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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman atau dasar pertimbangan  

maupun pembanding bagi peneliti, sehingga dapat memperoleh arah dan kerangka 

berpikir yang jelas. Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diambil 

oleh peneliti dan diharapkan dapat membantu dan mengarahkan adalah: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No

 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Firaz Pariska Pengaruh Brand Image 
Toyota Kijang 
Terhadap Keputusan 
Konsumen Membeli 
Mobil Toyota Kijang 
(Studi Pada Konsumen 
Toyota Kijang di Kota 
Malang) 

 

Lokasi penelitian:  
Kota Malang.  

  

Jenis Penelitian: 
Eksperimental dengan 
jumlah sampel 100 
responden.  

  

Data berasal dari 
kuesioner dan juga 
wawancara. 

   

Variabel Penelitian: 
-

 

variabel bebas (X): 
citra pembuat, citra 
pemakai, citra produk.

 

-

 

variabel terikat (Y): 
keputusan pembelian.

    

Alat analisis: regresi 
berganda. 

Dari hasil regresi 
berganda dengan uji F 
dan uji t dapat diketahui 
bahwa ketiga variabel 
yaitu citra pembuat, 
citra pemakai dan citra 
produk mempunyai 
pengaruh yang kuat 
terhadap keputusan 
pembelian konsumen. 
Dari hasil analisis, 
diketahui bahwa 
variabel citra produk 
merupakan variabel 
yang dominan 
mempengaruhi 
keputusan konsumen 
untuk membeli mobil 
Toyota Kijang karena 
memiliki nilai koefisien 
beta yang paling tinggi 
dengan dibuktikan nilai 
X1 sebesar 0,049, X2 
sebesar 0,046 dan X3 
sebesar 0,070.     
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2. Ummi 

Farihah 
Pengaruh Brand Image 
Produk Terhadap 
Perilaku Konsumen 
Dalam Pengambilan 
Keputusan Pembelian 
Air Mineral Dalam 
Galon Merek Aqua  
(Studi Pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi 
Universitas Brawijaya 
Malang) 

  
Lokasi Penelitian: 
Fakultas Ekonomi 
Universitas Brawijaya  

  
Jenis Penelitian: 
Eksplanatori dengan 
sampel 98 responden.  

 

Data menggunakan 
kuesioner. 

  

Variabel Penelitian: 
-

 

variabel bebas (X): 
citra pembuat, citra 
pemakai, citra produk.

 

-

 

variabel terikat (Y): 
keputusan pembelian.

   

Alat analisis: regresi 
berganda. 

Dari hasil regresi 
berganda dengan uji F 
diketahui secara 
bersama-sama ketiga 
variabel yaitu citra 
pembuat, citra pemakai 
dan citra produk 
mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
konsumen. Dari hasil uji 
t diketahui bahwa citra 
pemakai (X2) tidak 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
Dari hasil analisis 
diketahui bahwa 
variabel citra produk 
(X3) merupakan 
variabel dominan yang 
mempengaruhi 
keputusan konsumen 
untuk membeli air 
mineral dalam galon 
merek Aqua  dengan 
dibuktikan nilai 
koefisien beta X1 
sebesar 0,247, X2 
sebesar 0,109 dan X3 
0,252. 

3. Bastony 
Choiri 

Pengaruh Brand Image 
Terhadap Keputusan 
Pembelian Konsumen 
(Studi Pada Konsumen 
Telepon Seluler Nokia 
di Kota Gresik) 

  

Lokasi Penelitian: 
Kota Gresik  

  

Jenis Penelitian: 
   Eksplanatori dengan 

sampel 97 orang. 

  

Data menggunakan 
kuesioner dan juga 
wawancara. 

  

Variabel Penelitian: 
-

 

variabel bebas (X): 
citra pembuat, citra 
pemakai, citra produk.

 

-

 

variabel terikat (Y): 
keputusan pembelian.

   

Alat analisis: regresi 
berganda. 

Dari analisis dapat 
disimpulkan terdapat 
pengaruh secara 
simultan dari ketiga 
variabel brand image. 
Dari tiga variabel yang 
meliputi citra pembuat, 
citra pemakai dan citra 
produk, diketahui bahwa 
citra produk (X3) 
berpengaruh dominan 
terhadap keputusan 
pembelian, dengan nilai 
koefisien 0,327. citra 
pembuat (X1) tidak 
berpengaruh signifikan 
dengan nilai koefisien 
0,165 dan citra pemakai 
(X2) memiliki nilai 
koefisien 0,276. 

Sumber: Pustaka, 2009 
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2.2 Pemasaran 

2.2.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa 

yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 2005:10). 

Sedangkan menurut Kertajaya dalam Alma (2004:3) pemasaran adalah 

sebagai sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarah proses penciptaan, 

penawaran dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholdernya. 

2.2.2 Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran 

organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para 

pesaing dalam menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan kepada pasar sasaran yang telah terpilih (Kotler, 2005:22).  

Perbandingan antara konsep penjualan dan konsep pemasaran menurut 

Theodore Levitt adalah sebagai berikut: 

Penjualan berfokus pada kebutuhan penjual, pemasaran berfokus pada 
kebutuhan pembeli. Penjualan memberi perhatian pada kebutuhan penjual 
untuk mengubah produknya menjadi uang tunai, pemasaran memikirkan 
cara memuaskan kebutuhan pelanggan melalui sarana-sarana produk dan 
segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan menciptakan, 
menyerahkan dan akhirnya mengkonsumsinya. .  

