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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Brand (Merek) 

Menurut Kottler dan Keller (2012) brand merupakan sebuah desain, 

tanda, simbol, istilah atau kombinasi dari semuanya untuk 

mengidentifikasikan produk atau jasa dari seseorang atau sekelompok 

penjual sehingga membedakan dengan produk pesaingnya. Brand 

merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah produk ataupun jasa. 

Brand juga dapat menjadi nilai tambah bagi suatu produk ataupun jasa, 

tergantung bagaimana konsumen menilai merek tersebut. 

Menurut Kotler (2002) merek lebih dari sekedar jaminan kualitas 

karena didalamnya mencakup enam pengertian berikut: 

a. Atribut merek 

Merek dapat mengingatkan konsumen pada suatu atribut tertentu yang 

dirasanya penting. 

b. Manfaat  

Atribut perlu diartikan menjadi manfaat fungsional dan emosional, 

sehingga konsumen sebenarnya membeli manfaat dari produk tersebut. 

c. Nilai 

Merek menyatakan sesuatu tentang nilai produsennya. Merek yang 

memiliki nilai positif dimata konsumen pasti akan meningkatkan citra 

produsennya. 
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d. Budaya  

Suatu merek mungkin dapat mencerminkan budaya tertentu. 

e. Kepribadian  

Suatu merek dapat mencerminkan kepribadian tertenu, kepribadian 

pengguna akan tercermin bersama dengan merek yang digunakanya. 

f. Pemakai  

Merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan 

merek tersebut. 

Menurut Keller (2008) merek memiliki banyak manfaat baik bagi 

perusahan maupun bagi konsumen, antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan 

1) Sarana identifikasi.  

2) Bentuk proteksi hukum.  

3) Signal tingkat kualitas bagi konsumen.  

4) Sarana menciptakan asosiasi.  

5) Sumber keunggulan kompetitif.  

6) Sumber financial returns.  

b. Bagi konsumen 

1) Untuk indentifikasi sumber produk 

2) Penetapan tanggung jawab pada perusahaan 

3) Pengurangan resiko 

4) Menekan biaya pencarian 

5) Simbol untuk memproyekssikan diri 
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6) Signal kualitas 

Melihat banyaknya manfaat yang akan didapat, banyak perusahaan 

membangun merek yang kuat. Sejumlah studi mengungkapkan dampak 

positif dari memiliki merek yang kuat (Tjiptono, 2011) 

a. Efek yang berkaitan dengan produk 

Suatu merek yang kuat berpotensi meningkatkan costumer 

confidence, sikap terhadap merek serta minat beli sehingga 

berdampak positif pada evaluasi produk, persepsi kualitas dan 

tingkat pembelian konsumen 

b. Efek yang berkaitan dengan harga 

Suatu perusahaan yang memiliki merek kuat akan dapat menjadi 

brand leader. Brand leader mampu menetapkan harga yang lebih 

mahal, lebih kuat dalam menghadapi kenaikan harga serta lebih 

tahan terhadap persaingan harga. 

c. Efek yang berkaitan dengan pemasaran 

Memiliki merek yang kuat menyebabkan reaksi positif dari 

konsumen terhadap iklan merek tersebut. Reaksi positif ini terjadi 

karena adanya komitmen tinggi dari konsumen sehingga akan 

cenderung berhati-hati serta menganalisis informasi negatif tentang 

merek tersebut. 

d. Efek yang berkaitan dengan distribusi 

Produk yang memiliki merek kuat menyebabkan lebih mudahnya 

diterima oleh para distributor dan mendapatkan tempat tersendiri 
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dipasar, maka banyak penjual yang menonjolkan merek terkemuka 

guna menciptakan citra berkualitas.  

2. Brand Equity (Ekuitas Merek) 

a. Pengertian Brand Equity (Ekuitas Merek) 

Brand Equity merupakan konsep inti dalam suatu pemasaran, 

banyak sekali definisi dari brand equity telah diusulkan. Mereka banyak 

yang mendefinisikannya dari perspektif konsumen, didasarkan pada 

premis bahwa kekuatan merek terletak di benak konsumen (Buil dkk, 

2013). Menurut Kotler dan Keller (2009) ekuitas merek(brand equity) 

adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa yang dapat 

tercermin dalam cara konsumen berpikir,merasa dan bertindak dalam 

hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar dan 

profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. 

