
12 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Manajemen  

2.1.1    Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli 

Manajemen sejauh ini belum ada kata mapan dan diterima secara universal 

tentang pengertian dari manajemen dan dengan demikian, maka beberapa para ahli 

masih memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan pengertian manajemen itu 

sendiri. Seperti apa pengertian manajemen oleh beberapa ahli? Berikut adalah 

pemaparannya : 

(The Liang Gie, 1982) Manajemen adalah unsur yang merupakan rangkaian 

perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas 

kerja agar tujuan organisasi yang bersangkutan benar-benar tercapai. 

 

2.1.2    Fungsi – Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli. 

Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. 

Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur, dimana 

manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses 

tertentu dalam fungsi yang terkait. Maksudnya adalah serangkaian tahap kegiatan 

mulai awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan 

kegiatan atau pekerjaan. Pembagian fungsi manajemen menurut beberapa ahli 

manajemen, di antaranya yaitu : 

Lima fungsi manajemen telah diringkas sedetail mungkin oleh Hendry Fayol yaitu 

: 

a.         Planning atau perencanaan  

Merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan 

penentuan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem, 

anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

b.        Organizing (Pengorganisasian). 

1)      Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 
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2)       Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau 

kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah 

tujuan. 

3)        Penugasan tanggung jawab tertentu. 

4)       Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada 

individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. 

c.         Staffing (Penyusunan). 

Staffing atau penyusunan personalia adalah penarikan (recruitment) latihan 

dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan 

dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. 

d.        Leading (Pengarahan). 

Adalah bagaimana membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan 

apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. 

e.         Controlling (Pengawasan).  

Adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa 

rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

2.2       Website 

Menurut (O'Brien, 2006, p. 262), Website merupakan sebuah fasilitas yang 

menawarkan ruang bincang, e-mail, maupun pesan instan dimana para surfer 

internet dapat menjelajahi World Wide Web dengan menggunakan software 

browser untuk mendapatkan berbagai macam informasi, hiburan maupun untuk 

kepentingan bisnis. 

Secara terminology, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, 

yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya 

berada di dalam World Wide Web (WWW) di internet. 

Website atau Situs web dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar diam atau gerak, suara, dan 

atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang 

membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing 
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dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink)  (CV. Brilian 

Krisdatama, 2012). 

Berdasarkan beberapa pengertian website diatas, maka dapat disimpulkan 

Website adalah  fasilitas dalam WWW di internet yang terdiri dari kumpulan 

halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, suara, 

atau gabungan keseluruhannya yang dihubungkan dengan hyperlink. 

2.2.1    Website Quality 

Berdasarkan (Levis , et al., 2008), salah satu definisi kualitas adalah totalitas 

karakteristik dari suatu entitas yang menanggung kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan dan yang tersirat. Dua persyaratan untuk 

evaluasi website muncul dari definisi ini yaitu : 1. valuasi umum dari seluruh 

karakteristik website dan 2. Seberapa baik situs memenuhi kebutuhan spesifik.  

Disebutkan pula bahwa kualitas website mungkin berhubungan dengan 

kriteria seperti ketepatan waktu, kemudahan  navigasi, kemudahan akses dan 

penyajian  informasi.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yaghoubi, et al., 2011) dalam  

Internet bookstore quality assessment: Iranian evidence digunakan model 

WebQual untuk mengevaluasi kualitas website berdasarkan perspektif pengguna. 

Terdapat beberapa versi dari model WebQual dimana setiap versi digunakan dalam  

penelitian yang berbeda yang disesuaikan dengan populasi dan kebutuhan 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

 WebQual 1.0 , terdiri atas 4 dimensi yaitu usefulness, easy of use, 

entertainment, dan interaction. WebQual versi pertama ini kuat dalam dimensi 

kualitas informasi, tetapi lemah dalam service interaction.  

 WebQual 2.0 , terbagi dalam 3 area yang berbeda yaitu quality of website, 

quality of information, dan quality of service interaction. Pada webqual 2.0 

dikembangkan aspek interaksi dengan mengadopsi kualitas pelayanan. 
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 WebQual 3.0 diuji mengidentifikasi 3 dimensi atas kualitas website e-

commerce yaitu usability, information quality, dan quality of service 

interaction. 

 WebQual 4.0  diperoleh dari pengembangan WebQual versi 1 sampai 3 dan 

juga disesuaikan dan dikembangkan dari SERVQUAL. WebQual 4.0 terdiri 

dari 3 dimensi yaitu usability, information, dan interaction  services.  

2.2.2    Dimensi Pengukuran Website Quality 

Terdapat beberapa dimensi pengukuran website quality. Dalam penelitian 

ini digunakan 3 dimensi untuk mengukur kualitas suatu website yaitu : 

2.2.2.1 Usability 

Website usability telah menarik banyak penelitian mengenai evaluasi 

website. Usability telah dianggap sebagai salah satu kriteria yang paling penting 

untuk mengukur dan mengevaluasi website ((Zimmerman and Muraski, 1995; 

Nielsen, 2000; Smith, 2001; Badre, 2002; Palmer, 2002) dalam  (Byun & Finnie, 

2011)). 

Website usability berkaitan dengan seberapa mudah dan intuitif website bagi 

individu untuk belajar menggunakan dan berinteraksi dengan website sehingga 

dengan cepat dan mudah menyelesaikan tugas mereka (Tarafdar & Zhang, 2005). 

Nah and Davis (1989) dalam (N & Dastidar, 2009) mendefinisikan website 

usability dalam beberapa kriteria standar yaitu kemampuan menemukan cara 

seseorang mengelilingi website, untuk mencari informasi yang diinginkan, untuk 

mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan untuk melakukannya dengan 

sedikit usaha. 

