
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Manajemen Pemasaran 

2.1.1.1  Pengertian Manajemen  

Istilah manajemen dalam kehidupan masyarakat ini bukanlah merupakan 

istilah atau masalah baru. Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti 

mengelola aktifitas – aktifitas sekelompok orang agar dapat mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan. 

 Manajemen secara umum sering disebut sebagai suatu proses untuk 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung pengertian 

bahwa manajemen merupakan suatu ilmu seni yang mempelajari bagaimana cara 

mencapai tujuan – tujuan organisasi melalui peraturan orang lain untuk 

melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. 

 Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Hasibuan dalam Anisa 

Hafsah (2017:7) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Marwansyah dalam Kiki 

Rizkyana (2017:12) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses 

khas yang terdiri atas tindakan - tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui 

pemanfaatan sumber daya dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan tertentu. 
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2.1.1.2 Pengertian Pemasaran  

Pemasaran merupakan kegiatan penting dalam perusahaan yang 

ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui suatu 

produk yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Tujuan 

kegiatan pemasaran bukanlah hanya untuk kepuasan konsumen semata, tapi 

tujuan kegiatan pemasaran sebenarnya adalah demi kepentingan perusahaan juga. 

Konsumen yang puas karena kebutuhannya telah terpenuhi akan menjadi 

keuntungan bagi perusahaan. Dengan kata lain, tujuan perusahaan akan tercapai 

melalui pencapaian tujuan konsumen. Secara umum pengertian pemasaran 

merupakan suatu kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis guna untuk 

memenuhi kebutuhan pasar dengan barang atau jasa, menetapkan harga, 

mendistribusikan, serta mempromosikan melalui pertukaran agar memuaskan 

konsumen dan mencapai tujuan perusahaan. Namun banyak ahli yang berpendapat 

mengenai pengertian pemasaran, diantaranya adalah sebagai berikut. 

Pengertian pemasaran menurut American Marketing Association (AMA) 

yang dikutip Kotler dan Keller (2016:27) adalah sebagai berikut: 

“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for 

customers, clients, partners, and society at large.” 

Yang artinya “Pemasaran adalah aktivitas, mengatur lembaga, dan proses 

untuk menciptakan, berkomunikasi, memberikan, dan bertukar penawaran yang 

memiliki nilai untuk pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya.” 

Menurut Irum (2016:591) menyatakan bahwa pemasaran adalah sebagai 

berikut: 

“Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak atau 

kesimpulan orang (organisasi) yang dikordinir dengan baik yang disebut dengan 

produsen yang bertujuan menyalurkan barang maupun jasa kepada konsumen 

secara tepat sasaran serta dapat memuaskan konsumen dan juga menguntungkan 

pihak-pihak dari produsen tersebut.” 
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Sedangkan menurut Rosalia Onsu (2015:819) menyatakan bahwa 

pemasaran adalah sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah suatu program untuk memasarkan atau mengenalkan 

produk yang siap akan diperjual belikan kepada konsumen untuk mencapai 

keuntungan dalam tujuan perusahaan.” 

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

adalah suatu program kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dengan 

serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai untuk 

mengenalkan produk kepada konsumen untuk mencapai keuntungan dalam tujuan 

perusahaan. 

  

2.1.1.3 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan 

perusahaannya, untuk perkembangan perusahaan yang lebih baik, dan untuk 

memperoleh laba. menurut Kotler dan Keller (2016:27), menyatakan bahwa 

manajemen pemasaran adalah sebagai berikut:  

“Marketing management is the art and science of choosing target markets 

and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering, and 

communicating superior customer value.” 

Artinya “Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul.” 

Menurut Moha dan Loindong (2016:577) menyatakan bahwa manajemen 

pemasaran sebagai berikut: 

“Manajemen pemasaran adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan yang 

dilakukan perusahaan untuk menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan dengan 
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cara membangun hubungan yang kuat, guna membantu mencapai tujuan dari 

masing-masing pihak.” 

Sedangkan menurut Sinambow dan Trang (2015:301) menyatakan bahwa 

manajemen pemasaran sebagai berikut: 

“Manajemen pemasaran merupakan suatu proses yang dimulai dari proses 

perencanaan, pengarahan, dan pengendalian produk atau jasa, penetapan harga, 

distribusi, dan promosinya dengan tujuan membantu organisasi dalam mencapai 

sasarannya.” 

Dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah suatu seni dan ilmu yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau 

organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan suatu nilai bagi 

pelanggan dengan merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, dan 

mengkomunikasikan suatu nilai produk atau jasa dengan tujuan membantu 

organisasi atau perusahaan untuk mencapai sasarannya. 

 

2.1.2 Bauran Pemasaran 

2.1.2.1  Pengertian Bauran Pemasaran 

Dalam komunikasi pemasaran diperlukan suatu pendekatan yang mudah 

dan fleksibel yang terdapat pada bauran pemasaran (marketing mix). Bauran 

pemasaran memiliki peranan penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkan perusahaan. 

Menurut McCharthy dikutip dalam Kotler dan Keller (2016:47) 

menyatakan bahwa Dalam bauran pemasaran terdapat empat jenis yang biasa 

disebut 4P : produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion). 
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Menurut Kotler dan Keller (2016:47) ada empat variabel dalam kegiatan bauran 

pemasaran yaitu sebagai berikut: 

1. Produk (Product) 

 Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan, produk - produk yang dipasarkan 

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

property, organisasi, dan gagasan. Atribut produk meliputi variasi 

produk, kualitas, desain, fitur, merek, kemasan, ukuran, pelayanan, 

garansi, dan imbalan. Elemen produk berkaitan dengan perencanaan 

dalam menghasilkan suatu produk akhir bagi konsumen. 

2.  Harga (Price) 

 Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan dan yang lain menghasilkan biaya (cost). Atribut harga 

meliputi daftar harga, diskon, potongan harga khusus, periode 

pembayaran, dan syarat kredit. Harga berpengaruh langsung terhadap 

laba perusahaan. 

3.   Tempat (Place) 

  Tempat didefinisikan sebagai aktivitas perusahaan agar produk mudah 

didapatkan pelanggan sasarannya. Artinya, variabel saluran distribusi 

atau place tidak hanya menekankan pada lokasi perusahaan, mudah atau 

tidaknya lokasi tersebut dicapai. Lokasi perusahaan yang strategis 

merupakan kunci dari kemampuan perusahaan untuk menarik konsumen. 