Brand equity mencakup seluruh kekuatan dari sebuah merek di 

pasar dan akan memberikan value kepada perusahaan yang 

menyediakan barang atau jasa tersebut. Menciptakan pengetahuan 

merek yang tepat bagi konsumen merupakan awal dalam pembangunan 

brand equity. Menurut Philip Kottler (2002) terdapat 3 komponen 

penggerak ekuitas merek yaitu: pilihan awal untuk identitas merek yang 

membentuk merek, semua kegiatan dan program pemasaran pendukung 

yang menyertai produk atau jasa, dan asosiasi lain yang diberikan 

secara tidak langsung pada suatu merek dan menghubungkan merek 
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tersebut dengan entitas lain (misalnya asal negara merek tersebut, 

perusahaan atau produk lainya).  

b. Manfaat Brand Equity (Ekuitas Merek) 

Ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa percaya diri pada 

konsumen sehingga memutuskan untuk membeli suatu produk. 

Menurut Durianto, dkk (2004), ekuitas merek dapat memberikan 

manfaat bagi perusahaan. Berikut adalah manfaat ekuitas merek bagi 

perusahaan: 

1) Ekuitas merek yang kuat dapat membantu perusahaan dalam 

menarik minat calon konsumen serta upaya untuk menjalin 

hubungan baik dengan para konsumen sehingga dapat 

menghilangkan keraguan konsumen terhadap kualitas merek. 

2) Seluruh elemen ekuitas merek dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen karena ekuitas merek yang kuat dapat 

mengurangi keinginan konsumen untuk berpindah ke merek lain. 

3) Konsumen yang memiliki loyalitas tinggi terhadap suatu merek 

tidak akan mudah berpindah ke merek pesaing, walaupun pesaing 

telah melakukan inovasi produk. 

4) Asosiasi merek akan berguna bagi perusahaan untuk melakukan 

evaluasi atas keputusan strategi perluasan merek. 

5) Perusahaan yang memiliki ekuitas merek yang kuat dapat 

menentukan harga premium serta mengurangi ketergantungan 

perusahaan terhadap promosi. 
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6) Perusahaan yang memiliki ekuitas merek yang kuat akan dapat 

menghemat pengeluaran biaya pada saat perusahaan memutuskan 

untuk melakukan perluasan merek. 

7) Ekuitas merek yang kuat akan menciptakan loyalitas saluran 

distribusi yang akan meningkatkan jumlah penjualan perusahaan. 

8) Empat elemen inti ekuitas merek (brand awareness, brand 

acossiation, perceived quality dan brand loyalty) yang kuat dapat 

meningkatkan kekuatan elemen ekuitas merek lainnya seperti 

kepercayaan konsumen dan lain-lain 

c.  Dimensi Brand Equity (Ekuitas Merek) 

Suatu ekuitas merek dapat terbentuk karena pengaruh dari beberapa 

elemen utama yaitu: 

1) Brand Awareness (Kesadaran Merek) 

Menurut Aaker (2013) Kesadaran merek adalah kesanggupan 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek 

tersebut merupakan bagian dari merek tertentu . Semakin sadarnya 

seorang konsumen terhadap suatu brand maka akan lebih mudah 

baginya untuk melakukan pengambilan keputusan pembelian. 

Peran kesadaran merek dalam ekuitas merek tergantung tingkat 

kesadaran yang dicapai oleh merek tersebut (Rangkuty, 2002).  

Seorang konsumen harus dapat mengingat atau mengenali 

suatu merek, paling tidak mengakui adanya merek tersebut,. 

Pengakuan merek merupakan hal yang dapat menyebabkan 
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konsumen mengamati atau memberikan perhatian pada suatu 

merek. 

Menurut Shimp (2014) terdapat empat tingkatan dalam 

kesadaran merek yang berbeda antara lain: 

a) Top of Mind (Merek yang Paling Mudah Diingat) 

Merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen atau yang 

pertama kali muncul dibenak konsumen ketika mengingat suatu 

produk. 

b) Brand Recall (Pengingatan Kembali Tanpa Bantuan) 

Seorang konsumen dapat mengingat kembali suatu merek 

secara spontan tanpa adanya bantuan (unaided recall). 

c) Brand Recognition (Pengingatan Kembali Dengan Bantuan) 

Tingkat minimal dari suatu kesadaran merek dimana 

pengenalan merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan 

kembali melalui bantuan (aided recall). 

d) Unaware of Brand (Tidak Menyadari Merek) 

Tingkatan paling rendah dalam suatu merek dimana konsumen 

tidak dapat mengingat kembali akan suatu merek walaupun 

sudah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan. 

Menurut Durianto dkk (2004) peran dari kesadaran merek 

pada suatu merek dapat dipahami dengan menganalisa  bagaimana 

kesadaran merek menciptakan suatu nilai. Kesadaran merek 

memberikan nilai melalui empat cara: kesadaran merek menjadi 
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sumber asosiasi lain, rasa suka, substansi atau komitmen, dan 

pertimbangan merek.  