Konsep pemasaran berdiri diatas empat pilar, yaitu pasar sasaran, kebutuhan 

pelanggan, pemasaran terpadu atau terintegrasi dan kemampuan menghasilkan 

laba. Konsep pemasaran mempunyai perspektif dari luar-ke dalam. Konsep itu 

dimulai dari pasar yang didefinisikan dengan baik, berfokus pada kebutuhan 
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pelanggan, mengkoordinasikan semua aktivitas yang akan mempengaruhi 

pelanggan dan menghasilkan laba dengan memuaskan pelanggan. 

2.2.3 Komponen Utama Pemasaran 

Menurut Kertajaya (2004:19) komponen utama pemasaran dijabarkan dalam 

tiga siklus, yaitu: 

1. Siklus Dalam (Inner cycle), yaitu menggambarkan situasi persaingan 

suatu perusahaan dalam lingkungan bisnisnya. 

2. Siklus Tengah (Middle cycle), yaitu menggambarkan strategi, taktik dan 

value pemasaran. 

3. Siklus Luar (outer cycle), yaitu menggambarkan tiga kata tanya paling 

penting yang harus dijawab dengan tepat pada waktu melaksanakan 

suatu program pemasaran. 

Interaksi diantara strategi, taktik dan value pemasaran diperlihatkan pada 

siklus tengah. Didalam lingkaran strategi, taktik dan value pemasaran itu sendiri 

terdapat masing-masing tiga elemen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi 

sebagai berikut: 

1. Lingkaran Strategi Pemasaran 

a. Segmentation, yaitu cara membagi pasar berdasarkan variabel 

tertentu. 

b. Positioning, yaitu posisi yang diinginkan ada dibenak konsumen. 

c. Targeting, yaitu memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang 

dijadikan target pasar.   
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2. Lingkaran Taktik Pemasaran 

a. Differentiation, yaitu merealisasikan suatu strategi pemasaran 

dengan memperlihatkan seluruh aspek terkait di perusahaan yang 

membedakannya dengan perusahaan lain. 

b. Marketing Mix, yaitu menentukan kombinasi produk, harga, 

tempat serta promosi sesuai dengan strategi pemasaran. 

c. Selling, yaitu usaha untuk membuat konsumen membeli apa yang 

ditawarkan perusahaan sesuai dengan strategi pemasaran.  

3. Lingkaran value Pemasaran 

a. Brand, yaitu mencakup prinsip-prinsip perusahaan dalam 

meningkatkan ekuitas merek. 

b. Service, yaitu prinsip-prinsip perusahaan dalam meningkatkan 

kualitas service yang diberikan kepada pelanggan. 

c. Process, yaitu prinsip-prinsip perusahaan untuk melibatkan 

setiap karyawan dalam proses pemuasan pelanggan baik secara 

langsung ataupun tidak langsung.  

2.2.4 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran (Marketing Mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya di 

pasar sasarannya (Kotler, 2005:17). 

Mc Carthy dalam Kotler (2005:17) mengklasifikasikan alat-alat itu menjadi 

empat kelompok yang luas yang disebut 4P pemasaran yaitu produk (product), 

harga (price), tempat (place) dan promosi (promotion).  
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1. Produk (Product) 

Produk adalah sebundel harga yang memenuhi harapan konsumen (Lee dan 

Johnson, 2004:14). Sedangkan menurut Kotler (2002:69) produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. 

2. Harga (Price) 

Menurut Kotler (2005:139) harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran 

yang menghasilkan pendapatan. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang 

dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. 

3.  Tempat (Place) 

Lee dan Johnson (2004:15) menjelaskan tempat juga disebut saluran distribusi 

yang merujuk pada sekelompok individu dan organisasi yang mengrahkan aliran 

produk dari para produsen ke para konsumen. 

4. Promosi (Promotion) 

Lee dan Johnson (2004:15) menyebutkan promosi merupakan komunikasi 

pemasaran yang mencakup berbagai teknik yang digunakan unutk berkomunikasi 

dengan para konsumen dan calon potensial konsumen. Sehingga promosi bisa 

berfungsi sebagai alat yang digunakan perusahaan untuk memberitahukan 

kebaikan produknya dan membujuk pasar untuk membeli produk tersebut. Selain 

itu perusahaan menginformasikan suatu produk untuk mempengaruhi konsumen 

dengan membujuk, maupun mengingatkan konsumen akan keberadaan produk 

mereka. 

2.2.5 Inti Proses Pemasaran 
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Menurut Al ries dan Laura ries dalam Bilson Simamora (2002), inti proses 

pemasaran adalah membangun merek dibenak pelanggan. 

2.3 Produk 

2.3.1 Pengertian Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar 

memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler, 2005:69) sedangkan menurut 

Tjiptono (2001:95) mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang 

bersangkutan. 

Dari kedua definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa produk merupakan 

segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen atau pasar. 

2.3.2 Klasifikasi Produk 

Produk dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, menurut daya tahan 

dan wujudnya (Kotler, 2005:73), yaitu: 

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

berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

penggunaan. 