Saluran distribusi meliputi cakupan layanan, pengelompokan, lokasi, 

persediaan, dan transportasi. 

4.  Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mendorong konsumen agar melakukan pembelian produk. Promosi 

merupakan aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk serta 

membujuk pasar sasaran untuk membelinya. 
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2.1.3 Produk 

2.1.3.1 Pengertian Produk 

Salah satu komponen bauran pemasaran yang terpenting adalah produk. 

Produk merupakan salah satu aspek penting dalam variabel marketing mix, produk 

juga merupakan   salah satu variabel yang menentukan dalam kegiatan suatu 

usaha. Tanpa produk, suatu perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan untuk 

mencapai hasil yang diharapkan.  

Menurut Kotler dan Keller (2016:389) menyatakan bahwa produk adalah 

sebagai berikut: 

“Product  is  anything  that  can  be  offered  to  a  market  to satisfy a 

want or need.” 

Artinya “Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk   memuaskan keinginan dan kebutuhan.” 

Menurut  Pristiyono (2016:4)  menyatakan bahwa produk adalah sebagai 

berikut: 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pelanggan 

yang diciptakan oleh perusahaan untuk digunakan dan dikonsumsi sehingga dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan baik bersifat berwujud maupun 

tidak berwujud.” 

Sedangkan menurut Swastha dan Sukotjo dikutip dalam Suri Amilia 

(2016:585)  menyatakan bahwa produk adalah sebagai berikut : 

“Produk adalah sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat 

diraba, termasuk bungkus, warna, harga, perstitise perusahaan dan pengecer, 

pelayanan perusahaan dan pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk 

memuaskan keinginian atau kebutuhannya.” 
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Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan yang berifat kompleks untuk mendapatkan perhatian, 

dibeli, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi atau memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

2.1.3.2 Klasifikasi Produk 

 Menurut Kotler dan Kotller (2016:391) menyatakan bahwa ada 

klasifikasi produk yaitu: 

1. Berdasarkan daya tahan dan keberwujudan produk dapat dikasifikasikan 

menjadi tiga kelompok menurut daya tahan dan wujudnya: 

a. Barang yang tidak tahan lama (Nondurable goods), adalah barang-

barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa 

kali penggunaan. Contoh:  minuman kaleng, shampo, dan makanan. 

b. Barang tahan lama (Durable goods), adalah barang berwujud yang 

biasanya tetap bertahan walaupun sudah digunakan berkali-kali. 

Contohnya: Lemari, pakaian. 

c. Jasa (Service), adalah produk-produk yang tidak berwijud, tidak 

terpisahkan, dan mudah habis. Contohnya: dokter terhadap pasien dan 

tukang pangkas rambut orang yang akan dipangkas rambutnya. 

2. Berdasarkan penggunaan 

Klasifikasi barang konsumen (Consumer goods classification) adalah 

produk yang dibeli konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi. 

Barang yang dibeli konsumen dapat diklasifikasikan berdasarkan 

kebiasaan berbelanja konsumen yang meliputi: 

1. Barang-barang sehari-hari (Convenience goods), adalah barang-barang 

yang biasanya sering dibeli pelanggan dengan cepat dan dengan upaya 

yang sangat sedikit. Contohnya: rokok dan koran. 

a. Kebutuhan pokok (Staples goods), yaitu barang yang dibeli 

konsumen secara teratur. Contoh: sabun, makanan. 
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b. Barang dadakan (Impulse goods), yaitu barang yang dibeli 

konsumen secara dadakan tanpa perencanaan atau upaya pencarian. 

Contohnya: minuman ringan atau permen. 

c. Barang darurat (Emergency goods), yaitu barang dibeli pada saat 

suatu kebutuhan mendesak. Contohnya: payung saat hujan deras 

atau jas hujan. 

2. Barang Toko (Shopping goods), adalah barang - barang yang biasanya 

dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya dalam 

proses pemilihan dan pembeliannya. Contohnya: furniture, pakaian, 

mobil bekas, peralatan rumah tangga utama. 

a. Barang toko homogen (Homogenous shopping goods), yaitu 

barang-barang yang memiliki kemiripan mutu, tetapi cukup 

berbeda dari segi harga sehingga dapat menjadi alasan 

perbandingan dalam berbelanja. 

b. Barang toko heterogen (Heterogeneous shopping goods), yaitu 

barang - barang yang berbeda dalam keistimewaan dan jasa produk 

yang mungkin lebih penting dari harganya. Contohnya handphone 

dan camera. 

3. Barang khusus (Specialty goods), adalah barang-barang dengan 

karakteristik unik dan identifikasi merek dimana untuk memperoleh 

barang-barang itu sekelompok pembeli yang cukup besar bersedia 

untuk melakukan usaha khusus untuk membelinya. Contohnya: mobil 

mewah, rumah mewah, dan barang-barang antik. 

4. Barang yang tidak dicari (Unsought goods), adalah barang yang tidak 

diketahui pembeli, atau diketahui tetapi biasanya mereka tidak berfikir 

untuk membelinya. Contohnya: batu nisan, asuransi jiwa, tanah 

kuburan. 

Klasifikasi Barang Industri (Industrial goods), adalah barang yang dibeli 

untuk pemrosesan lanjut atau penggunaan yang terkait dengan bisnis. Barang 

industri dapat diklasifikasikan cara barang itu memasuki proses produksi. 
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1. Bahan baku dan suku cadang (Materials and parts), adalah barang-

barang yang seluruhnya masuk ke produk produsen tersebut. 

2. Barang modal (Capital item), adalah barang-barang tahan lama yang 

memudahkan pengembangan atau pengelolaan produk akhir. 

3. Perlengkapan dan jasa bisnis (Supplies and business service), adalah 

barang dan jasa yang berumur pendek (tidak tahan lama) yang 

memudahkan pengembangan atau pengelolaan produk jadi. 

 

2.1.4 Kualitas Produk 

2.1.4.1 Definisi Kualitas Produk 

Salah satu aspek yang terpenting bagi konsumen yaitu kualitas akan suatu 

produk. Ketika konsumen memiliki rasa ketertarikan terhadap suatu produk maka 

otomatis kualitas dari produk tersebut akan menjadi suatu pertimbangan bagi 

konsumen untuk melakukan pembelian atau tidak pada suatu produk tersebut. 