Menurut Keller dalam buku terjemahan Soehadi (2005) 

terdapat empat indicator untuk mengevaluasi seberapa jauh 

konsumen sadar akan suatu merek yaitu: 

a) Recall  

Seberapa jauh konsumen dapat mengingat suatu merek ketika 

ditanya merek apa saja yang di ingatnya. 

b) Recognition  

Seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek tersebut. 

c) Purchase  

Seberapa jauh konsumen memasukkan suatu merek pada 

alternative pilihan sebelum membeli suatu produk atau jasa. 

d) Consumption  

Seberapa jauh konsumen masih mengingat suatu produk ketika 

menngunakan produk pesaing. 

2) Brand Assosiation (Asosiasi Merek) 

Menurut Tjiptono (2011) asosiasi merek adalah segala sesuatu 

yang terkait dengan memori seorang konsumen tentang merek 

tertentu. Menurut Sangadji dan Sopiah (2013) asosiasi merek 

merupakan atribut yang sudah ada dalam merek dan dapat menjadi 

lebih besar apabila konsumen memiliki banyak pengalaman tentang 

merek tersebut. Asosiasi merek pada umumnya menjadi dasar 
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konsumen dalam mengambil keputusan pembelian dan loyalitas 

terhadap merek tersebut.  

Banyak kemungkinan asosiasi dan varian dari asosiasi merek 

dapat memberikan keuntungan baik bagi sisi konsumen maupun 

perusahaan dengan membentuk nilai-nilai. Menurut Simamora 

(2003) asosiasi merek memiliki nilai antara lain: 

a) Proses penyusunan informasi 

Asosiasi dapat membantu mengartikan sekumpulan fakta dan 

spesifikasi yang mungkin sulit diproses dan di akses oleh 

konsumen. 

b) Pembedaan  

Suatu asosiasi dapat memberikan landasan atau dasar dalam  

upaya pembedaan suatu merek dari merek lain. 

c) Alasan untuk membeli 

Asosiasi merek yang memiliki keterkaitan dengan atribut 

produk atau manfaat bagi konsumen yang dapat 

mempengaruhi pembeli untuk menggunakan merek tersebut. 

d) Menciptakan sikap atau perasaan positif 

Asosiasi mampu merangsang suatu perasaan positif yang pada 

giliranya merambat pada merek yang bersangkutan. 

e) Landasan untuk perluasan 
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Asosiasi dapat menjadi dasar perluasan sebuah merek dengan 

menciptakan kesan kesesuaian antara merek tersebut dan 

produk baru perusahaan. 

Menurut Durianto dkk (2001) asosiasi yang terkait dengan 

suatu merek umumnya berkaitan dengan hal berikut:  

a) Atribut produk  

Mengasosiasikan karakteristik atau atribut suatu produk 

merupakan strategi positioning yang sering di pakai. Strategi ini 

efektif  karena jika atribut itu bermakna dan saling mendukung, 

maka secara langsung dapat menjadi alasan pembelian suatu 

produk. 

b)  Atribut tak berwujud 

Suatu faktor tak berwujud yang merupakan atribut umum, 

seperti persepsi kualitas, kemajuan teknologi, dan kesan nilai. 

c) Manfaat bagi pelanggan 

Manfaat bagi pelanggan dibagi dua yaitu manfaat rasional dan 

manfaat psikologis. Manfaat rasional berkaitan dengan atribut 

produk atau jasa dalam proses pengambilan keputusan. Manfaat 

psikologis berkaitan dengan perasaan yang timbul ketika 

membeli atau menggunakan produk tersebut. 

d) Harga relatif 

Evaluasi terhadap suatu merek dengan menentukan posisi 

merek dalam kelas harga tertentu. 
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e) Penggunaan 

Mengasosiasikan sebuah merek melalui suatu penggunaan 

tertentu. 

f) Pengguna/pelanggan 

Mengasosiasikan sebuah merek berdasarkan tipe pengguna dari 

produk tersebut. 

g) Orang terkenal/khalayak 

Mengaitkan merek kepada seseorang yang terkenal untuk 

menstransfer asosiasi orang itu ke merek tersebut. 

h) Gaya hidup/kepribadian 

Mengasosiasikan sebuah terhadap aneka kepribadian dan 

karakteristik gaya hidup pelanggan yang hampir sama. 

i) Kelas produk 

Mengasosiasikan sebuah merek menurut kelas produknya. 

j) Pesaing 

Asosiasi dapat dijadikan dasar dalam menganalisa pesaing 

dalam upaya untuk dapat menyamai atau mengunggulinya. 

k) Negara/wilayah geografis 

Suatu negara dapat menjadi simbol yang kuat apabila memiliki 

hubungan erat dengan produk. 