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

biasanya tetap bertahan walaupun sudah digunakan berkali-kali. 

c. Jasa (service), adalah produk-produk yang tidak berwujud, tidak 

terpisahkan dan mudah habis. Oleh sebab itu, produk ini biasanya 
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memerlukan pengendalian mutu, kredibilitas pemasok dan kemampuan 

penyesuaian yang lebih tinggi.   

Produk juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pada kebiasaan belanja atau 

jenis produk yang dibeli konsumen, meliputi: 

a. Barang mudah (convinience goods), adalah barang-barang yang biasanya 

sering dibeli pelanggan dengan cepat dan dengan upaya yang sangat 

sedikit. Contohnya antara lain sabun, rokok dan koran. 

b. Barang toko (shopping goods), adalah barang-barang yang biasanya 

dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga dan gaya dalam 

proses pemilihan dan pembeliannya. Contohnya antara lain perabotan, 

pakaian, mobil bekas dan peralatan rumah tangga utama. 

c. Barang khusus (specialty goods), mempunyai ciri-ciri atau identifikasi 

merek yang unikdan karena itulah cukup banyak pembeli bersedia 

melakukan upaya pembelian yang khusus. Contohnya antara lain mobil, 

peralatan fotografi dan komponen stereo. 

d. Barang yang tidak dicari (unsought goods), adalah barang-barang yang 

tidak diketahui konsumen atau biasanya mereka tidak terpikir untuk 

membelinya. Contoh detektor asap.  

2.3.3 Atribut Produk 

Suatu perusahan dalam memproduksi sebuah produk akan memberikan 

suatu atribut-atribut yang dapat memberikan manfaat atau kegunaan pada 

konsumen. Dari atribut produk inilah suatu produk dapat dibedakan dengan 

produk sejenis lainnya dan setiap perusahaan akan memberikan produk yang 

terbaik bagi konsumennya. Tjiptono (2001:103) mendefinisikan atribut produk 
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sebagai unsur-unsur produk yang dianggap penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar pengambilan keputusan pembelian. 

Atribut produk meliputi: 

a.  Mutu/kualitas 

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melaksanakan 

fungsinya antara lain meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan 

operasi dan perbaikan. Dalam proses mengembangkan citra produk yang baik 

dimata konsumen, seorang pemasar harus menetapkan derajat mutu bagi 

produknya. Apabila mutu suatu produk semakin lama terus meningkat dan sesuai 

keinginan konsumen maka produk tersebut akan lebih disukai konsumen. Hal ini 

disebabkan mutu adalah kemampuan yang bisa dinilai dari suatu merek dalam 

menjalankan fungsinya. 

b.  Merek 

Menurut Kotler (2005:82) merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau 

desain atau kombinasi semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa seorang atau sekelompok penjual untuk membedakannya dari 

barang atau jasa pesaing. 

Agar suatu merek dapat mencerminkan makna-makna yang ingin 

disampaikan, maka ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan (Tjiptono, 

2001:106): 

1.  Merek harus khas atau unik. 

2. Merek harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk dan 

pemakaianya. 

3. Merek harus menggambarkan kualitas produk. 
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4. Merek harus mudah diucapkan, dikenali dan diingat. 

5. Merek tidak boleh mengandung arti yang buruk dinegara dan dalam bahasa 

lain. 

6. Merek harus dapat menyesuaikan diri (adaptable) dengan produk-produk 

baru yang mungkin ditambahkan ke dalam lini produk. 

c. Kemasan 

Peran kemasan sangat penting dalam memasarkan produk-produk perusahaan. 

Definisi kemasan menurut Kotler (2005:102) adalah sebagai semua kegiatan 

merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Kemasan yang dirancang 

dengan baik dapat menciptakan kenyamanan dan nilai promosi. Berbagai faktor 

yang telah berperan dalam meningkatnya penggunaan kemasan sebagai alat 

pemasaran : 

1. Swalayan, semakin banyak produk dijual secara swalayan maka kemasan 

tersebut harus harus melakukan banyak tugas penjualan. Kemasan harus 

menarik perhatian, menjelaskan fitur produk tersebut, menciptakan 

keyakinan konsumen dan memberi kesan yang menyenangkan secara 

keseluruhan. 

2. Kemakmuran konsumen, meningkatnya kemakmuran konsumen berarti 

konsumen bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk kenyamanan, 

penampilan, keandalan dan gengsi kemasan yang lebih baik. 

3. Citra perusahaan dan merek, kemasan berperan bagi pengakuan langsung 

terhadap perusahaan atau merek tersebut. 

4. Peluang inovasi, pengemasan yang inovatif dapat memberikan manfaat 

yang besar bagi konsumen dan laba bagi produsen. 
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d.  Label 

Suatu produk selain diberi merek dan kemasan juga harus diberi label. Label 

adalah bagian dari sebuah produk yang berupa keterangan atau penjelasan 

mengenai barang tersebut atau penjualnya. Menurut Kotler (2005:103) label dapat 

melakukan beberapa fungsi, antara lain: 

a.  Label mengidentifikasi produk atau merek. 

b.  Label menunjukkan kelas produk. 

c. Label menjelaskan produk, yaitu siapa pembuatnya, dimana dibuatnya, 

kapan dibuat, apa saja kandungannya, bagaimana menggunakannya dan 

bagaimana penggunaan yang aman. 

d. Label berfungsi untuk mempromosikan produk 

e. Pelayanan 

Keberhasilan pemasaran produk sangat ditentukan pula oleh baik tidaknya 

pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam pemasaran produknya. 