 Kotler dan Amstrong (2012:230) berpendapat bahwa: 

“Kualitas produk adalah salah satu alat yang utama bagi seorang 

marketer. Kualitas adalah dampak langsung pada kinerja produk, 

sehingga sangat erat kaitannya dengan nilai pelanggan dan 

kepuasan”. 

Sedangkan menurut Mowen dan Minor (2002) yang dikutip melalui (Fifyanita 

dan Mustafa, 2012): 

“Kualitas produk merupakan proses evaluasi secara keseluruhan 

kepada pelanggan atas perbaikan kinerja suatu barang atau jasa”. 

Kualitas suatu produk makanan sangatlah penting bagis setiap pendiri  

perusahaan penjual makanan, menurut Potter dan Hotekiss (1995) yang dikutip 

melalui (Margaretha dan Edwin, 2012) mengemukakan bahwa: 

“Karakteristik kualitas dari makanan yang dapat diterima oleh 

konsumen”. 
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Sehingga mengacu pada pendapat para ahli maka dapat disimpulkan 

bahwa kualitas produk adalah suatu kegiatan melakukan penilaian atau evaluasi 

secara keseluruhan terhadap barang baik berupa makanan maupun bukan makanan 

atau jasa dengan memperhatikan aspek-aspek yang diingkan dan dibutuhkan oleh 

konsumen sehingga produk btersebut dapat diterima. 

 

2.1.4.2 Dimensi Kualitas Produk 

Menurut Saidani dan Arifin (2012) dalam jurnal Ochthania Wijaya dan  

Charly Hongdiyanto (2016) mengemukakan sejumlah indikator yang terkait 

dengan kualitas produk, yaitu: 

1. Kinerja (performance), berkaitan dengan karak- teristik dasar dari sebuah 
produk. 

2. Daya tahan (durability), berkaitan dengan dengan berapa lama umur 
produk bertahan se- belum produk tersebut harus diganti 

3. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications), berkaitan 
dengan kemampuan produk untuk memenuhi spesifikasi atau ber- 
hubungan dengan tidak ditemukannya cacat pada produk yang 
bersangkutan. 

4. Fitur (features), berkaitan dengan karakteristik produk yang dirancang 
untuk menyempurnakan fungsi produk atau ketertarikan konsumen ter- 
hadap produk. 

5. Reliabilitas (reliability), berkaitan dengan ke- mungkinan bahwa produk 
akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu 
tertentu. 

6. Estetika (aesthetics), berhubungan dengan ba- gaimana penampilan 
produk. 

7. Kesan kualitas (perceived quality), berhubungan dengan hasil dari 
penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung. 

 
Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 dimensi dari 7 dimensi 
kualitas produk, karena masalah yang terjadi pada konsumen AGT Kartin 
menyangkut daya tahan produk, kesesuaian produk, serta estetika produk 
mengenai penampilan yang masih kurang menarik. 
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2.1.5 Merek 

Untuk mencapai tujuan pemasaran merek dan memuaskan keinginan 

konsumen, pemasar harus memilih komponen estetika dan fungsional kemasan 

dengan tepat. Menurut Kotler dan Amstrong (2008) dalam jurnal Agus Sriyanto 

dan Aris Wahyu Kuncoro (2015) mempunyai pendapat bahwa merek merupakan 

nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi yang ditunjukkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai 

diferensiasi produk. Menurut Tjiptono (2011:45-46) dalam jurnal Agus Sriyanto 

dan Aris Wahyu Kuncoro (2015) : Pemahaman mengenai peran strategik merek 

tidak dapat dipisahkan dari tipe-tipe utama merek, karena masing-masing tipe 

memiliki citra merek yang berbeda, meliputi : attribute brands, aspirational 

brands, dan experience brands. 

1. Attribute brands, yakni merek-merek yang memiliki citra yang 

mampu mengkomunikasikan keyakinan/kepercayaan terhadap 

atribut fungsional produk. Kerapkali sangat sukar bagi konsumen 

untuk menilai kualitas dan fitur secara obyrktif atas begitu banyak 

tipe produk, sehingga mereka cenderung memilih merek-merek 

yang dipersepsikan sesuai dengan kualitasnya. Contohnya, proposisi 

merek Holden adalah mobil Australia yang diproduksi sesuai 

dengan standar kualitas tinggi; merek Mckinsey menjanjikan 

konsultasi strategik berkualitas tinggi; merek Harvard Business 

School menjanjikan kualitas analisis yang tinggi dan komprehensif; 

dan sebagainya. 

2. Aspirational Brands, yaitu merek- merek yang menyampaikan citra 

tentang orang yang membeli merek bersangkutan. Citra tersebut 

tidak banyak menyangkut produknya, tetapi justru lebih banyak 

berkaitan dengan gaya hidup yang didambakan. Keyakinan yang 

dipegang konsumen adalah bahwa dengan memiliki merek semacam 

ini, akan tercipta asosiasiyang kuat antara dirinya dengan kelompok 

aspirasi tertentu (misalnya golongan kaya, prestisius, dan popular). 

Dalam hal ini, status, pengakuan sosial, dan identitas jauh lebih 
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pernting daripada sekedar nilai fungsional produk. Salah satu contoh 

merek tipe ini adalah arloji rolex dan jaringan toserba harrods. 

Beberapa tahun lalu banyak orang yang berminat memiliki kartu 

kredit dari citibank dalam rangka mendapatkan citra prestisius 

semacam ini.  

3. Experience Brands, mencerminkan merek-merek yang 

menyampaikan citra asosiasi dan emosi bersama. Tipe ini memiliki 

citra melebihi sekedar aspirasi dan lebih berkenaan dengan 

kesamaan filosofi antara merek dan konsumen individual. 

Kesuksesan sebuah experience brands ditentukan oleh kemampuan 

merek bersangkutan dalam mengekspresikan individualitas dan 

pertumbuhan personal. Contoh-contohnya meliputi : Nike dengan 

“Just Do It” attitude yang dikomunikasikan secara konsisten, Qantas 

dengan slogan “The Spirit of Australia”, Disneyland yang 

menekankan pengalaman yang fun dan adventure, serta Mallboro 

yang mengkampanyekan pengalaman nilai-nilai maskulin. Keempat 

contoh merek ini tidak membuat klaim tentang superioritas atau 

fitur khusus dalam produknya, namun lebih mengkomunikasikan 

pengalaman dan asosiasi bersama yang ingin diwujudkan. 