 Keller (2008), secara konseptual asosiasi merek dibedakan 

menjadi tiga dimensi, yaitu:  

a) Strength (kekuatan)  
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Kekuatan dari asosiasi merek tergantung dari banyaknya 

jumlah atau kuantitas dan kualitas informasi yang diterima oleh 

konsumen. Semakin dalam konsumen menerima informasi merek, 

semakin kuat asosiasi merek yang dimilikinya. Dua faktor yang 

memengaruhi kekuatan asosiasi merek yaitu hubungan personal 

dari informasi tersebut dan konsistensi informasi tersebut 

sepanjang waktu.  

b) Favorability (kesukaan)  

Asosiasi merek yang disukai terbentuk oleh program 

pemasaran yang berjalan efektif mengantarkan produk-produknya 

menjadi produk yang disukai oleh konsumen. Kesukaan akan 

suatu produk akan mendorong konsumen untuk membelinya. 

c) Uniqueness (keunikan)  

Asosiasi keunikan merek tercipta dari asosiasi kekuatan dan 

kesukaan yang membuat suatu merek menjadi lain daripada yang 

lain. Dengan adanya asosiasi unik dari suatu merek, akan tercipta 

keuntungan kompetitif dan alasan-alasan mengapa konsumen 

sebaiknya membeli merek tersebut. Keunikan ini juga yang 

menjadi pembeda produk tersebut dengan milik pesaing. 

3) Perceived Quality (Persepsi Kualitas) 

Persepsi adalah suatu proses seseorang dalam mendapatkan, 

mengolah dan menginterpretasikan suatu informasi. Suatu 

informasi yang sama dapat di persepsikan berbeda oleh setiap 
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individu. Menurut Sangadji dan Sopiah (2013) persepsi seseorang 

tentang suatu informasi tergantung pada pengalaman, pengetahuan, 

minat, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Tjiptono (2011) 

persepsi kualitas adalah suatu penilaian konsumen tentang seluruh 

keunggunalan atau superioritas dari suatu merek. Persepsi kualitas 

juga bersifat subjektif karena penilaian antara seorang pelanggan 

dengan pelanggan lainnya mungkin akan berbeda. 

Mengacu Durianto (2004) persepsi kualitas (perceived quality) 

dibagi menjadi tujuh dimensi yaitu: 

a) Kinerja  

Berhubungan dengan berbagai karakteristik operasional utama 

dari suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. 

b) Pelayanan  

Mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan pada produk tersebut. 

c) Ketahanan 

Mencerminkan umur ekonomis dari suatu produk selama 

digunakan.  

d) Keandalan 

Konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari suatu 

pembelian ke pembelian berikutnya. 

e) Karakteristik produk 
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Bagian-bagian tambahan dari produk. Penambahan ini biasanya 

digunakan sebagai pembeda yang penting ketika dua merek 

produk terlihat hampir sama. 

f) Kesesuaian dengan spesifikasi 

Merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufaktur 

(tidak ada cacat produk) sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditentukan dan diuji. 

g) Hasil  

Pengaruh kepada kualitas yang dirasakan melibatkan enam 

dimensi sebelumnya. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan 

hasil akhir yang baik maka kemungkinan produk tersebut tidak 

akan mempunyai atribut kualitas yang penting. 

 Semua ini tergantung pada kemampuan suatu produk untuk 

meyakinkan konsumen bahwa produk mereka lebih baik dari 

pesaing. Persepsi positif akan suatu produk dapat mendorong 

keputusan pembelian dan menciptakan loyalitas konsumen. Secara 

umum menurut Rangkuty (2004) persepsi kualitas menghasilkan 

nilai-nilai sebagai berkut: 

a) Alasan untuk membeli 

Ketrbatasan informasi, uang dan waktu membuat keputusan 

pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh persepsi 

kualitas suatu merek yang ada dibenak konsumen, sehingga 
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seringkali alasan keputusan pembeliannya hanya didasarkan 

kepada persepsi kualitas dari merek yang akan dibelinya. 

b) Diferensiasi atau posisi 

Suatu karakteristik penting dari merek adalah posisinya 

dalam dimensi persepsi kualitas, yaitu pakah merek tersebut 

super optimum, bernilai, atau ekonomis. Berkenaan dengan 

persepsi kualitas, apakah merek tersebut terbaik atau sekedar 

kompetitif terhadap merek-merek lain. 