Pelayanan yang diberikan dalam pemasaran suatu produk mencakup pelayanan 

sewaktu penawaran produk, pelayanan dalam pembelian atau penjualan produk 

itu, pelayanan sewaktu penyerahan produk yang dijual yang mencakup pelayanan 

dalam pengangkutan yang ditanggung oleh penjual, pemasangan produk dan 

asuransi atau jaminan resiko rusaknya barang dalam perjalanan atau pengangkutan 

dan pelayanan setelah purna penjualan yang mencakup jaminan atas kerusakan 

produk dalam jangka waktu tertentu setelah produk ibeli oleh konsumen, 

perbaikan dan pemeliharaan dari produk itu apabila rusak. 

2.4 Merek  

2.4.1 Pengertian Merek 
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Merek menurut Kotler (2005:82) adalah sebagai nama, istilah, tanda, simbol 

atau desain atau kombinasi semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa seorang atau sekelompok penjual untuk membedakannya dari 

barang atau jasa pesaing. 

Menurut Durianto (2004:1) merek merupakan nilai tangible dan intangible 

yang terwakili dalam sebuah trademark (merek dagang) yang mampu 

menciptakan nilai dan pengaruh tersendiri dipasar bila diatur dengan tepat. 

Merek dapat membedakan produk barang atau jasa sebuah perusahaan dari 

produk pesaingnya. Merek bisa membuat pembeli yakin akan memperoleh 

kualitas barang atau jasa yang sama jika mereka membeli ulang. 

Menurut  Kotler (2005:82)  merek adalah suatu simbol rumit yang dapat 

menyampaikan hingga enam tingkat pengertian, yaitu: 

a. Atribut, merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. 

b. Manfaat, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan 

emosional. 

c. Nilai, merek tersebut juga mengatakan sesuatu tentang nilai 

produsennya. 

d. Budaya, merek tersebut juga mungkin melambangkan budaya tertentu. 

e. Kepribadian, merek tersebut dapat mencerminkan kepribadian tertentu. 

f. Pemakai, merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut.    
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Gambar 2.1 

Alur Keputusan Penamaan Merek  

Keputusan Keputusan              Keputusan          Keputusan                 Keputusan 

Penamaan Merek  Sponsor Merek Nama Merek             Strategi Merek       Manajemen Merek        

Sumber: Kotler dkk, Manajemen Pemasaran Sudut Pandang Asia, 2005  

- Keputusan Penamaan Merek  

Keputusan awal apakah membuat nama merek untuk sebuah produk atau 
tidak. Dimasa lalu, produsen menjual barang dagangan dengan 
menggunakan tong dan peti. Pembeli bergantung pada integritas produsen 
atau penjual. Sekarang ini merek merupakan suatu keharusan sehingga tak 
satupun produk yang tanpa merek. Penamaan merek ini memberi 
keuntungan bagi penjual yaitu mempermudah untuk memproses 
pemesanan dan melacak masalah, memberikan perlindungan hukum 
terhadap fitur produk yang unik, membantu penjual mensegmentasi pasar, 
merek yang kuat membantu membangun citra perusahaan sehingga 
mempermudah perusahaan tersebut meluncurkan merek baru dan diterima 
oleh distributor dan konsumen.  

- Keputusan Sponsor Merek 

Sebuah perusahaan manufaktur memiliki sejumlah pilihan mengenai 
sponsorship merek. Produk tersebut dapat diluncurkan dengan merek 
manufaktur, merek distributor atau nama merek berlisensi.    

    

- Merek  

- Tanpa 
   merek 

   

- Merek  
   Pabrikan  

- Merek  
   Toko  

- Merek 
  Lisensi             

   

- Nama 
   Individu 

- Nama 
  Keluarga 
  serumpun 

- Nama  
  Keluarga  
  terpindah 

-Nama  
Perusahaan  
individu 

 

- Perluasan 
  Lini 

- Perluasan 
  Merek 

- Merek 
  Ganda 

- Merek 
  Baru 

- Merek 
  Bersama  

  

- Manajemen 
  Aset Merek 

- Manajemen 
  Hubungan 
  Merek  

- Auditing dan  
  Pemerekan 
  Ulang merek   
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- Keputusan Nama Merek 

Perusahaan manufaktur dan jasa yang menamakan merek produk mereka 
sendiri harus memilih nama merek mana yang harus digunakan. Ada 
empat strategi yaitu, nama sendiri, nama keluarga yang sama untuk 
seluruh produk, nama keluarga terpisah untuk semua produk dan nama 
perusahaan digabungkan dengan nama-nama produk sendiri.  

- Keputusan Strategi Merek 

Strategi merek sangat beragam bergantung pada apakah merek tersebut 
merupakan merek fungsional, merek citra atau merek pengalaman. 
Konsumen membeli merek fungsional untuk memenuhi kebutuhan 
fungsional. Merek citra muncul bersama produk atau jasa yang sulit 
dibedakan atau untuk menilai kualitasnya atau yang menyampaikan pesan 
mengenai penggunanya. Sedangkan merek pengalaman memberikan 
konsumen lebih dari produk yang dibelinya.  