Menurut Nielsen, Usability berarti bahwa website tersebut mudah dipelajari, 

dapat digunakan secara efisien, mudah untuk dihafal, memiliki sedikit kesalahan, 

secara subjektif memuaskan bagi pengguna. Website sangat bermanfaat 

mendukung pengguna dan memungkinkan pengguna untuk mencapai tujuan 

mereka dengan cepat, efisien, dan mudah (Byun & Finnie, 2011). 



16 
 

Instrumen yang terdiri dari navigasi, kustomisasi dan personalisasi, 

kecepatan download, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan, memberikan 

ukuran yang lebih valid dan lebih kuat dari website usability ((Pearson et al. (2007) 

dalam (N & Dastidar, 2009)). 

Berdasarkan beberapa definisi usability diatas, maka disimpulkan secara 

garis besar bahwa usability website berkenaan dengan bagaimana pengguna dapat 

dengan cepat dan mudah mencapat tujuannya dalam website. Hal ini berkaitan 

dengan atribut easy of use (mudah digunakan) dan usefulness (kegunaan) dari 

sebuah website.  

2.2.2.2 Content 

Dalam  (Byun & Finnie, 2011), disebutkan bahwa Content mempunyai 

peranan dalam memotivasi pengguna untuk mengunjungi website kembali. Desain 

konten mengukur apakah konten  tersebut atraktif dan mudah di baca.  

Agarwal dan Venkatesh (2002) dalam (N & Dastidar, 2009) menyatakan hal 

serupa yaitu konten dari sebuah website memainkan peranan yang signifikan dalam 

menentukan sikap konsumen terhadap website. Dalam (Loiacono, et al., 2002) 

terdapat dimensi entertainment dalam pengukuran kualitas website yang 

didalamnya meliputi daya tarik visual (visual appeal), inovasi (inovativeness), dan 

daya tarik emosional (emotional appeal). Dimensi entertainment ini mencerminkan 

ekspektasi pengguna website mengenai informasi yang dikirim atau disampaikan 

dengan cara yang menghibur.  

Berbagai hal yang telah disebutkan diatas mengenai content dan juga 

entertainment mengacu pada desain yang disajikan dalam website sehingga pada 

akhirnya akan menarik pengguna untuk mengunjungi dan menggunakannya.  

Content yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan 

desain terhadap website yang dapat meliputi warna, font, pengelompokkan menu 

pilihan, gambar, konsistensi desain per halaman, dan lain sebagainya yang akan 

memberikan suatu pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. 
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2.2.2.3 Information Quality 

Menurut Olson J.E. dalam  (Levis , et al., 2008) secara teknis, informasi 

yang memenuhi semua persyaratan adalah  informasi yang berkualitas. 

Menurut (Yaghoubi, et al., 2011), Information Quality mengacu pada 

kualitas konten website dan relevansi informasi terhadap tujuan pengguna, 

misalnya, tingkat akurasi, konteks, format/bentuk, dan relevansi informasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Information Quality berkenaan  dengan 

kualitas dari informasi baik dalam hal akurasi, relevansi, konteks, maupun bentuk 

penyajiannya. 

Dalam (Maditinos, et al., 2008), McKinney, Yoon dan Zahedi (2002) 

mengidentifikasi understandability (dapat dimengerti), reliability (kehandalan), 

dan usefulness (kegunaan) dari informasi sebagai dimensi kunci dari kualitas 

informasi.  

 Understandability adalah sejauh mana informasi tersebut dapat dengan 

mudah dipahami oleh pengguna. Ini mengukur seberapa baik sebuah 

website menyajikan informasi sehingga menjadi jelas, bermakna, dapat 

diinterpretasikan dan dapat dipahami. Jadi, tergantung pada format atau 

bentuk informasi serta keringkasan dan konsistensi representasionalnya. 

 Informasi yang reliabel berarti bahwa informasi tersebut valid. Kehandalan 

dapat dipastikan hanya bila beberapa persyaratan terpenuhi. Misalnya, jika 

informasi itu akurat, up-to-date, dan objektif seta berasal dari sumber resmi 

maka informasi tersebut dapat dianggap reliable atau handal. Madu dan 

Madu (2002) serta Xiao dan Dasgupta (2002) menemukan bahwa 

ketepatan waktu dan akurasi dari informasi memainkan peranan penting 

dalam pembentukan kepuasan.  

 Kemudian informasi yang berguna berarti bahwa informasi tersebut dapat 

digunakan secara efektif untuk tujuan tertentu. Dengan kata lain usefulness 

(kegunaan) memberikan pengguna website kemampuan untuk 

menggunakan informasi untuk tujuan mereka. Oleh karena itu, adalah 
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penting bahwa informasi tersebut lengkap, relevan, dan  mencakup semua 

rincian yang diperlukan, sehingga pengunjung dapat memanfaatkannya. 

McKinney et al. (2002) menyimpulkan bahwa kualitas informasi yang lebih 

baik akan meningkatkan kepuasan dengan pengalaman online. Turban and Gehrke 

(2000) juga menekankan bahwa kualitas informasi website menentukan apakah 

konsumen akan tertarik atau melayang jauh dari sebuah website  (Kabadayi & 

Gupta, 2011). 

2.2.3    User Satisfaction 

Pada umumnya kepuasan pengguna sering diartikan sebagai perbedaan 

antara harapan (expectation), dengan kinerja yang dirasakan (perceived 

performance) dari suatu produk. 

Kepuasan adalah keadaan subjektif dari kepuasan. Ini adalah pernyataan 

dimana orang merasa senang dengan pencapaian mereka dengan beberapa usaha 

(Yamin & Ramayah, 2011).  