Menurut Kotler dan Keller (2008) dalam jurnal Agus Sriyanto dan Aris 

Wahyu Kuncoro (2015) ada dua langkah utama dalam membangun merek yang 

kuat, pertama dimulai dengan membangun value position dan kedua adalah build 

the brand. Langkah pertama lebih kepada positioning atau lebih tepat lagi adalah 

differentiation. Langkah kedua melibatkan pemilihan nama merek, dan yang 

terakhir adalah mengelola semua kontak antara merek dengan pelanggan 

sehingga citra dari merek tersebut diterima secara konsisten dan memenuhi 

customer expectation. 

Kotler (2008), mengatakan bahwa merek merupakan janji penjual untuk 

secara konsisten memberikan feature, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli, 

bukan hanya sekedar simbol yang membedakan produk perusahaan tertentu 

dengan kompetitornya, merek bahkan dapat mencerminkan enam makna, yaitu : 
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a) Atribut 
Setiap merek mempunyai atribut, dimana atribut ini perlu dikelola 

dan   diciptakan   agar    konsumen dapat mengetahui dengan pasti 

atribut-atribut apa saja yang terkandung dalam suatu merek. 

b) Manfaat 
Merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak 

membeli atribut tetapi juga membeli manfaat. Produsen harus dapat 

menterjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional maupun 

manfaat emosional. 

c) Nilai 
Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi konsumen. 

Merek memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai  

merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa 

pengguna merek tersebut. 

d) Budaya 
Merek juga mewakiili budaya tertentu. Misalnya Mercedez 

mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki 

cara kerja yang efisien dan selalu menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggi. 

e) Kepribadian 
Merek juga memiliki kepribadian yaitu kepribadia bagi 

penggunanya.Diharapkan dengan menggunakan merek,  

kepribadian si     pengguna     akan    tercermin bersamaan dengan 

merek yang digunakan. 

f) Pemakai 
Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai  merek tersebut. 

Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-

orang terkenal untuk penggunaan mereknya. 

 

 

 

 

 

 
 



23 
 

2.1.6 Ekuitas Merek  

“Brand equity is the added value endowed on products and services, 

which may be reflected in the way consumers, think, feel, and act with 

respect to the brand.” (Kotler dan Keller, 2009).  

 

Maksud dari teori diatas yaitu, Ekuitas Merek (brand equity) adalah nilai tambah 

yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara 

konsumen berfikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek. 

Menurut Aaker dalam jurnal Elisa (2014): 

“Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang 

berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah 

atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa 

kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan.” 

Seperti yang diungkapkan oleh Humdiana dalam Elisa (2014), yang 

menjelaskan nilai ekuitas bagi pelanggan dan perusahaan. Nilai ekuitas merek 

bagi pelanggan yaitu: 

a. Aset ekuitas merek membantu konsumen dalam menafsirkan, 

memproses, dan menyimpan informasi dalam jumlah besar mengenai 

produk dan merek. 

b. Ekuitas merek memberi rasa percaya diri kepada konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian, baik itu karena pengalaman masa 

lalu dalam menggunakan maupun kedekatan dengan merek dan 

aneka karakteristiknya. 

c. Presepsi kualitas dan asosiasi merek menguatkan keputusan 

konsumen dengan pengalaman menggunakannya. 

Adapun nilai-nilai ekuitas merek bagi perusahaan yang dikutip oleh 

Humdiana dalam Elisa (2014) yaitu: 

a. Ekuitas merek bisa menguatkan program memikat para 

kosnumen baru atau merangkul kembali kosumen lama. 

b. Kesadaran merek, presepsi kualitas, asosiasi merek, dan aset-aset 

lainnya mampu menguatkan loyalitas merek, yaitu bisa 
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memberikan alasan untuk membeli dan mempengaruhi kepuasan 

penggunaan. 

c. Ekuitas merek biasanya akan memungkinkan margin yang lebih 

tinggi dengan memungkinkan harga optimum dan mengurangi 

ketergantungan pada promosi. 

d. Ekuitas merek memberikan landasan pertumbuhan melalui 

perluasan merek. 

e. Ekuitas merek bisa memberi dorongan dalam saluran distribusi. 

Menurut Aaker dalam Kotler dan Keller (2009), model ekuitas 

merek dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu: 

“brand awarness, brand loyalty, and brand association that 

together increase or decrease the value of given product or 

service.” 

Yaitu kesadaran merek, loyalitas merek, dan asosiasi merek yang 

secara bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan  sebuah produk dan jasa. 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek merupakan 

nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa dan merupakan hasil 

perbandingan antara manfaat dengan keseluruhan produk atau jasa yang 

ditawarkan yang dapat memberikan nilai positif terhadap respon yang diberikan 

oleh konsumen. 

 

2.1.6.1 Dimensi Ekuitas Merek 

Menurut Aaker dalam Surya (2011) bahwa ekuitas merek dapat 

dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yaitu: 

a. Kesadaran merek 

adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali 

atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori merek tertentu. 
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b. Asosiasi merek  

Adalah segala kesan yang muncul dibenak seseorang yang 

terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. 

c. Persepsi kualitas  

Adalah peresepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas 

atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang sama 

dengan maksud yang diharapkannya. 

d. Loyalitas merek  

Adalah kesetiaan yang diberikan pelanggan kepada suatu 

merek. 

Jika pelanggan tidak tertarik pada suatu merek dan membeli 

karena karakteristik produk, harga, kenyamanan, dan dengan 

hanya sedikit memperdulikkan merek, kemungkinan ekuitas 

mereknya rendah. Sedangkan jika para pelanggan cenderung 

membeli suatu merek walaupun dihadapkan pada para 

pesaing yang menawarkan produk yang lebih unggul, 

misalnya dalam hal harga dan kepraktisan, maka merek 

tersebut memiliki nilai ekuitas yang tinggi (Astuti dan 

Cahyadi, 2007). Perusahaan secara langsung maupun tidak 

langsung akan membangun ekuitas merek sehingga produk 

berupa barang atau jasa yang ditawarkan ke konsumen 

merupakan pilihan tepat, karena ekuitas merek dapat 

menambah nilai. 