- Keputusan Manajemen Merek 

Perusahaan juga harus membuat sejumlah keputusan terkait dengan 
pengelolaan mereknya. Keputusan ini mencakup bagaimana mengelola 
merek sebagai aset, bagaimana mengelola hubungan yang dimiliki oleh 
mereknya dengan para konsumen dan bagaimana mengkaji ulang dan 
mereposisi merek.   

2.4.2 Faktor Merek 

Menurut Durianto (2004:2) ada beberapa faktor yang menyebabkan merek 

menjadi sangat penting, antara lain: 

a. Emosi konsumen terkadang turun naik. Merek mampu membuat janji 

emosi menjadi konsisten dan stabil. 

b. Merek mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar. 

c. Merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. 

d. Merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. 

e. Merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh 

konsumen. 

f. Merek berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan. 
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2.4.3 Manfaat Merek 

Menurut Rangkuti (2004:139) manfaat merek dapat dibedakan menjadi tiga 

kategori, yaitu bagi perusahaan, distributor dan konsumen. 

Bagi Perusahaan: 

- Nama merek memudahkan penjual untuk mengolah pesanan-pesanan 

dan memperkecil timbulnya permasalahan. 

- Nama merek dan tanda dagang akan secara hukum melindungi 

penjualan dan pemalsuan ciri-ciri produk, karena bila tdak maka setiap 

pesaing akan meniru produk yang telah berhasil di pasaran. 

- Merek memberikan peluang bagi penjual dalam mengelompokkan 

pasar ke dalam segmen-segmen. 

- Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya nama yang baik. Dengan 

membawa nama perusahaan, merek-merek ini sekaligus mengiklankan 

kualitas dan besarnya perusahaan. 

Bagi Distributor: 

- Memudahkan penanganan produk. 

- Mengidentifikasi pendistribusian produk. 

- Meminta produksi agar berada pada standar mutu tertentu. 

- Meningkatkan pilihan para pembeli. 

Bagi Konsumen: 

- Memudahkan untuk mengenali mutu. 

- Dapat berjalan dengan mudah dan efisien, terutama ketika membeli 

kembali produk yang sama. 
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- Dengan adanya merek tertentu, konsumen dapat mengkaitkan dengan 

status prestisnya. 

Tabel 2.2 

Manfaat Merek  

No Manfaat Merek Deskripsi 

1. Manfaat Ekonomis 

 

Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk 
saling bersaing memperebutkan pasar. 

 

Konsumen memilih merek berdasarkan value of 
money yang ditawarkan berbagai macam merek. 

 

Relasi antara merek dan konsumen dimulai 
dengan penjualan. Premium harga bisa berfungsi 
layaknya asuransi resiko bagi perusahaan. 
Sebagaian besar konsumen lebih memilih 
penyedia jasa yang lebih mahal namun 
diyakininya bakal memuaskannya ketimbang 
memilih penyedia jasa lebih murah yang tidak 
jelas kinerjanya. 

2. Manfaat Fungsional 

 

Merek memberikan memberikan peluang bagi 
diferensiasi. Selain memperbaiki kualitas 
(diferensiasi vertikal), perusahaan-perusahaan 
juga memperluas mereknya dengan tipe-tipe 
produk baru (diferensiasi horizontal). 

 

Merek memberikan jaminan kualitas. Apabila 
konsumen membeli merek yang sama lagi, maka 
ada jaminan bahwa kinerja merek tersebut akan 
konsisten dengan sebelumnya. 

 

Pemasar merek berempati dengan para pemakai 
akhir dan masalah yang akan diatasi merek yang 
ditawarkan. 

 

Merek memudahkan iklan dan sponsorship. 
3. Manfaat Psikologis 

 

Merek merupakan penyederhanaan atau 
simplifikasi dari semua informasiproduk yang 
perlu diketahui konsumen. 

 

Pilihan merek tidak selalu didasarkan pada 
pertimbangan rasional. Dalam banyak kasus, 
faktor emosional (seperti gengsi dan citra sosial) 
memainkan peran dominan dalam keputusan 
pembelian. 

 

Merek bisa memperkuat citra diri dan persepsi 
orang lain terhadap pemakai/pemiliknya. 

 

Brand symbolism tidak hanya berpengaruh pada 
persepsi orang lain, namun juga pada identifikasi 
diri sendiri dengan obyek tertentu. 

Sumber: Fandy Tjiptono, Brand Management & Strategy, 2005     
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2.4.4 Ekuitas Merek 

2.4.4.1 Pengertian Ekuitas Merek 

Menurut Aaker dalam Rangkuti (2004:39) ekuitas merek adalah 

seperangkat aset adan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, 

simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh 

sebuah produk atau jasa baik pada perusahaan maupun para pelanggan. 

Pendapat lain dikemukakan Kotler & Keller (2007:335) ekuitas merek 

adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nilai ini bisa 

dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, merasa dan bertindak terhadap 

merek, harga, pangsa pasar serta profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Ekuitas 

merek merupakan aset tak berwujud yang penting, yang memiliki nilai psikologis 

dan keuangan bagi perusahaan. 

