hasil penelitian ini bahwa 
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No Peneliti Judul dan Tahun 
Penelitian Variabel Metode Hasil & Kesimpulan 

Mongdong 
and 
Ferdinand J. 
Tumewu 

Effect Of 
Marketing Mix, 
Service Quality 
And Bran 
Equity On 
Consumer Buying 
Decision In 
Indomaret 
Manado 
(2015) 
Sumber: 
http://id.portalgar
uda.org/article.ph
p?article=377525
&val= 

Mix 
• Service 

Quality 
• Brand 

Equity 
• Consumer 

Buying 
Decision 

bauran pemasaran, kualitas 
pelayanan dan ekuitas 
merek secara simultan 
berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan 
pembelian 
konsumen. 
Ekuitas merek secara 
parsial berpengaruh 
signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen sedangkan 
bauran pemasaran dan 
kualitas layanan secara 
parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen. 

 

Dari beberapa penelitian mengenai topik yang berkaitan dengan brand 

image, lokasi dan Niat beli, maka yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya adalah dari objek dan tempat penelitian serta 

variabel-variabel yang digunakan. Pada penelitian ini mengambil unit analisis 

konsumen Cafe Persib. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran  

Dalam menghadapi persaingan bisnis di bidang kuliner, tentu perusahaan 

harus memiliki strategi pemasaran yang dapat menarik Niat konsumen dan dapat 

mempengaruhi konsumen agar tertatik terhadap produk yang diberikan oleh 

perusahaan. Dari mulai konsumen merasa tertarik untuk mengunjungi tempat 

usaha kuliner sampai konsumen melakukan pembelian, konsumen merasa puas 

dan konsumen akhirnya melakukan pembelian ulang.  

Faktor saluran distribusi atau lokasi yang strategis dapat memberikan 

kesuksesan suatu restoran atau cafe. Pemilihan lokasi yang tepat dan strategis 

dapat dijadikan cara untuk menarik Niat konsumen atau calon konsumen dalam 

melakukan proses keputusan pembelian. Karena harus diakui bahwa konsumen 
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atau calon konsumen dalam memilih restoran atau cafe di lihat dari letak 

kestrategian lokasi restoran atau cafe tersebut. Dewasa ini dekorasi sering kali 

menjadi daya tarik yang besar bagi konsumen dalam memilih tempat, bahkan 

terdapat kecenderungan saat ini gerai-gerai yang disukai dan populer dikalangan 

masyarakat adalah bercorak kontemporer dan minimalis. Lokasi dapat 

memberikan andil dalam kesuksesan suatu restoran atau cafe, karena konsumen 

atau calon konsumen akan sangat terbantu apabila kebutuhan produk atau jasa 

yang mereka inginkan dapat dinikmati sesegera mungkin.  

Begitu pula dengan cafe persib yang memiliki letak yang strategis yaitu 

dekat dengan flyover Pasupati yang dimana lokasi tersebut selalu di padati 

pengunjung ketika hari libur tiba, lokasi yang dilewati angkutan umum dapat 

memudahkan konsumen atau calon konsumen yang tidak membawa kendaraan 

pribadi untuk berkunjung ke cafe persib dan tempat yang mudah untuk ditemukan. 

Lokasi merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu bisnis. 

Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan yang menghasilkan produk 

atau jasa akan mendapatkan persepsi dengan sendirinya dari konsumen. Persepsi 

ini dapat dibentuk oleh perusahaan atau akan terbentuk dengan sendirinya. Citra 

perusahaan yang baik dapat menjadi daya tarik yang kuat untuk membuat 

konsumen memiliki Niat beli pada produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Berdasarkan penelitian yanng dilakukan oleh Ambarwati, Sunarti, 

dan Mawardi (2015) perusahaan harus memiliki citra merek yang baik, citra 

merek merupakan salah satu asset bagi perusahaan karena dengan citra merek 

tersebut akan memberikan dampak kepada persepsi konsumen, di mana konsumen 

akan memiliki kesan positif terhadap merek tersebut dan dapat mempengaruhi 

Niat beli konsumen tersebut. 

Niat beli adalah niat yang muncul dari diri konsumen untuk membeli 

produk cafe persib atas keinginan dan kebutuhan serta kepercayaan konsumen 

terhadap produk cafe persib. Niat beli ini menciptakan suatu motivasi yang terus 

terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang pada 

akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan 
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mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu. Jika cafe persib dapat 

memberikan citra yang baik maka konsumen akan memiliki persepsi yang baik 

pula terhadap cafe persib, dengan terciptanya persepsi yang baik dalam benak 

konsumen maka konsumen akan memiliki niat untuk membeli produk cafe persib. 

Niat beli juga dapat timbul apabila seorang konsumen merasa sangat tertarik 

terhadap berbagai informasi seputar produk atau jasa yang diperoleh melalui 

iklan, pengalaman orang yang telah menggunakannya, dan kebutuhan terdesak 

terhadap suatu produk.  

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat 

paradigma penelitiannya seperti yang terlihat dibawah ini: 

 

 H1 

 

 

 

 

 

 H3 

 

 

 

 

 

 

 H2 

 

Gambar 2.2. 

Kerangka Penelitian 

 

 

2.3. Hipotesis Penelitian 

Citra Merek (X1) 

• Dapat Diingat 

• Dapat Disukai 

Lokasi (X2) 

• Akses 

• Area parkir 

• Visibilitas 

 

Niat Beli Konsumen 

(Y) 

• Attention 

• Interest 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H1 :  Ada pengaruh antara citra merek terhadap Niat beli konsumen Cafe Persisb 

Bandung. 

H2 : Ada pengaruh antara lokasi terhadap Niat beli konsumen Cafe Persib 

Bandung. 

H3 : Ada pengaruh citra merek dan lokasi terhadap Niat beli konsumen Cafe 

Persib Bandung. 
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