 

Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup 3 dimensi dari 4 

dimensi yang tertera diatas sebelumnya. 3 dimensi tersebut adalah kesadaran 

merek, presepsi kualitas dan loyalitas merek. Pemilihan dimensi tersebut 

berdasarkan masalah yang terjadi pada konsumen AGT Kartin mengenai 

bagaimana konsumen mengingat merek AGT Kartin, menilai kualitas yang 

diberikan AGT Kartin, serta kesetiaan konsumen dalam memilih AGT Kartin. 
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2.1.7 Perilaku Konsumen 

2.1.7.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Tujuan utama dari suatu produk dan merek adalah untuk mempengaruhi 

perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini sangat penting untuk diperhatikan 

karena akan berhubungan dengan strategi apa yang akan digunakan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi perilaku mereka. Para konsumen sangat 

beragam dilihat dari segi usia, pendapatan, tingkat pendidikan dan selera. Mereka 

juga membeli jenis produk dan jasa yang sangat berbeda-beda. Memahami 

perilaku pembelian dari pasar sasaran merupakan tugas penting dari pemasar, 

berdasarkan konsep pemasaran. Konsumen membuat sejumlah keputusan 

pembelian setiap hari, hampir seluruh perusahaan meneliti pengambilan 

keputusan pembelian konsumen secara mendetail untuk memperoleh jawaban apa 

yang konsumen beli, dimana mereka membelinya, bagaimana caranya, seberapa 

banyak, kapan dan mengapa mereka membelinya. Pemasar dapat mempelajari 

pembelian konsumen aktual untuk mengetahui apa yang mereka beli, dimana dan 

seberapa banyak. Namun, mempelajari mengenai alasan perilaku pembelian 

konsumen tidaklah mudah, jawabanya sering kali tersembunyi jauh didalam benak 

konsumen. 

 Menurut Kotler dan Keller (2016:179) menyatakan bahwa 

perilaku konsumen adalah sebagai berikut: 

 “Consumer behavior is the study of how individuals, groups, and 

organizations select, buy, use, and dispose of goods, services, ideas, or 

experiences to satisfy their needs and wants.” 

 Artinya “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.” 
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 Menurut Tina Martini (2016:120) menyatakan bahwa perilaku 

konsumen adalah sebagai berikut: 

 “Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara 
langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa 
yang termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan 
dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.” 
 
 Sedangkan menurut Schiffman dikutip dalam Tri Mulanto 

(2016:337) menyatakan bahwa: 

 “Perilaku konsumen adalah studi yang terpusat pada cara individu 
mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang 
tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli barang-barang yang 
berhubungan dengan konsumsi.” 
 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

semua kegiatan, tindakan serta proses psikologis yang mendorong tindakan 

tersebut pada saat konsumen sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan 

produk dan jasa setelah melakukan hal-hal tersebut diatas atau kegiatan 

mengevaluasi. 

 

2.1.7.2 Model Perilaku Konsumen 

 Menurut Kotler dan Keller (2016:187) menyatakan bahwa model perilaku 

konsumen dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1  
Model Perilaku Konsumen 

Sumber : Kotler dan Keller (2016:187) 
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Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah dengan memahami 

model perilaku konsumen yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 Stimulus pemasaran 

dan lingkungan memasuki kesadaran pelanggan, dan serangkaian proses 

psikologis dikombinasikan dengan karakteristik konsumen tertentu untuk 

menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan pembelian. Tugas 

pemasar adalah untuk memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen 

antara kedatangan rangsangan pemasaran luar dan keputusan pembelian akhir. 

 

2.1.7.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 Memahami perilaku pembelian konsumen atau yang disebut juga sebagai 

karakteristik konsumen, memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan untuk 

kelancaran kegiatan usaha jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Perilaku 

pembelian konsumen atau karakteristik konsumen dipengaruhi oleh beberapa 

faktor-faktor penting. 

 Menurut Kotler dan Keller (2016:179), faktor-faktor tersebut yang dapat  

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah faktor budaya, faktor sosial, 

dan faktor pribadi. 

1. Faktor Budaya  

Faktor budaya terdiri dari sub-budaya yang lebih menampakan identitas 

serta sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Faktor budaya terdiri dari 

budaya (culture) itu sendiri dan sub-budaya (subculture) : 

a. Budaya (Culture) 

Budaya adalah penentu dasar keinginan dan perilaku seseorang. 

Pemasar benar-benar memperhatikan nilai-nilai budaya disetiap 

negara untuk memahami cara terbaik memasarkan produk lama 

mereka dan mencari peluang untuk produk baru. 

b. Sub-budaya (Sub-culture) 

Setiap budaya terdiri dari sub-budaya yang lebih kecil yang 

memberikan lebih banyak ciri-ciri sosialisasi bagi anggotanya. 

Sub-budaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan 

wilayah geografis. Ketika sub-budaya tumbuh besar dan cukup 
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kaya, perusahaan sering merancang program pemasaran khusus 

untuk melayani mereka. 

2. Faktor Sosial (Social factor) 

Selain faktor budaya factor social seperti kelompok referensi (references 

group), keluarga (family), serta peran social dan status (role and status) 

mempengaruhi perilaku pembelian. Dibawah ini dijelaskan mengenai 

ketiga kelompok tersebut yaitu mengenai kelompok acuan, keluarga, peran 

dan status : 

a. Kelompok referensi (References group) 

Seseorang adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku orang tersebut. Kelompok referensi mempengaruhi 

anggota setidaknya dengan tiga cara. Mereka memperkenalkan 

perilaku dan gaya hidup baru kepada seseorang, mereka 

mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan mereka menciptakan 

tekanan kenyamanan yang dapat mempengaruhi pilihan produk 

dan merek. Jika pengaruh kelompok referensi kuat, pemasar harus 

menentukan cara menjangkau dan mempengaruhi pemimpin opini 

kelompok. 

b. Keluarga (Family) 

Adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam 

masyarakat, dan anggota keluarga mempresentasikan kelompok 

referensi utama yang paling berpengaruh. Ada dua keluarga dalam 

kehidupan pembeli. Pertama adalah keluarga orientasi (family of 

orientation) yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung. 