(Supranto, 2006, p. 233) menyatakan bahwa kepuasan adalah tingkat 

seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan 

harapannya. 

Menurut (Armstrong , et al., 2006, p. 13) kepuasan adalah  perasaan 

seseorang yang dihasilkan dari membandingkan kinerja produk yang dirasakan 

(atau hasil) dalam kaitannya dengan harapannya.  

Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan merupakan fungsi dari 

perbedaan antara harapan dengan kinerja yang dirasakan. Apabila kinerja dibawah 

harapan, maka pengguna akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan atau  

melebihi, pengguna akan  puas. 

Dalam (N & Dastidar, 2009) disebutkan bahwa kepuasan adalah 

serangkaian reaksi bias yang dimiliki pengguna ketika menggunakan website. 

Website harus menyenangkan untuk digunakan dan dilihat. Persepsi pengguna atas 

kesenangan mempengaruhi mereka dalam : 

 Anggapan mudah digunakan 

 Motivasi untuk belajar bagaimana menggunakan website 
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 Keyakinan dalam keandalan isi informasi 

 Niat/kemauan di masa mendatang 

 Rekomendasi 

Kepuasan terhadap website  mengacu pada pemenuhan kebutuhan dan 

ekspektasi konsumen pada website.  Keseluruhan  persepsi kepuasan biasanya 

menghasilkan keseluruhan sikap positif terhadap website (Szymanski and Hise 

(2000) dalam (Kabadayi & Gupta, 2011).  

Berdasarkan (Byun & Finnie, 2011), pengukuran tingkat kepuasan 

pengguna diambil berdasarkan penelitian Spool et al yang meliputi : 

 Physical Fatique : berkenaan dengan kelelahan fisik yang dialami 

pengguna dalam menggunakan website. 

 Confusing during the task : mengenai tingkat kebingungan dalam 

melakukan tugas dalam website. 

 Degree of stress after finding the correct answer : mengenai derajat 

stress yang dirasakan oleh pengguna setelah menemukan apa yang 

dicari. 

 Actual speed of tasks : mengenai kecepatan website dalam  melakukan 

tugas yang diminta pengguna. 

 Satisfaction about the quality of information provided : mengenai 

kepuasan pengguna atas kualitas informasi yang disediakan. 

 Attitude about proceeding to another task after completing a task : 

mengenai sikap pengguna untuk melakukan tugas lain dalam website. 

Pada penelitian ini, konsep mengenai user satisfaction dianggap 

berdasarkan pandangan bahwa pengguna tidak lelah saat melakukan tugas di 

website, senang untuk melanjutkan tugas, dan bersedia untuk melakukan tugas 

berikutnya, serta pengguna mencapai tujuannya dengan baik dalam website. 

 

 



20 
 

2.3       Manajemen Pemasaran 

 Pengertian tentang pemasaran akan diuraikan sehubungan dengan tujuar 

dari kegiatan pemasaran, yaitu untuk memuaskan serta memenuhi kebutuhan 

manusia akan barang dan jasa. Pemasaran memegang peranan penting dalam 

perusahaan karena dalam pelaksanaannya berhubungan langsung dengan 

konsumen serta lingkungan luar perusahaan lainnya. Adapun definisi pemasaran 

menurut Kotler dan Keller (2012:27) : 

“Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan 

sosial, salah satu definisi baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi 

kebutuhan dengan cara yang menguntungkan”. 

 Dari definisi diatas, jelas bahwa pemasaran memiliki tujuan dan prinsip 

yang sama, yaitu pemasaran tidak hanya berhubungan dengan penjualan saja, tetapi 

juga merupakan suatu aktivitas yang mempunyai dimensi sosial dan berorientasi 

kepada pemuasan kebutuhan keinginan konsumen melalui pertukaran demi laba 

perusahaan. 

 

2.3.1    Tujuan Pemasaran 

 Tujuan pemasaran adalah mengenal memahami pelanggan sedemikian 

Tujuan rupa, sehingga produk atau jasa cocok dan dapat dijual dengan sendirinya. 

Idealnya pemasaran siap mambeli sehingga produsen harus berusaha agar produk 

atau jasa tetap tersedia. 

Menurut Tjiptono (dalam Sulistian, 2011:22) ada beberapa tujuan yang 

ingin dicapai melalui pemasaran, diantaranya : 

1. Menciptakan kepuasan pelanggan melalui produk atau jasa yang 

berkualitas.  

2. Meningkatkan kompetensi perusahaan terkait dengan pemasaran.  

3. Menjawab tantangan kompetisi dalam dunia bisnis. 

4. Menjalin relasi jangka panjang antara perusahaan dengan konsumen.  

5. Memperoleh laba melalui perubahan dunia bisnis yang pesat. 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2012:5), tujuan pemasaran adalah: 

“Sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok 
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memperoleh apa yang mereka butuhkan dang ingin menciptakan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan 

jasa yang bernilai dengan orang lain”. 

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pemasaran itu adalah untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan agar 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dapat cocok di hati konsumen 

maupun pelanggan.  

 

2.3.2    Bauran Pemasaran 

 Dalam pemasaran terdapat suatu strategi yang dinamakan bauran pemasaran 

(marketing mix). Bauran pemasaran memiliki peranan penting dalam 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang di tawarkan oleh 

kompetitifnya dengan tepat, maka perusahaan tersebut sudah siap merencanakan 

rincian dari bauran pemasaran. 

 Adapun definisi bauran pemasaran (marketing mix) menurut Sumarmi dan 

Soeprihanto (2012:274). 

“Marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran yaitu produk, harga,  promosi, dan 

distribusi. Dengan kata lain marketing mix adalah kumpulan dari variabel 

yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat mempengaruhi 

tanggapan konsumen”. 

 Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

adalah seperangkat alat pemasaran yang dilakukan dengan mencampur kegiatan-

kegiatan marketing,  agar mendapatkan kombinasi yang maksimal untuk mencapai 

tujuan pemasatan dipasar sasaran, sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan. 

 Menurut Kotler dan Armstong (2012:62). “Bauran pemasaran terdiri dari 

semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan 

produknya.” Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokan menjadi empat 

kelomnak variable "4P"  dalam kegiatan bauran pemasaran sebagai berikut: 

1. Produk (product) 
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Produk merupakan penawaran berwujud perusahaan kepada pasar yai 

mencakup kualitas,  rancangan,  bentuk,  merek dan kemampuan produk.   

2. Harga (price) 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untu 

memperoleh produk. 

3. Tempat (place) 

Tempat meliputi kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membua 

produk agar dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran.  

4. Promosi (promotion) 

Promosi adalah aktifitas yang menyampaikan manfaat produk dan 

membujuk pelanggan membelinya.  

 Kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan barang maupun jasa perlu 

mengkombinasikan unsur-unsur bauran pemasaran(marketing mix). Untuk 

perusahaan yang bergerak dibidang barang, marketing mix dikenal dengan istilah 

4P roduct, price, place, promotion) seperti yang telah dijelaskan diatas.  Sedangkan 

untuk perusahaan jasa, marketing mix dikombinasikan menjadi yaitu dengan 

tambahan unsur 3P yaitu : 

1. Orang (people) 

People adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. 

2. Bukti fisik (physical evidence) 

Secara fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turu memperngaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jada yang 

ditawarkan.  

3. Proses (process) 

Proses adalah semua prosedur aktual mekanisme dan aliran aktivitas yang 

digunakan untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor 

utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan sering 

merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri.  
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2.4       Pengertian Brand (Merek) 

Keahlian yang sangat unik dari pemasar profesional adalah kemampuannya 

untuk menciptakan, memeliha melindungi,  dan meningkatkan merek. Para pemasar 

mengatakan bahwa pemberian merek adalah seni dan bagian penting dalam 

pemasaran. 

Merek Merek merupakan salah satu asset perusahaan yang paling berharga. 

Pengertian merek berdasarkan UU Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 yang 

dikutip oleh Fandy Tjiptono (2011:3), yaitu: 

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 

atau jasa”. 

 Kemudian menurut Alma (2013:147)  merek atau brand adalah: 

“Merek adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan ideatitas suatu 

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

kombinasi keduanya”. 

 Suatu merek pada gilirannya memberi tanda pada konsumen mengena 

sumber produk tersebut. Di samping itu, merek melindungi baik konsumer maupun 

produsen dari para pesaing yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak 

identik. Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli merek-

merek terbaik memberikan jaminan mutu, akan tetapi merek lebih dari sekedar 

simbol. 

 Merek dapat memiliki enam level pengertian menurut kotle (dalam Ogi 

Sulistian, 2011:31) sebagai berikut : 

1. Atribut, merek mengingatkan pada atribut tertentu. Mercedes memberi 

kesan sebagai mobil yang mahal. dengan kualitas yang tinggi, dirancang 

dengan baik, tahan lama, dan bergensi tinggi.  

2. Manfaat, bagi konsumen kadang sebuah merek tidak sekedar menyatakan 

atribut, tetapi manfaat. Mereka membeli produk bukan membeli atribut, 

tetapi membeli manfaat. Atribut yang dimiliki oleh suatu produk dapat 
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diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan atau emosional. Sebagai 

contoh, atribut “tahan lama” diterjemahkan menjadi manfaat fungsional 

“tidak perlu segera membeli lagi”, atribut “mahal” diterjemahkan menjadi 

manfaat emosional “bergengsi”, dan lain-lain.  

3. Nilai merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Jadi, Mercedes 

berarti kinerja tinggi, keamanan, gengsi, dan lain-lain.  

4. Budaya, merek juga mewakili budaya tertentu. Mercedes mewakili budaya 

Jerman; terorganisir, efisien, dan bermutu tinggi.  

5. Kepribadian,merek mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes 

mencerminkan yang masuk akal (orang), singa yang memerintah (hewan),  

atau istana yang agung (objek). 

6. Pemakai, merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut, Mercedes menunjukan pemakainya seorang 

diploma atau eksekutif. 

 Pada intinya, merek adalah penggunaan nama, logo, trandmark, serta slogan 

untuk membedakan perusahaan–perusahaan dan individu-individu satu sama lain 

dalam hal apa yang mereka tawarkan. Penggunaan konsisten suatu merek, simbol, 

atau logo membuat merek tersebut segera dapat dikenali oleh konsumen, sehingga 

segala sesuatu yang berkaitan dengannya tetap diingat. Dengan demikian, suatu 

merek dapat mengandung tiga hal,  yaitu sebagai berikut: 

1. Mejelaskan apa yang dijual perusahaan 

2. Menjelaskan apa yang dijalankan perusahaan 

3. Menjelaskan profil perusahaan itu sendiri.  

Suatu merek memberikan serangkaian janji yang di dalamnya menyangkut 

kepercayaan, konsistensi, dan harapan. Dengan demikian, merek sangat penting 

baik bagi konsumen maupun produsen. Bagi konsumen, merek bermanfaat untuk 

mempermudah proses keputusan pembelian dan merupakan jaminan akan kualitas. 

Sebaliknya bagi produsen, merek dapat membantu a untuk membangun loyalitas 

dan hubungan berkelanjutan dengan konsumen.  
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2.5       Pengertian Image (Citra) 

Citra (Image) adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan produknya. 