2.4.4.2 Komponen Ekuitas Merek 

Menurut Aaker dalam Rangkuti, sebuah merek bisa memiliki posisi yang 

kuat dan menjadi modal atau ekuitas bagi suatu perusahaan apabila merek 

tersebut memenuhi lima unsur atau elemen yang meliputi: 

1. Brand Loyalty (Loyalitas Merek) 

Loyalitas merek mencerminkan komitmen psikologis pelanggan atau 
konsumen terhadap merek tertentu dan merupakan harapan atau keinginan 
dan tujuan para produsen atau perusahaan dari pelanggan perusahaan 
tersebut. Loyalitas merek juga menjadi hambatan masuk bagi para 
pesaing, memungkinkan ditetapkannya harga premium, tersedianya waktu 
menanggapi inovasi dari para pesaing dan bisa menjadi benteng pelindung 
dari kemungkinan kompetisi harga. Selain itu loyalitas merek berdampak 
pada biaya pemasaran yang lebih efisien yaitu biaya mempertahankan 
pelanggan jauh lebih murah daripada menarik pelanggan baru.  

2. Brand Awareness (Kesadaran Merek) 

Kesadaran merek mengarah pada sejauh mana sebuah merek dikenal atau 
tinggal dalam benak konsumen. Kesadaran merek dapat diukur dengan 
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berbagai cara, tergantung pada cara konsumen mengingat suatu merek. 
Diantaranya adalah pengenalan merek (brand recognition), ingatan merek 
(brand recall), top of mind brand dan merek dominan (dominant 
brand). Pengenalan merek menggambarkan sejauh mana sebuah nama 
merek telah akrab dikenal berdasarkan pengalaman masa lalu. Ingatan 
merek mencerminkan nama-nama merek yang diingat jika kelas produk 
tertentu disebutkan. Sedangkan top of mind brand adalah merek yang 
pertama kali diingat atau disebutkan. Dan merek dominan yaitu satu-
satunya merek yang diingat, merupakan tingkat kesadaran merek paling 
tinggi yang dapat terjadi apabila pelanggan hanya dapat menyebutkan 
nama-nama merek dalam kelas produk tertentu.  

3. Perceived Quality (Persepsi Kualitas) 

Perceived Quality merupakan asosiasi merek yang ditinjau dari sudut 
pandang konsumen, yang umumnya sebuah merek dipersepsikan sebagai 
produk berkualitas tinggi. Sehingga perceived quality sering dipandang 
sebagai ukuran kebaikan merek (brand goodness) yang dituntut 
konsumen.  

4. Brand Association (Asosiasi Merek yang Kuat) 

Faktor ini dicerminkan oleh asosiasi yang dibuat oleh konsumen terhadap 
sebuah merek tertentu sebagai tambahan terhadap kesan kualitas. Asosiasi 
ini bisa berupa atribut, juru bicara selebriti atau simbol tertentu. Asosiasi 
merek yang kuat dapat membantu pelanggan memproses dan menerima 
informasi menjadi alasan untuk membeli serta menciptakan perasaan atau 
sikap positif terhadap merek yang bersangkutan.   

2.4.4.3 Manfaat Ekuitas Merek 

Menurut Bilson Simamora (2002:48) bahwa nilai ekuitas dapat 

berpengaruh kepada konsumen maupun perusahaan. 

1. Bagi Konsumen  

      -  Ekuitas merek dapat menambah dan mengurangi nilai merek bagi 

konsumen. 

- Konsumen dibantu menafsirkan, memproses dan menyimpan informasi 

mengenai produk atau merek. 

- Ekuitas merek juga mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian. 
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2. Bagi Perusahaan 

- Ekuitas merek dapat memperkuat program memikat konsumen baru atau 

merangkul kembali konsumen lama. 

- Ekuitas merek memungkinkan margin yang lebih tinggi dengan menjual 

produk pada harga yang optimum dan mengurangi ketergantungan pada 

promosi. 

- Ekuitas merek dapat memberikan landasan pertumbuhan dengan ekuitas 

melakukan perluasan merek. 

2.5 Brand Image 

2.5.1 Pengertian Brand Image 

Menurut Kotler (dalam Bilson Simamora, 2002:63), Brand image adalah 

sejumlah keyakinan tentang merek dan sedangkan menurut Aaker dalam Bilson 

Simamora (2002:63) Brand image adalah bagaimana merek dipersepsikan oleh 

konsumen berkenaan dengan persepsi produk. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rangkuti (2004:43) bahwa Brand 

image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat dibenak 

konsumen. Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung 

memiliki konsistensi terhadap brand image. 

2.5.2 Manfaat Brand Image 

Menurut Sutisna (2001:83) ada beberapa manfaat dari brand image (citra 

merek) yang positif adalah : 

- Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. 
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- Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra 

positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama. 

- Kebijakan familiy branding dan leverage branding dapat dilakukan jika 

citra merek produk yang telah ada positif. 

2.5.3 Komponen Brand Image 

Menurut Biels (1992) brand image mempunyai tiga komponen, yaitu: 

a. Citra Pembuat (Corporate Image), adalah sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu 

barang atau jasa. 

b. Citra Pemakai (User Image), adalah sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu 

barang atau jasa. 

c. Citra Produk (Product Image), adalah sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. 

2.6 Perilaku Konsumen 

2.6.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen (consumer behaviour) didefinisikan sebagai studi 

tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, 

konsumsi dan pembuangan barang, jasa pengalaman serta ide-ide (Mowen & 

Minor, 2002:6). 