c) Harga optimum 

Keuntungan persepsi kualitas memberikan pilihan-pilihan 

dalam penetapan harga optimum (price premium). Harga 

optimum bisa meningkatkan laba dan sumber daya untuk 

berinvestasi pada merek tersebut. Berbagai sumber daya ini 

digunakan untuk membangun merek, seperti menguatkan 

kesadaran atau asosiasi bahkan mutu produk. 

d) Minat saluran distribusi 

Persepsi kualitas juga punya arti penting bagi para pengecer, 

distributor dan berbagai pos saluran lainya. Sebuah pengecer 

atau pos saluran lainya dapat menawarkan suatu produk yang 

memiliki persepsi kualitas yang tinggi dengan harga menarik 

dan menguasai lalu lintas distribusi tersebut. Pos saluran 

distibusi dimotivasi untuk menyalurkan merek-merek yang 

diminati konsumen. 
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e) Perluasan merek  

Suatu merek dengan persepsi kualitas yang kuat dapat 

dikembangkn kearah perluasan merek. Merek dengan 

persepsi kualitas kuat digunakan untuk memperkenalkan 

produk baru yang beraneka macam.  

4) Brand Loyalty (Loyalitas Merek) 

Menurut Rangkuty (2002) loyalitas merek merupakan suatu 

ukuran tentang kesetiaan seorang konsumen pada merek tertentu.  

Yoo dan Donthu (2001) menyatakan loyalitas merek sebagai 

kecenderungan untuk loyal pada merek tertentu yang ditunjukan 

dengan dengan niat untuk membeli merek tersebut sebagai pilihan 

utama. Sangadji dan Sopiah (2013) menjelaskan bahwa suatu 

loyalitas lebih mengarah kepada perilaku seorang konsumen untuk 

melakukan pembelian secara terus menerus terhadap barang atau 

jasa dari perusahaan yang mereka pilih. 

 Menurut Durianto dkk (2007) tingkatan dari loyalitas merek 

adalah sebagai berikut: 

a) Switcher  

Tingkatan loyalitas paling dasar. Semakin sering kosumen 

berpindah merek mengindikasikan bahwa mereka tidak loyal 

karena semua merek dianggap memadai. Ciri paling tampak 

dari pelanggan ini adalah mereka membeli produk karena 
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harganya murah dan banyak konsumen lain yang membeli 

merek tersebut. 

b) Habitual buyer  

Seorang pembeli yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam 

mengkonsumsi suatu merek produk. Tidak ada alasan yang 

kuat baginya untuk membeli produk lain atau berpindah 

merek, terutama jika peralihan ini membutuhkan usaha, 

biaya, atau pengorbanan lain. Jadi, pembeli ini membeli suatu 

merek karena kebiasaan. 

c) Statisfied buyer  

Kategori pembeli yang puas dengan merek yang dikonsumsi. 

Pembeli ini dapat saja berpindah merek dengan menanggung 

biaya peralihan (switching cost) seperti waktu, biaya atau 

resiko yang timbul akibat tindakan peralihan merek tersebut. 

Untuk menarik minat beli kategori ini pesaing perlu 

mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung pembeli 

dengan menawarkan berbagai manfaat sebagai kompensasi. 

d) Liking of the brand   

Kategori pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek 

tersebut. Rasa asosiasi yang berkaitan dengan simbol, 

rangkaian pengalaman menggunakan merek itu seblumnya 

atau persepsi kualitas yang tinggi, dan mereka menganggap 

merek sebagai sahabat. 
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e) Committed buyer  

Kategori pembeli yang setia. Pembeli ini mempunyai 

kebanggaan dalam menggunakan suatu merek. Merek tersebut 

bahkan menjadi sangat penting baik dari segi fungsi maupun 

segi ekspresi penggunanya. Ciri pembeli pada tingkat ini 

adalah mereka akan merekomendasikan merek atau produk 

kepada orang lain. Mereka juga cenderung memberikan kesan 

positif pada merek tersebut 

Menurut Durianto dkk (2004) dengan pemanfaatan dan 

pengelolaan yang benar loyalitas merek dapat memberikan nilai 

pada perusahaan dalam bentuk: 

a) Mengurangi biaya pemasaran 

Memiliki konsumen yang loyal akan memberikan manfaat 

yaitu perusahaan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya 

untuk iklan maupun promosi sehingga dapat menekan biaya 

pemasaran. Konsumen yang loyal pasti akan selalu berpikir 

positif terhadap suatu produk dari perusahaan tersebut. 

b) Meningkatkan perdagangan 

Konsumen yang loyal pasti akan membeli porduk tersebut 

walaupun terjadi kenaikan harga, hal ini akan menguntungkan 

perusahaan karena laba dan penjualannya akan meningkat. 