Image merupakan persepsi yang relatif konsisten dalam jangka panjang. Dalam 

membentuk citra sebuah merek, berarti konsumen akanmemasuki dunia persepsi. 

Tidak mudah membentuk citra sebuah merek, tetapi sekali membentuk tidak mudah 

pula mengubahnya. Citra yang dibentuk sebuah perusahaan bukanlah sekedah 

image, tetapi harus sebuah image yang jelas, berbeda dan secara relatif lebih unggul 

dibandingkan pesaing. 

Menurut Kotler (2012:629), image atau citra didefinisikan sebagai berikut: 

“Citra (image) adalah seperangkat keyakinan ide dan kesan yang dimiliki 

oleh seseorang terhadap suatu objek”. 

Sedangkan menurut Arafat (2011:37), pengertian image adalah : 

“Image adalah persepsi masyarakat terhadap jati diri dari suatu perusahaan. 

 Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa image 

merupakan persepsi seseorang terhadap perusahaan berdasarkan atas apa yang 

mereka kira tentang perusahaan yang bersangkutan dan dapat saja dipandang secara 

berbeda secara dimetral sesuai dengan kacamata sudut pandang yang dipakai. 

 

2.5.1   Pengerian Brand Image 

Sukses tidaknya strategi bauran pemasaran tergantung dari konsumen 

terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Pada umunya proses keputusan 

pembelian konsumen terhadap suatu produk terjadi apabila timbul dari keinginan 

pada dirinya. Hal ini dapat mengalami perubahan dengan mempertimbangkan 

dalam menggunakan salah satu unsur yang terdapat dalam ran pemasaran produk. 

Ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam yaitu produk, salah satunya adalah 

brand image. (Enden Novita Dewi, 2013:40). 

sebuah brand membutuhkan image untuk mengkomunikasikan kepada 

khalayak dalam hal ini pasar sasarannya tentang nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. Bagi perusahaan citra berarti persepsi masyarakat terhadap jati diri 

perusahaan. Persepsi ini didasarkan pada apa yang masyarakat ketahui atau kira 

tentang perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itulah perusahaan yang 
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memiliki bidang usaha yang sama belum tentu memiliki citra yang sama pula 

dihadapan orang atau konsumen. Citra merek menjadi salah satu pegangan bagi 

konsumen dalam mengambil keputusan penting. (Alfian, 2012:25). 

Menurut Fandy Tjiptono (2011:112) mendefinisikan: 

“Brand Image yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen 

terhadap merek tertentu”. 

 Dalam jurnal Fajar laksana dalam uus Md Fadki, dkk (2014) menjelaskan 

pengertian merek : 

“Merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau 

gabungan,  semua yang diharapkan mengidentifikasi barang atau jasa dari 

barang atau seseorang,  atau penjual atau sekelompok penjual,  dan 

diharapkan akan membedakan barang atau jasa dari produk pesaing”. 

Keunikan suatu produk akan memberi kesan yang cukup membekas 

terhadap ingatan pelanggan akan keunikan brand, sebuah brand yang memiliki ciri 

khas haruslah dapat melahirkan keinginan pelanggan mengetahui lebih jauh 

dimensi brand yang terkandung didalamnya  

Jadi, brand image adalah pemahaman dan keyakinan konsumen terhadap 

merek tertentu. Brand image yang baik akan mendorong calon pembeli untuk 

membeli produk atau jasa tersebut dari pada membeli produk atau jasa yang sama 

dengan merek yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk 

menjaga brand image perusahaannya agar selalu mendapatkan kepercayaan dari 

konsumen.  

 

2.5.2    Manfaat Brand Image 

Ada beberapa manfaat brand image menurut Kotler (2012:326) yaitu : 

1. Membangun karakter produk atau jasa dan memberikan value proporsion. 

Dengan adanya karakter produk atau jasa maka produk atau jasa akan 

memiliki perbedaan dengan merek lainnya dan memiliki nilai lebih dengan 

para pesaingnya. Karakteryang dimiliki oleh sebuah merek akan lebih 

menarik jika dapat menciptakan penilaian yang baik oleh konsumennya. Hal 
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ini membantu perusahaan dalam menarik konsumen lebih banyak daripada 

merek lain. 

2. Menyampaikan karakter produk atau jasa secara unik sehingga memiliki 

perbedaan dengan produk atau jasa dari pesaing. Banyak cara dalam 

melakukan penyampaian terhadap konsumen tentang apa yang dimiliki oleh 

merek. Jika berbeda dengan pesaingnya maka produk atau jasa dari merek 

tersebut akan mudah dikenali sehingga konsumen dapat memilih dengan 

benar. Penyampaian yang menarik akan membuat konsumen akan mudah 

dalam memilih merek apa yang mereka inginkan. Sehingga dibutuhkan 

promosi yang mendukung agar produk atau jasa tersebut dikenal dengan 

baik oleh konsumen. 

3. Memberikan kekuatan emosional lebih dari kekuatan rasional. Sebuah 

merek akan terus diingat oleh konsumen jika dapat memberikan manfaat 

dan pengalaman kepada konsumen.   

 Konsumen akan menilai atas apa yang telah mereka alami saat 

menggunakan produk atau jasa dari merek tersebut. Konsumen akan merasa 

nyaman memiliki perasaan emosi yang tidak dapat dihindari saat menggunakan 

produk atau jasa dari merek tersebut jika kualitas dan produk yang ditawarkan telah 

mendapatkan keyakinan dan kepercayaan konsume. 