Sedangkan pengertian perilaku konsumen menurut Hawkins Best dan Coney 

dalam Tjiptono (2006:40) adalah studi mengenai individu, kelompok atau 

organisasi dan proses-proses yang dilakukan dalam memilih, menentukan, 

mendapatkan, menggunakan dan menghentikan pemakaian produk, jasa, 
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pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan serta dampak proses-proses 

tersebut terhadap konsumen dan masyarakat. 

Gambar 2.2   

Model Perilaku Pembeli     

Sumber: Kotler, Manajemen Pemasaran, 2005  

2.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler (2005:203) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen antara lain: 

1. Faktor Budaya 

- Budaya, merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. 

- Sub Budaya, masing-masing budaya terdiri dari sejumlah sub budaya yang 
lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. 
Sub budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras dan wilayah 
geografis.  

- Kelas Sosial, pada dasarnya semua masyarakat manusia memiliki stratifikasi 
sosial. Stratifikasi tersebut kadang-kadang berbentuk sistem kasta dimana 
para anggota kasta yang berbeda diasuh dengan mendapatkan peran tertentu  
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dan mereka tidak dapat mengubah keanggotaan kastanya. Stratifikasi lebih 
sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial, pembagian masyarakat yang 
relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang para 
anggotanya menganut nilai, minat dan perilaku yang serupa.  

2. Faktor Sosial 

- Kelompok Acuan, seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki 
pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau 
perilaku seseorang tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung 
terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan.  

- Keluarga, keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 
penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi kelompok 
acuan primer yang paling berpengaruh serta menjadi objek penelitian yang 
luas.  

- Peran dan Status, peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan 
oleh seseorang dan masing-masing peran menghasilkan status.  

3. Faktor Pribadi 

- Usia dan Tahap Siklus Hidup, orang membeli barang dan jasa berbeda 
sepanjang hidupnya. Hal ini dipengaruhi oleh siklus hidup. Para pemasar 
sering memilih sejumlah kelompok berdasarkan siklus hidup sebagai pasar 
sasaran mereka.  

- Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi, pekerjaan seseorang juga 
mempengaruhi pola konsumsinya. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh 
keadaan ekonomi seseorang. Kondisi ekonomi meliputi penghasilan yang 
bisa dibelanjakan, tabungan dan aktiva, utang, kemampuan untuk meminjam 
dan sikap terhadap belanja atau menabung.  

- Gaya Hidup, adalah pola hidup seseorang didunia yang terungkap pada 
aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri 
seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Para pemasar mencari 
hubungan antara produk mereka dengan kelompok gaya hidup.  

- Kepribadian dan Konsep Diri, masing-masing orang memiliki karakteristik 
kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. 
Kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia (human psycologicl traits) 
yang terbedakan yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan 
bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian biasanya 
digambarkan dengan menggunakan ciri bawaan seperti kepercayaan diri, 
dominasi, otonomi, kehormatan, kemampuan bersosialisasi, pertahanan diri 
dan kemampuan beradaptasi.   
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4. Faktor Psikologis 

- Motivasi, motif adalah kebutuhan yang memadai untuk mendorong 
seseorang bertindak. Kebutuhan akan menjadi motif jika ia didorong hingga 
mencapai level intensitas yang memadai.  

- Persepsi, adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, 
mengorganisasi dan menginterpretasikan masukan informasi guna 
menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.  

- Pembelajaran, ini meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari 
pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil belajar. Ahli teori 
pembelajaran yakin bahwa pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja 
antara pendorong, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan dan penguatan.  

- Keyakinan dan Sikap, melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan 
keyakinan dan sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku 
pembelian mereka. Keyakinan (belief) adalah gambaran pemikiran yang 
dianut seseorang tentang gambaran sesuatu. Keyakinan orang tentang produk 
atau merek mempengaruhi keputusan pembelian mereka.   

2.6.3 Tahap-tahap Dalam Proses Pembelian 

Gambar 2.3 

Proses Pembelian Konsumen    

Sumber: Kotler, Manajemen Pemasaran, 2005 
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Konsumen memiliki sikap yang berbeda-beda dalam memandang berbagai 
atribut atribut yang dianggap relevan dan penting. Mereka akan memberikan 
perhatian terbesar pada atribut yang memberikan manfaat yang dicarinya. 
Konsumen mengembangkan sekumpulan keyakinan merek tentang posisi tiap-
tiap merek berdasarkan masing-masing atribut, kumpulan keyakinan atas 
merek tertentu membentuk citra merek. Citra merek konsumen akan berbeda-
beda menurut perbedaan pengalaman mereka yang disaring melalui dampak 
persepsi selektif, distorsi selektif dan ingatan selektif.  

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan membeli adalah tahap yang harus diambil setelah melalui tahapan 
diatas. Bila konsumen mengambil keputusan maka ia akan mempunyai 
serangkaian keputusan menyangkut jenis produk, merek, kualitas, model, 
waktu, harga dan cara pembayaran. Kadang dalam pengambilan keputusan ini 
ada saja pihak lain yang memberi pengaruh terakhir yang harus 
dipertimbangkan kembali sehingga dapat mengubah keputusan semula.  