Pembeli dalam hal ini melakukan pembelian karena kebisaan 

mereka selama ini. 
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c) Menarik minat pelanggan baru 

Memiliki konsumen pada tingkat Committed buyer 

menyebakan meningkatnya jumlah pelanggan produk 

tersebut. Konsumen tersebut pasti akan merekomendasikan 

produk tersebut kepada orang lain sehingga dapat menarik 

pelanggan baru. 

d) Memberi waktu untuk merespon ancaman pesaing 

Pesaing merupakan ancaman paling serius bagi suatu 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki konsumen setia dapat 

sedikit tenang karena konsumen tersebut pasti akan 

memprioritaskan produknya dan tidak terpengaruh pada 

pernyataan negatif.  

Menurut Aaker (1997) terdapat lima cara untuk meningkatkan 

dan mempertahankan loyalitas merek yaitu: 

a) Memperlakukan konsumen dengan layak 

b) Menjalin kedekatan dengan pelanggan 

c) Mengukur atau mengelola kepuasan pelanggan 

d) Meciptakan biaya peralihan  

e) Memberikan ekstra 

3. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian keputusan pembelian 

Keputusan pembelian merupakan keputusan final seorang 

konsumen untuk membeli barang atau jasa setelah melalui berbagai 
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pertimbangan. Menurut Setiadi (2003) keputusan pembelian adalah 

pernyataan mental dari konsumen untuk merealisasikan rencana 

pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2008) membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor 

bisa berada diantara niat pembelian dan keputusan pembelian. Kedua 

faktor tersebut adalah sikap orang lain dan faktor situasional yang tidak 

diharapkan.  

Sikap orang lain berarti apabila ada orang yang sangat penting 

menyarankan untuk membeli produk tertentu, maka kesempatan 

membeli produk lainya menjadi berkurang. Faktor  yang lainya adalah 

faktor situasional yang tidak diharapkan. Konsumen biasanya 

membentuk niat pembelian berdasarkan factor-faktor seperti 

pendapatan, harga dan manfaat akan suatu produk.kejadian yang 

terduga bisa mengubah niat konsumen tersebut seperti ekonomi 

memburuk, pesaing menurunkan harga atau saran dari teman yang telah 

memakai produk itu.  

Menurut Swastha (2000), setiap keputusan membeli mempunyai 

tujuh struktur keputusan yaitu:  

1) Keputusan tentang jenis produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli atau 

menggunakan uangnya untuk membeli suatu barang atau 

menggunakan uangnya untuk tujuan lain.  

2) Keputusan tentang bentuk produk  
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Keputusan tersebut menyangkut pola, ukuran, mutu, suara, corak, 

dan lain-lain.  

3) Keputusan tentang merek  

Konsumen mengambil keputusan tentang merek mana yang akan 

diambil.  

4) Keputusan tentang penjualan  

Konsumen mengambil keputusan dimana produk tersebut akan 

dibeli apakah di toko serba ada, elektronik, toko khusus, 

perusahaan (termasuk pedagang besar, pengecer).  

5) Keputusan jumlah produk  

Konsumen mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk 

yang akan dibelinya pada suatu saat.  

6) Keputusan waktu pembelian  

Konsumen mengambil keputusan tentang kapan harus melakukan 

pembelian. Keputusan tersebut menyangkut tentang ketersediaan 

dana (kapan uang/kesempatan tersedia) untuk membeli produk.  

7) Keputusan tentang cara pembayaran  

Konsumen harus dapat mengambil keputusan tentang metode atau 

cara pembayaran produk yang dibeli, apakah secara tunai atau 

cicilan. 

b. Jenis Perilaku Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) terdapat empat jenis 

perilaku dalam keputusan pembelian antara lain: 
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1) Perilaku pembelian kompleks  

Perilaku pembelian konsumen yang ditentukan karena tingginya 

keterlibatan konsumen dalam pembelian dan merasa ada 

perbedaan signifikan antarmerek. Konsumen biasanya akan 

mencari banyak informasi sebelum membeli produk. 

2) Perilaku pembelian pengurangan disonansi  

Perilaku pembelian yang terjadi karena tingginya keterlibatan 

konsumen dalam pembelian mahal, jarang dilakukan atau berisiko 

tetapi hanya memiliki sedikit anggapan perbedaan merek. 

3) Perilaku pembelian kebiasaan  

Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang mempunyai 

karakter keterlibatan konsumen yang rendah dan anggapan 

perbedaan merek yang sedikit. Perilaku konsumen seperti ini 

biasanya membeli produk sesuai kebiasaan yang dilakukannya. 