 

2.5.3    Faktor-faktor yang Membentuk Brand Image 

Menurut pendapat Keller (2008:56) dimodifikasi oleh Stefi Stefani (2013), 

pengukuran citra merek dapat dilakukan berdasarkan pada aspek sebuah merek 

yaiu: 

1. Kekuatan (Strengthness) 

Kekuatan dalam hal ini adalah keunggulan -keunggulan yang dimiliki oleh 

merek yang bersifat fisik yang tidak ditemukan pada merek lainnya. 

Keunggulan merek ini mengacu pada atribut-atribut fisik atas merek 

tersebut sehingga biasa dianggap sebagai sebuah kelebihan yang tidak ada 

pada merek lain atau merek pesaing. Yang termasuk dalam kelompok 

kekuatan (strength) ini adalah penampilan fisik produk, keberfungsian 
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semua fasilitas produk, harga produk, maupun penampilan fasilitas 

pendukung dari produk tersebut. 

2. Keunikan (Uniqueness) 

Keunikan adalah kemampuan untuk membedakan sebuah merek diantara 

merek lainnya. Keunikan ini muncul dari atribut produk yang menjadi kesan 

unik atau di antara produk satu dengan produk lainnya yang memberikan 

alasan bagi konsumen bahwa mereka harus membeli produk tersebut. 

Perusahaan harus bisa membuat produk mereka unik dan beda dengan 

produk pesaing. Contohnya, dengan cara yang sama konsumen akan 

mengekspektasikan bahwa sebuah pedagang online akan melayani mereka 

dengan segala kemudahan, variasi layanan, cara pilihan pengiriman, 

prosedur pembelian yang aman, pelayanan konsumen yang bertanggung 

jawab, pedoman privasi yang ketat, dan berbagai hal lainnya yang 

diharapkan konsumen adalah yang paling baik dan berbeda dibandingkan 

dengan pedagang online lainnya. 

Singkatnya, untuk membuat produk berbeda dari yang lain,  pemasar harus 

membuat dan memastikan hal-hal dalam produk yang kuat (strength)  dalam 

merek agar merek tidak hanya disukai (favorable) tapi juga memiliki 

keunikan dan berbeda dengan merek pesaingnya. Yang termasuk dalam 

kategori unik ini adalah hal berbeda yang paling dominan dalam sebuah 

produk dengan produk pesaingnya, yariasi layanan, yariasi harga, fisik 

produk itu sendiri seperti fitur produk dan variasi yang tersedia, penampilan 

atau nama dari sebuah merek yang memberikan kesan positif, cara 

penyampaian informasi kepada konsumen, pedoman privasi yang ketat dari 

perusahaan, serta prosedur pembelian yang terjamin. 

3. Kesukaan (Favorable) 

Untuk memilih mana yang disukai dan unik yang berhubungan dengan 

merek,  pemasar harus menganalisis dengan teliti mengenai konsumen dan 

kompetisi untuk memutuskan posisi terbaik bagi merek tersebut.  Kesukaan 

(avorable) mengarah pada kemampuan merek tersebut agar mudah diingat 

oleh konsumen. Ciri termasuk dalam kategori favorable ini antara lain 
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kemudahan merek produk untuk diucapkan, kemampuan merek untuk tetap 

diingat oleh konsumen, kemudahan penggunaan produk,  kecocokan 

konsumen dengan produk, serta kesesuaian antara kesan merek di 

pelanggan dengan citra yang diinginkan perusahaan atas merek 

bersangkutan. 

 

2.5.4    Komponen Brand Image 

Menurut Hogan (2012), brand image (citra merek) merupakan asosiasi dari 

semua informasi yang tersedia mengenai produk, jasa dan perusahaan dari merek 

pengalaman konsumen secara langsung, yang terdiri dari kepuasan fungsional dan 

kepuasan emosional. Merek tersebut cuma dapat bekerja maksimal dan tidak 

memberikan performansi yang dijanjikan tapi juga harus dapat memahami 

kebutuhan konsumen, mengusung nilai-nilai yang diinginkan oleh kosumen yang 

akan datang. juga memenuhi kebutuhan individual konsumen Mengkontribusi atas 

hubungan dengan merek tersebut. Kedua, persepsi yang dibentuk oleh perusahaan 

dari merek tersebut melalui berbagai macam bentuk komunikasi, seperti iklan, 

promosi, hubungan masyarakat (public relations), logo, fasilitas retail, sikap 

karyawan dalam melayani penjualan, dan performa pelayanan. Bagi banyak merek, 

media, dan lingkungan dimana merek tersebut dijual dapat mengkomunikasikan 

atribut-atribut yang berbeda. Setiap alat pencitraan ini dapat berperan dalam 

membina hubungan dengan konsumen. 

 

2.5.5    Pengukuran Brand Image 

 Pengukuran ini dilakukan sebagai pengukuran terhadap brand image.  

Menurut Sondoh et al., (2011:106)  bahwa indikator brand image meliputi : 

1. Keunggulan pengalaman 

a. Penggunaan merek X membuat saya merasa nyaman. 

b. Penggunaan merek X membuat saya merasa senang. 

c. Pengalaman merek X membuat saya meningkatkan penggunaan merek 

ini. 

d. Merek X memberikan saya kesan tersendiri.  
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2. Keunggulan Simbol 

a. Merek x membantu saya dalam pergaulan sosial lebih baik. 

b. Merek x mudah di ingat. 

3. Keuntungan Sosial 

a. Merek x meningkatkan cara pandang orang lain terhadap saya. 

b. Merek x membuat saya merasa diterima dalam pergaulan. 

4. Keuntungan Fungsi 

a. Merek x berfungsi baik seperti yang dijanjikan. 

b. Merek x merupakan merek yang dapat diandalkan. 