Sedangkan yang kedua adalah keluarga prokreasi (family of 

procreation) yaitu pasangan dan anak-anak. 

c. Peran dan status (Role and status) 

Orang berpartisipasi dalam banyak kelompok, klub, dan organisasi. 

Kelompok sering menjadi sumber informasi penting dan 

membantu mendefinisikan norma perilaku. Kita dapat 
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mendefinisikan posisi seseorang dalam tiap kelompok dimana ia 

menjadi anggota berdasarkan peran dan status. Peran (role) terdiri 

dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan sesorang. Setiap 

peran menyandang status. 

3. Faktor Pribadi (Personal factor) 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor 

pribadi ini terdiri dari: 

a. Usia dan tahap siklus hidup (Age and life cycle stage) 

Orang membeli barang atau jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. 

Konsumen juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga, orang dewasa 

mengalami perjalanan dan perubahan sepanjang hidupnya. 

Pemasar memberikan perhatian yang besar pada perubahan siklus 

hidup karena berpengaruh pada perilaku konsumsi. 

b. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi (Economic situation) 

Kerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pemasar berusaha 

mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di 

atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka dan bahkan 

menghantarkan produk khusus untuk kelompok pekerjaan tertentu. 

Pilihan produk juga sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi 

seseorang. 

c. Kepribadian dan konsep diri (Personality and self-concept) 

Setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang mempengaruhi 

perilaku pembeliannya. Yang dimaksud dengan kepribadian 

(personality), adalah sekumpulan sifat psikologis manusia yang 

menyebabkan respons yang relative konsisten dan tahan lama 

terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku pembelian). 

d. Gaya hidup  (Life style) 

Orang-orang subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama 

mungkin mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Sebagian 

gaya hidup terbentuk oleh keterbatasan uang atau keterbatasan 

waktu konsumen. Perusahaan yang bertujuan melayani konsumen 
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dengan keuangan terbatas akan menciptakan produk dan jasa 

murah. 

 

 Dalam perilaku konsumen yang dipengaruhi faktor budaya, sosial, dan 

pribadi. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan pembelian pada suatu 

produk khususnya dalam pengambilan keputusan, konsumen dipengaruhi oleh 

tiga faktor tersebut meskipun pengaruhnya pada setiap konsumen berbeda-beda. 

Untuk itu dalam melakukan promosi, perusahaan harus mempertimbangkan 

keempat faktor tersebut. Strategi promosi yang dilakukan perusahaan akan 

menjadi lebih efektif dan efisien dalam mempengaruhi konsumen dengan 

mempertimbangkan perilaku konsumen yang menjadi sasaran produknya. 

 

2.1.8 Keputusan Pembelian 

2.1.8.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

Schifman dan Kanuk dalam Urza Aurora (2016:13) menjelaskan bahwa : 

 “Keputusan adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. 
Dengan kata lain, pilhan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil 
keputusan. Jika seseorang mempunyai pilihan antara melakukan pembelian atau 
tidak, orang itu berada dalam posisi mengambil keputusan.” 
 Menurut Amirullah dalam Urza Aurora (2016:13) keputusan pembelian 

didefinisikan sebagai berikut : 

 “Suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai 

alternatif pilihan dan memilih salah satu alternatif yang diperlukan berdasarkan 

pertimbangan – pertimbangan tertentu.” 

Menurut Kotler dan Keller (2016:193) keputusan  pembelian  adalah : 

 “Tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak  terhadap  

produk.” 

 Dalam organisasi  bisnis,  upaya  memprediksi  dan menjelaskan  perilaku  

konsumen  biasanya dilakukan  oleh  departemen  penelitian  dan pengembangan, 
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sedangkan peran pengendalian konsumemn  dilakukan  oleh  eksekutif perusahaan 

dan departemen pemasaran. 

 

2.1.8.2 Dimensi Keputusan Pembelian 

 Didalam dimensi keputusan pembelian, konsumen dihadapkan pada 5 

dimensi dalam menentukan keputusan membeli suatu produk. Menurut Kotler 

dan Keller (2016:195) konsumen akan melalui lima tahap dalam pengambilan 

keputusan pembelian yang sebenarnya merupakan dimensi dari keputusan 

pembelian, yaitu : pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. 

 

1. Pengenalan masalah 

Proses membeli dengan pengenalan masalah atau kebutuhan pembeli 

menyadari suatu perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan 

yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan dari 

dalam diri pembeli atau dari luar. Misalnya kebutuhan orang normal 

adalah haus dan lapar akan meningkat hingga mencapai suatu ambang 

rangsang dan berubah menjadi suatu dorongan berdasarkan pengalaman 

yang sudah ada, sedangkan rangsangan dari luar misalnya ada keinginan 

seseorang untuk memiliki sesuatu produk atau barang akibat dari pengaruh 

atau dorongan dari luar berdasarkan pengalaman yang sudah ada. 

2. Pencarian informasi 

Konsumen mungkin tidak berusaha secara aktif dalam mencari informasi 

sehubungan dengan kebutuhannya. Seberapa jauh orang tersebut mencari 

informasi tergantung pada kuat lemahnya dorongan kebutuhan, banyaknya 

informasi yang dimiliki, kemudahan memperoleh informasi, tambahan dan 

kepuasan yang diperoleh dari kegiatan mencari informasi. Biasanya 

jumlah kegiatan mencari informasi meningkat tatkala konsumen bergerak 

dari keputusan situasi pemecahan masalah yang terbatas kepemecahan 

masalah yang maksimal. Sumber informasi terdiri dari empat kelompok, 

yaitu : 
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a. Pribadi  : Keluarga, teman, tetangga, rekan. 

b. Komersial : Iklan, situs Web, wiraniaga, penyalur, kemasan,  

    tampilan. 

c. Publik  : Media massa, social media, organisasi   

    pemeringkat konsumen. 

d. Eksperimental : Penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

3. Evaluasi alternative 

Informasi yang didapat dari calon pembeli digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang dihadapinya 

serta daya tarik masing-masing alternatif. Produsen harus berusaha 

memahami cara konsumen mengenal informasi yang diperolehnya dan 

sampai pada sikap tertentu mengenai produk merek dan keputusan untuk 

membeli. 

4. Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek 

dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud 

untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud 

pembelian, konsumen dapat membentuk lima sub-keputusan: merek, 

penyalur, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Jika konsumen 

membentuk evaluasi merek, dua faktor umum dapat mengintervensi antara 

maksud pembelian dan keputusan pembelian. 