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Perilaku pasca pembelian ditentukan apakah pembeli sangat puas, agak puas 
atau tidak puas atas pembelian tertentu. Kepuasan pembeli merupakan fungsi 
dari seberapa dekat harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang 
dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah 
daripada harapan, pembeli akan kecewa, jika ternyata sesuai harapan maka 
pembeli akan puas. Jika melebihi harapan maka pembeli sangat puas.   

2.7 Hubungan Brand Image dengan Keputusan Pembelian 

Brand Image memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian suatu produk. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Peter dan Olsen pada tahun 1994 dalam Rangkuti (2004) tentang 

pengambilan keputusan pembelian, bila pelanggan dihadapkan pasca beberapa 

pilihan seperti nama merek, harga serta beberapa atribut produk lainnya, maka 

mereka akan cenderung memilih nama merek terlebih dahulu setelah itu 

memikirkan harga. Selain itu menurut Durianto (2004) merek mampu 

menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. Semakin kuat suatu merek, 

semakin kuat pula interaksinya dengan konsumen dan makin banyak asosiasi 
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merek yang terbentuk, asosiasi merek ini akan meningkatkan citra merek. Selain 

itu merek juga memudahkan proses pengambilan keputusan oleh konsumen. 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini mengarahkan penelitian untuk mengukur variabel 

bebas yaitu brand image yang terdiri dari citra pembuat, citra pemakai dan citra 

produk terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian.   

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran         

Sumber: penulis (2009) 

Brand Image Pond s White 
Beauty 

   Variabel:  

Citra Pembuat (corporate image) 
  Citra Pemakai (user image) 
  Citra Produk (product image) 
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Kerangka pemikiran tersebut mengacu pada landasan teori mengenai pokok 

bahasan penelitian ini, khususnya teori pemasaran dan citra merek (brand image)  

serta penelitian terdahulu yang sesuai yang berhubungan dengan faktor-faktor 

yang diteliti supaya dalam penelitian ini tidak ada yang menyimpan. Berdasarkan 

teori tersebut didapatkan bahwa terdapat kaitan antara citra merek (brand image) 

dengan keputusan pembelian konsumen, citra merek (brand image) memiliki 

komponen yang terdiri dari citra pembuat (corporate image), citra pemakai (user 

image) dan citra produk (product image). Selanjutnya dari teori tersebut dan hasil 

data responden dilakukan analisis kuantitatif sehingga didapatkan hasil penelitian 

yang berupa keputusan pembelian serta penerapan impilikasi dari penelitian 

tersebut.  

2.9 Model Hipotesis 

Kerangka hipotesis didefinisikan sebagai model konseptual yang berkaitan 

dengan bagaimanan seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis 

beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah (Sekaran, 2006:114). 

Penyusunan model hipotesis membantu untuk mengendalikan dan menguji 

hubungan tertentu. Dalam penelitian ini, kerangka hipotesis menggambarkan 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, dimanan pada kerangka 

hipotesis ini menggambarkan hubungan secara simultan dan parsial antara citra 

pembuat, citra pemakai dan citra produk dengan keputusan pembelian. 

Kerangka hipotesis pada penelitian ini ditunjukkan dengan gambar dibawah 

ini:   
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Gambar 2.5 

Model Hipotesis 

            Variabel Bebas                                                         Variabel Terikat             

Keterangan :  Berpengaruh secara parsial  
Berpengaruh secara simultan           
Berpengaruh secara dominan  

Sumber: Penulis (2009)   

2.10 Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atau proposisi tentang 

hubungan antara dua variabel atau lebih (Singarimbun, 1995:43). 

Dalam penelitian ini hipotesis yang dapat disimpulkan adalah: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial dari komponen 

brand image yang terdiri dari citra pembuat (X1), citra pemakai (X2) dan citra 

produk (X3) terhadap keputusan pembelian Pond s White Beauty pada 

mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

2. Variabel citra produk (X3) merupakan variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian Pond s White Beauty pada mahasiswi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya.     

Hipotesis dalam penelitian ini yang menjelaskan bahwa variabel citra 

produk (X3) merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

Citra Pembuat (X1) 

Citra Pemakai (X2) 

Citra Produk (X3) 

    

Keputusan Pembelian  

(Y) 
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pembelian Pond s White Beauty pada mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firaz 

Pariska tentang pengaruh brand image yang terdiri dari citra pembuat, citra 

pemakai dan citra produk terhadap keputusan konsumen membeli mobil toyota 

kijang di kota Malang. Hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel citra produk merupakan variabel yang dominan mempengaruhi 

keputusan konsumen membeli mobil Toyota Kijang. Penelitian serupa yang 

dilakukan oleh Ummi Farihah tentang pengaruh brand image produk terhadap 

perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian air mineral dalam 

galon merek Aqua juga mendapatkan hasil bahwa variabel citra produk 

merupakan variabel dominan yang mempengaruhi keputusan konsumen. Hal ini 

juga sesuai dengan penelitian Bastony Choiri yang menjelaskan tentang pengaruh 

brand image terhadap keputusan pembelian konsumen telepon seluler Nokia di 

kota Gresik, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel citra produk 

berpengaruh secara dominan terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian 

ini juga menjelaskan bahwa variabel citra produk merupakan variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian Pond s White Beauty pada 

mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.   
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