4) Perilaku pembelian mencari keragaman  

Perilaku pembelian konsumen yang mempunyai karakter 

keterlibatan konsumen rendah tetapi dengan anggapan perbedaan 

merek yang signifikan. Perilaku seperti ini biasanya mengevaluasi 

berbagai produk agar tidak merasa bosan dan mendapatkan 

keragaman dari berbagai produk. 

c. Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2009) terdapat lima proses keputusan 

pembelian yang dilakuka konsumen yaitu: 
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1) Pengenalan masalah  

Tahap pertama dalam proses keputusan pembelian dimana 

konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu 

oleh rangsangan internal maupun eksternal. 

2) Pencarian informasi  

Tahap proses keputusan pembelian dimana konsumen ingin 

mencari informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya 

memperbesar perhatian atau melakukan pencarian secara  aktif. 

3) Evaluasi alternatif  

Tahap proses keputusan pembelian dimana konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek dalam 

sekelompok pilihan sampai pada titik pemilihan merek. 

4) Keputusan pembelian adalah 

Tahap dimana konsumen membeli produk atau jasa setelah 

melakukan evaluasi tentang alternative produk. Konsumen 

mungkin akan membentuk maksud untuk membeli merek yang 

paling disukai. 

5) Perilaku paska pembelian  

tindakan atau perilaku konsumen setelah melakukan pembelian 

pada suatu produk. Tindakan yang dilakukan konsumen biasanya 

berdasarkan rasa kepuasan dan ketidakpuasan. 
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B. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian, sehingga penulis memiiki lebih banyak teori untuk mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul 

yang sama seperti judul penelitian penulis berdasarkan penelitian terdahulu 

tersebut. Berikut merupakan merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa 

jurnal terkait penelitian yang dilakukan penulis. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul Variabel 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1 Dicho Pradipta, 

Kadarshiman 

Hidayat, Sunarti 

(2016) 

Pengaruh Brand 

Equity terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(survey pada 

pembeli dan 

pengguna kartu 

perdana simpati 

telkomsel) 

Variabel 

independen

: brand 

awareness, 

brand 

association, 

perceived 

quality, 

brand 

loyalty  

Variabel 

dependen: 

keputusan 

pembelian 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Brand awareness tidak 

berpengaruh signifikan 

dan negatif terhadap 

keputusan pembelian 

Brand association 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian, brand 

loyalty berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian, 

perceived quality 

berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap 

keputusan pembelian 

2 A. Nazarudin 

dan M. Fikri 

Ridha Putra 

(2013) 

 

Analisa 

pengaruh brand 

equity terhadap 

keputusan 

pelanggan 

membeli semen 

PT. semen batu 

raja pada 

masyarakat 

Palembang 

Variabel 

dependen: 

brand 

awareness, 

perceived 

quality dan 

brand 

loyalty. 

Variebel 

dependen: 

keputusan 

pembelian 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Brand awareness 

berepengaruh 

signifikan terhadap 

keptusan pembelian, 

perceived quality tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian, brand 

loyalty berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

3 Isabel Build dan The Influence Variabel Explanat Seluruh brand equity 
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Eva Martinez, 

Leslie de 

(2013) 

of brand equity 

on costumer 

respon 

independen

t: brand 

awareness, 

brand 

association,

perceived 

quality, 

brand 

loyalty, 

price 

premium, 

brand 

extension 

Variabel 

dependen:b

rand 

preference, 

Purchase 

intention 

ory dan 

confirma

tory 

techniqu

e 

berpengaruh positif 

terhadap periaku 

konsumen melauli 

perluasan merek.  

Brand loyalty paling 

dominan dalam brand 

equity. 

4 Arif Fadhiah 

(2015) 

Pengaruh 

kesadran 

merek, asosiasi 

merek, persepsi 

kualitas dan 

loyalitas merek 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda motor 

Yamaha Vixion 

Variabel 

independen 

kesadaran 

merek, 

asosisasi 

merek. 

Persepsi 

kualitas dan 

loyalitas 

merek 

Variabel 

dependen : 

Keputusan 

pembelian 

Analisis 

linier 

regresi 

berganda 

Kesadaran merek 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian, asosiasi 

merek tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian, persepsi 

kualitas berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan pembelian, 

loyalitas merek 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

 

5. Imroatul 

Khasanah 

(2013) 

Analisis 

pengaruh 

ekuitas merek 

terhadap 

keputusan 

pembelian mie 

instan sedaap di 

semarang 

Variabel 

independen

:kesadaran 

merek, 

persepsi 

kualitas, 

dan asosiasi 

merek 

Variabel 

dependen: 

keputusan 

pembelian 

Analisis 

regresi 

berganda 

Kesadaran merek 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. Persepsi 

kualitas berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. Asosiasi 

merek berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

 