5. Perilaku pasca pembelian 

Apabila barang yang dibeli tidak memberikan kepuasan yang diharapkan, 

maka pembeli akan merubah sikapnya terhadap merek barang tersebut 

menjadi sikap negatif, bahkan mungkin akan menolak dari daftar pilihan. 

Sebaliknya bila konsumen mendapat kepuasan dari barang yang dibelinya 

maka keinginan untuk membeli terhadap merek barang tersebut cenderung 

untuk menjadi lebih kuat. Produsen harus mengurangi perasaan tidak 

senang atau perasaan negatif terhadap suatu produk/jasa dengan cara 

membantu konsumen menemukan informasi yang membenarkan pilihan 

konsumen melalui komunikasi yang diarahkan pada orang-orang yang 
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baru saja membeli produknya. Setelah membeli produk, konsumen akan 

mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar 

tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode 

pascapembelian. Pemasar harus memantau kepuasan pascapembelian, 

tindakan pascapembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai kualitas produk, 

ekuitas merek serta keputusan pembelian. Analisis penelitian sebelumnya yang 

pernah dilakukan oleh peneliti lainnya dipaparkan ke dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul dan Tahun Penelitian Variabel Hasil dan 
Kesimpulan 

1. Ochthania Wijaya 
dan  Charly 
Hongdiyanto 

PENGARUH KUALITAS 
PRODUK DAN HARGA 
TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN 
KONSUMEN CILUKBA 
(2016) 

X1: Kualitas 
Produk 
X2: Harga 
Y: Keputusan 
Pembelian 

Kualitas produk  
berpengaruh 
signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen, sehingga 
hipotesis 
pertama dapat 
diterima. Harga 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap keputusan 
pembelian 
konsumen, 
sehingga hipotesis 
kedua dapat diterima 

2. Lucky Aminudin PENGARUH KUALITAS 
PRODUK, PROMOSI DAN 
STORE 
ATMOSFIR TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN 
KONSUMEN 
PADA KFC MEGA MAS 
MANADO 
(2015) 

X1: Kualitas 
Produk 
X2: Promosi 
X3: Store 
Atmosfir 
Y: Keputusan 
Pembelian 

Dari hasil penelitian 
dan pembahasan, 
maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Kualitas produk, 
promosi dan store 
atmosphere 
berpengaruh secara 
bersama-sama 
berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen pada KFC 
Mega Mas Manado. 
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2. Kualitas produk 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen pada KFC 
Mega Mas Manado. 
3. Promosi 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen pada 
KFC Mega Mas 
Manado. 
4. Store atmosphere 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen pada KFC 
Mega Mas Manado 

3. Agus Sriyanto dan 
Aris Wahyu Kuncoro 

Pengaruh Kualitas Layanan, 
Ekuitas Merek dan Promosi 
Terhadap Keputusan 
Pembelian Produk LionStar Di 
Modern Market Jakarta 
(2015) 

X1: Kualitas 
Layanan 
X2: Ekuitas 
Merek 
X3: Promosi 
Y: Keputusan 
Pembelian 

Penulis ingin 
menyimpulkan hasil 
penelitian yang telah 
dibahas pada bab 
sebelumnya maka 
dapat ditarik 
kesimpulan sebagai 
berikut :  
1. Variabel Kualitas 
Layanan (X1) dapat 
disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh 
yang signifikan 
terhadap Keputusan 
Pembelian (Y).  
2. Variabel Ekuitas 
Merek (X2) dapat 
disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh 
yang signifikan 
terhadap Keputusan 
Pembelian (Y).  
3. Variabel Promosi 
(X3) dapat 
disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh 
yang signifikan 
terhadap Keputusan 
Pembelian (Y).  
4. Secara bersama – 
sama Variabel 
Kualitas Layanan 
(X1), Ekuitas Merek 
(X2) dan Promosi 
(X3) dapat 
disimpulkan bahwa 
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terdapat pengaruh 
yang signifikan 
terhadap Keputusan 
Pembelian (Y).  
 

4. Natasya Priskila 
Soriton, Bode 
Lumanauw, dan 
Lucky O.H Dotulong 

EKUITAS MEREK DAN 
KUALITAS PELAYANAN 
PENGARUHNYA 
TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN PADA 
KENTUCKY FRIED 
CHICKEN MTC MANADO 
(2014) 

X1: Ekuitas 
Merek 
X2: Kualitas 
Pelayanan 
Y: Keputusan 
Pembelian 

Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah:  
1. Ekuitas Merek dan 
Kualitas Pelayanan 
secara simultan 
berpengaruh terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen pada KFC 
MTC Manado. 
Pengaruh yang 
diberikan oleh 
variabel tersebut 
digambarkan dari 
Fhitung lebih besar 
dari Ftabel sehingga 
dinyatakan 
berpengaruh secara 
simultan terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen KFC 
MTC Manado.  
2. Ekuitas Merek 
secara parsial 
berpengaruh terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen pada KFC 
MTC Manado. 
Pengaruh yang 
diberikan oleh 
variabel tersebut 
digambarkan dari 
Thitung lebih besar 
dari Ttabel sehingga 
dinyatakan ekuitas 
merek berpengaruh 
secara parsial 
terhadap Keputusan 
Pembelian 
Konsumen KFC 
MTC Manado.  
 

5. Handayani dan Deana 
Ayu 

PENGARUH KUALITAS 
PRODUK DAN IKLAN 
PADA MEDIA TELEVISI 
TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN ES KRIM 
WALLS MAGNUM BLACK 

X1: Kualitas 
Produk 
X2: Iklan 
Y: Keputusan 
Pembelian 

Hasil uji hipotesis 
yang diperoleh dari 
perbandingan pr 
obabilitas dengan 
tingkat  
signifikansi Ho 
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EXPRESO DI 
UNIVERSITAS 
WIDYATAMA  
(2015) 
 

ditolak dan Ha 
diterima karena 
0.000 < 0,05. 
Kesimpulannya 
“Kualitas  Produk 
berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian 
es krim walls 
magnum  black 
expreso  
di Universitas 
Widyatama 
Sedangkan Iklan 
tidak berpengaruh 
terhadap keputusan  
pembelian konsumen 
di Universitas 
Widyatama”.  
 