 

2.5.6   Strategi Brand Image 

  Menurut Janita Dewi (2012:26), pada dasarnya brand image dibangun 

dengan tiga cara yaitu  

1. Feature-based  

Suatu brand dapat dinilai lebih tinggi dengan menambahkan fitur produk 

yang bisa menjadi pembangkit citra atau asosiasi dengan cara 

membangkitkan dan menjalin ikatan emosional dengan konsumen.   

2. User-image  

User imagery digunakan jira sebuah brand menciptakan citra dengan 

memfokuskan pada siapa yang menggunakan brand tersebut.  Karakteristik 

pengguna brand tersebut menjadi nilai dari brand itu di mata konsumen. 

3. Iklan  

Kampanye iklan yang efektif bisa membentuk citra produk misalnya dengan 

mengasosiasikan suatu brand dengan golongan konsumen tertentu atau 

dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.  Bahkan Iklan 

suatu brand tertentu bisa jadi pembeda utama yang membuat suatu produk 

berbeda dari produk-produk sejenis. 

2.5.7    Dimensi Brand Image 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga dimensi brand image 

(dalam jurnal Mahsa Hariri dan Hossein vazifehdust, 2011) yang terdiri dari: 
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 functional image (citra dilihat dari fungsi produk), affective image (citra dilihat dari 

sikap terhadap merek) dan reputation (citra dilihat dari reputasi merek). Dimensi 

functional image mencakup tiga hal yaitu the products have a hight quality (produk 

ini memiliki kualitas unggul), the produk have better characteristics than 

competitor (produk ini memiliki karakteristik yang lebih baik dari pesaing). dan the 

products of the competitors are usually cheaper (produk ini relatif lebih murah dari 

pesaing).  

 Dimensi affecuive image mencakup tiga hal, yaitu the brand is nice (merek 

ini baik). the brand has a personality tha distinguishes itself from competitors 

(merek ini memiliki kepribadian yang membedakannya dari pesaing), dan it's a 

brand that doesn't disappoint its customers (merek ini tidak mengecewakan 

pelanggannya). 

 Dimensi reputation mencakup dua hal, yaitu it's one of the best brands in 

the sector (ini adalah salah satu merek terbaik di sektornya) dan the brand is very 

consolidated in the Market (merek ini sangat kuat di pasar). 

 

2.6       Pengertian minat beli menurut ahli 

Schiffman dan Kanuk (2004:25), menjelaskan bahwa pengaruh eksternal, 

kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi 31ocial31tive adalah 

hal yang dapat menimbulkan minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri 

dari usaha pemasaran dan 31ocial 31ocial budaya 

 

2.6.1    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen 

Swastha dan Irawan (2001) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat membeli berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila 

seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu 

akan memperkuat minat membeli, ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat. 

Super dan Crites (Lidyawatie, 1998) menjelaskan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi minat, yaitu : 

a. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan 

seseorang dapat diperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin 
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dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan 

lain-lain. 

b. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial 

ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya 

daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah. 

c. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang 

menggunakan waktu senggangnya. 

d. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan 

minat pria, misalnya dalam pola belanja. 

e. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua 

akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda dan 

seseorang. 

Sedangkan menurut Kotler, Bowen, dan Makens (1999) terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi minat beli seseorang dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian, yaitu situasi tidak terduga (Unexpected situation) dan sikap 

terhadap orang lain (Respect to Others) 

 

 

 

2.6.2    Indikator Minat Beli 

Menurut Ferdinand (2002, p. 129), minat beli dapat diidentifikasi melalui 

indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya. 
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d. Minta eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

2.7       Prilaku Konsumen 

2.7.1    Keputusan Pembelian 

 Pengertian keputusan pembelian menurut para ahli, yaitu menurut Kotler 

(2012:188) Keputusan pembelian adalah: 

“Tahap awal dalam proses pengembalian keputusan pembelian dimana 

konsumen benar-benar memilih suatu produk untuk dibeli”. 

 Ian Antonius Omg Dan Sugiono (2013) mendefinisikan keputusan  

pembelian: 

“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” 

 Seorang pemasar perlu mengetahui siapa yang berperan dalam kegiatan 

pembelian, karena semua itu mengandung implikasi yang akan digunakan untuk 

merancang produk yang akan diproduksi, penentu pesanan dan penentu 

penganggaran biaya produksi Beberapa peranan dalam keputusan pembelian 

menurut Kotler (2012;225) 

1. Initiator 

individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu yang 

mempunyai kebutuhanatau keinginan tetapi tidak empunyai wewenang 

untuk melakukan sendiri. 

2. Influencer  

Individu yang mempunyai pengaruh keputusan untuk membeli baik secara 

sengaja atau tidak sengaja. 

3. Decider 
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Individu yang memutuskan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, 

bagaimana membelinya, kapan dan dimana membelinya. 

4. Buyer  

Individu yang melakukan transaksi pembelian barang atau jasa yang di beli. 

5. User Individu yang menggunakan produk atau jasa yang dibeli. 

 

2.7.2    Proses Keputusan Pembelian 

 Ada beberapa proses keputusan pembelian menurut Kotler (2012:197) 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1  

Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai saat konsumen mengenali sebuah maslaah atau 

kebutuhan. Kebutuhan ini dapat dicetuskan oleh rangsangan Internal 

ataupun Eksternal. 

 Pencarian Informasi 

Pada tahap selanjutnya, konsumen mulai mencari informasi secara aktif 

mengenai apa yang dibutuhkan dan diinginkannya. Konsumen yang 

tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yanglebih 

banyak. Sumber informasi konsumen dapat digolongkan kedalam empat 

kelompok, yaitu: sumber pribadi, komersial, public, dan pengalaman. 