6 Arsyad Hamidi, Pengaruh Variabel Analisis Kesadaran merek 
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Zainul Arifin, 

dan Wilopo 

(2014) 

ekuitas merek 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

(study pada 

konsumen 

motor Honda di 

diealer PT. 

nusantara jaya 

sakti malang 

independen

: kesadaran 

merek, 

asosiasi 

merek, 

kualitas 

yang 

dirasakan, 

loyalitas 

merek 

regresi 

linier 

berganda 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian, asosiasi 

merek berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian, 

kualitas yang diraskan 

berpengaruh paling 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian, 

loyalitas merek 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

 

C. Hipotesis  

1. Hubungan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian 

Pengetahuan tentang brand awareness akan berpengaruh terhadap minat 

beli konsumen. Menurut Aaker (1991) Brand Awareness (kesadaran merek) 

adalah kesanggupan calon pembeli untuk mengenali atau mengingat bahwa 

suatu merek tersebut merupakan bagian dari merek tertentu . Kesadaran merek 

juga merupakan elemen dasar dalam brand equity. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Winataptaja (2013)  menunjukan 

bahwa kesadaran merek berpengaruh significan dan positif terhadap keputusan 

pembeian. Semakin sadarnya seorang konsumen terhadap suatu brand maka 

akan lebih mudah baginya untuk melakukan pengambilan keputusan 

pembelian. 

H1 : Brand Awareness Berpengaruh Positif dan Significan Terhadap 

Keputusan Pembelian 

 

2. Hubungan Brand Association Terhadap Keputusan Pembelian 
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Brand association (asosiasi merek) merupakan segala kesan yang muncul 

dalam benak konsumen ketika teringat akan suatu merek. Semakin baik kesan 

yang dirasakan konsumen tentang suatu produk maka akan meningkatkan 

keputusan pembelian, hal ini perlu didukung dengan kualitas pemasaran yang 

baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dicho Pradipta, Kadarisman Hidayat dan 

Sunarti (2016) menunjukan bahwa asosiasi merek berpengaruh positif dan 

significan terhadap keputusan pembelian. 

H2 : Brand Association Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap 

Keputusan Pembelian  

3. Hubungan Perceived Quality Terhadap Keputusan Pembelian 

Persepsi adalah suatu proses seseorang dalam mendapatkan, mengolah 

dan menginterpretasikan suatu  informasi. Seseorang konsumen yang tertarik 

akan suatu produk pasti akan mulai memperepsikan kualitas dari merek 

tersebut. Menurut sangadji dan sopiah (2013) Perceived Quality (persepsi 

kualitas) adalah persepsi seseorang tentang suatu informasi tergantung pada 

pengalaman, pengetahuan, minat, pendidikan, dan sebagainya.  

Penelitian yang dilakukan menunjukan Arsyad Hamidi, Zainul Arifin, 

dan Wilopo bahwa persepsi kualitas berpengaruh positif dan significan 

terhadap keputusanpembelian. 

H3 : Perceived Quality Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap 

Keputusan Pembelian 

 

4. Hubungan Brand Loyalty Terhadap Keputusan Pembelian 
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Brand Loyalty (Loyalitas merek) merupakan tujuan utama yang ingin 

dicapai oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Loyalitas merek 

dampak yang besar pada perusahaan karena konsumen yang loyal pada suatu 

merek akan setia pada merek tersebut dan bahkan merekomendasikannya 

kepada orang lain. Konsumen yang memiliki loyalitas merek tinggi  akan 

memudahkan dirinya dalam mengambil keputusan pembelian walaupun 

dihadapakan sengan berbagai alternative pilihan.  

Penelitian yang dilakukan oleh St. Sudomo (2013) menyatakan bahwa 

loyalitas merek berpengaruh positif dan significan terhadap keputusan 

pembelian. 

H4 : Brand Loyalty Berpengaruh positif dan Signifikan  Terhadap 

Keputusan Pembelian 

 

D. Kerangka Pemikiran 

  Brand equity 

 

                                                                                H1 

                                                                                     H2 

                                                                                  H3 

                                                                                            H4 

 

 

 

 

Keterangan : 

Variabel Independen : Brand Awareness (X1), Brand Association (X2), Perceived 

Quality (X3), dan Brand Loyalty (X4) 

Variabel Dependen : Keputusan Pembelian (Y) 

Brand Awareness (X1) 

Perceived Quality (X3) 

Brand Association (X2) 

Brand Loyalty (X4) 

Keputusan 

Pembelian  

(Y) 