6. Oktafani dan Farah PENGARUH KUALITAS 
PRODUK DAN KUALITAS 
PELAYANAN TERHADAP 
PROSES KEPUTUSAN 
PEMBELIAN PADA RESTO 
AYAM BETUTU CEP’ER 
BANDUNG  
(2013) 

X1: Kualitas 
Produk 
X2: Kualitas 
Pelayanan 
Y: Keputusan 
Pembelian 

Kualitas  produk  dan  
kualitas  pelayanan  
secara  
bersama-sama  
berpengaruh  
terhadap  keputusan  
pembelian  terlihat 
dari nilai  F 
hitung lebih  besar  
daripada F 
tabel, sehingga dapat 
disimpulkan  bahwa  
kualitas  
produk  dan  kualitas 
pelayanan  secara  
bersama-sama  
(simultan)  
berpengaruh  
signifikan  terhadap  
keputusan  
pembelian di Resto  
Ayam Betutu Cep’Er 
Bandung. 

7. Kharisma R dan 
Purimutiara 

PENGARUH KUALITAS 
PRODUK DAN LOKASI 
TERHADAP PROSES 
KEPUTUSAN PEMBELIAN 
PRODUK DUNKIN’ 
DONUTS (CABANG JALAN 
MERDEKA NO.39-41 
BANDUNG) 
(2016) 

X1: Kualitas 
Produk 
X2: Lokasi 
Y: Keputusan 
Pembelian 

secara simultan  pada 
penelitian ini  
diperoleh melalui  uji 
F maka  diperoleh 
hasil sebesar = 
18,036 dengan nilai 
signifikansi sebesar 
0,00 
0. Maka dapat ditarik 
kesimpulan  bahwa 
secara  
simultan  kualitas 
produk dan lokasi 
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mempunyai 
pengaruh yang 
signifikan  terhadap 
proses keputusan 
pembelian produk 
Dunkin’ Donuts  
cabang Jl. Merdeka 
no. 39-41 Bandung. 
 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

tersebut terdapat variable independen (Kualitas Produk dan Ekuitas Merek) yang 

mempengaruhi variable dependen (Keputusan Pembelian). 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh kualitas produk dan 

ekuitas merek terhadap implikasinya yaitu keputusan pembelian produk AGT 

Kartin, sehingga adanya ketiga hal tersebut akan mendorong konsumen atau 

pembeli untuk melakukan pembelian pada produk AGT Kartin. 

Penelitian mengenai kualitas produk, salah satunya sejalan dengan 

Ochthania Wijaya dan  Charly Hongdiyanto (2016) yang meneliti tentang 

“PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN CILUKBA” menyatakan bahwa 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, 

sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Kemudian penelitian mengenai 

kualitas produk juga dilakukan oleh Lucky Aminudin (2015) yang meneliti 

tentang “PENGARUH KUALITAS PRODUK, PROMOSI DAN STORE 

ATMOSFIR TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA 

KFC MEGA MAS MANADO” juga menyatakan bahwa dari hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan kualitas produk berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada KFC Mega Mas 

Manado.  
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Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natasya Priskila Soriton, 

Bode Lumanauw, dan Lucky O.H Dotulong (2014) dengan judul penelitian 

“EKUITAS MEREK DAN KUALITAS PELAYANAN PENGARUHNYA TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KENTUCKY FRIED CHICKEN MTC MANADO” 

terdapat hasil  yang dapat disimpulkan  bahwa ekuitas merek secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada KFC MTC Manado. 

Pengaruh yang diberikan oleh variabel tersebut digambarkan dari Thitung 

lebih besar dari Ttabel sehingga dinyatakan ekuitas merek berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan pembelian konsumen KFC MTC Manado. Adapun 

peneliti yang juga sejalan dengan variabel ekuitas merek yaitu oleh Agus 

Sriyanto dan Aris Wahyu Kuncoro (2015) dengan penelitian “Pengaruh 

Kualitas Layanan, Ekuitas Merek dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk LionStar Di Modern Market Jakarta” yang menyimpulkan bahwa hasil 

penelitian tersebut menyatakan variabel ekuitas merek (X2) terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

 

Menurut Peter dan Olson, 2000 dalam Sangadji dan Sopiah (2013:332) 

mengemukakan bahwa: 

“Pengambilan keputusan konsumen adalah proses pemecahan 

masalah yang diarahkan pada sasaran.” 

 

Dimana proses keputusan pembelian memiliki 5 (lima) dimensi yang 

terdiri dari: Pengenalan masalah, Pencarian informasi, Penilaian alternatif, 

Keputusan Pembelian, Perilaku setelah membeli. Hal ini sesuai dengan pendapat 

dari ahli Rodiosunu, 1990 yang dikutip melalui Sunyoto (2012:284). 

 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan 

keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Proses tersebut 

sebenarnya merupakan proses pemecahan masalah dalam rangka memenuhi 

keinginan atau kebutuhan dari konsumen. 
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Setelah mengetahui kerangka pemikiran berdasarkan fenomena yang 

terjadi maka penulis dapat menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Produk 

- Daya tahan (durability) 
- Kesesuaian 

(conformance) 
- Estetika (aesthetics) 

 
(Saidani dan Arifin 
(2012) dalam 
Ochthania Wijaya dan  
Charly 
Hongdiyanto,2016) 

 

Ekuitas Merek 

- Kesadaran merek 
(brand awareness) 

- Persepsi kualitas 
(perceived quality) 

- Loyalitas merek 
(brand loyalty). 

(Simamora (2003: 68) 
dalam Agus Sriyanto dan 
Aris Wahyu Kuncoro, 
2015) 

Keputusan Pembelian 

- Pengenalan Masalah 

- Pencarian Informasi 

- Penilaian Alternatif 

- Keputusan Membeli 

- Perilaku Pasca Pembelian 

(Kotler dan 
Keller(2012:166)) 
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2.4  Hipotesis 

2.4.1  Perumusan Hipotesis 

Menurut Sugiono (2016:93) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban  yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, 

belum disarakna berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengemukakan suatu hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 = Kualitas Produk berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen AGT Kartin. 

H2 = Ekuitas Merek berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen AGT Kartin. 

H3 = Kualitas Produk dan Ekuitas Merek berpengaruh positif signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada konsumen AGT Kartin. 

 
 