 Evaluasi Alternatif  

Pada tahap ini, konsuem membentuk penilaian atau produk secara sadar dan 

rasional. Terdapat beberapa evaluasi keputusan, dan model-model yang 

terbaru memandang evaluasi konsumen sebagai prosesn yang berorientasi 

kognitif Keputusan Pembelian merek- Dalam tahap evaluasi,  konsumen 

pengenalan 
masalah

pencarian 
informasi

evaluasi 
alternatif

keputusan 
pembelian

perilaku 
pasca 

pembelian
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akan membentuk preferensi atas merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen 

juga mungkin membentuk niat membeli produk yang palin disukai. 

 Perilaku Pasca Pembelian 

memberikan penilaian Setelah membeli produk, konsumen akan dirasakan 

setelah berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan yang produk dibeli, 

menggunakan produk. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, 

melainkan harus berlanjut hingga periode pasca pembelian,pemasarharus 

memantau kepuasa pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan 

pemakaian produk pasca pembelian.  

 

2.8       Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

 Penelitian Terdahulu 

NO PENELITI VARIABEL HASIL PENELITIAN 

1 Arafa Wibawa 

Makna Hayat (2013) 

Variabel Independen: 

X1 :Lokasi 

X2: Citra Merek 

Variabel Dependen: 

Y1: Keputusan Pembelian 

Variabel citra merek 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap mempengaharuhi 

keputusan pembelian, 

2 Muhamad kamal 

muktamar (2015)  

Variabel Independen: 

X: Celebrity endorser  

Variabel dependen: 

Y: keputusan pembelian 

Celebrity endorser memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

sebesar 64,48 %. 

Sedangkan sisanya sebesar 

35,52% dipengaruhi oleg faktor 

lain. Seperti Price dan Plance 

yang tidak diteliti didalam 

penelitian tersebut. 

3 Fransisca 

Paramitasari musay 

(2013) 

Variabel Independen: 

X: Brand image 

Variabel Dependen: 

Y: Keputusan pembelian 

Variable Brand Image dengan 

indikator citra perusahaan, citra 

pemakai dan citra produk 

masing-masing indicator 

berpengaruh secara signifikan 
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terhadap keputusan pembelian 

konsumen 

4 Sri Wahyuni  (2013) Variabel Independen: 

X1: Kualitas Produk  

X2: Citra merek 

X3: Layanan Purnajual 

Variabel Dependen: 

Y:Keputusan Pembelian 

Variabel Kualitas Produk, Citra 

Merek dan Layana Purnajual 

memiliki pengaruh yang positif 

terhadap keputusan pembelian 

sesuai dengan hasil uji analisis 

yang telah dilakukan pada 

penelitian tersebut. 

5 Ella Trisnawati 

dan Agus Suroso 

(2012)  

 

 

 Melakukan penelitian untuk 

mengetahui fator 

- 

faktor kunci dari niat pembelian 

kembali seca 

ra  

online 

dengan study kasus pada  

konsumen fesh shop  

 

6 Hoga Saragih 

dan Rizky 

Ramdhany 

(2012) 

 Melakukan penelitian mengenai 

pengaruh  

intense pelanggan dalam 

berbelanja  

online 

kembali melalui media teknologi 

informasi  

dengan studi kasus forum jual 

beli (FJB) 

Kaskus 

 

7 (SENTIKA 

2016) 

variable x yaitu  

website quality 

 

variable y yaitu keputusan 

pembelian 

Variabel x yaitu  

website quality 

dapat  

menjelaskan variable y yaitu 

keputusan  

p 
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embelian sebesar 40,5%, 

sedangkan (100 

- 

40,5) = 59,5% dipengaruhi 

variabel 

- 

variabel  

lain. 

 

Sumber : www.ilmuskripsi.com,2017 

 Tabel diatas merupakan rangkuman keseluruhan penelitian sebelumya. 

Penulis menggunakan hasil-hasil penelitian yang menyatakan brand image dan 

kualitas website berpengaruh terhadap niat beli sebagai reverensi untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

 

2.9       Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis 

2.9.1    Kerangka Pemikiran 

 Merek merupakan salah satu atribut penting bagi perusahaan. Memberi 

merek yang tepat terhadap suatu produk, berarti memberi nilai tambah bagi produk 

tersebut. Konsumen modern bukan saja menganggap hanya sebagai sebuah nama 

produk, tetapi terkadang menjadi identitas yang akan membedakannya dengan 

produk lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama, dan hal ini akan 

mempermudah konsumen dalam melakukan keputusan pembelian (Kotler& 

Keller, 2012:332). Perusahaan harus memiliki merek yang baik agar mudah 

dikenali konsumen.  

Dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan 

hipotesis yang telah ditentukan pada masing-masing variabel penelitian. Pada aspek 

Website Quality, ditentukan hipotesis penelitian sebagai berikut:  
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Tabel 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2    Hipotesis 

Sugiyono (2009) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori. Berikut hipotesis penelitian ini : 

1. Tanggapan responden mengenai kualitas website, brand image dan niat 

beli yaitu baik/tinggi 

2. Kualitas website berpengaruh terhadap niat beli 

3. Brand image berpengaruh terhadap niat beli 

4. Kualitas website dan brand image berpengaruh terhadap niat beli 

 

 

 

WEBSITE QUALITY 

(X1) 

-Kualitas Informasi 

-Kualitas Interaksi 

-Usability 

BRAND IMAGE (X2) 

-Kekuatan (Strengthness) 

-Keunikan (Uniqueness) 

-Kesukaan (Favorable) 

NIAT BELI (Y) 

-Transaksional 

-Referensial  

-Preferensial 

-Eksploratif 


