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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada tiga penelitian terdahulu 

yang terdiri dari: 

2.1.1 Mohammad Doostar, Maryam Kazemi Iman Abadi, dan Reza Kazemi 

Iman Abadi (2012) 
 

Penelitian terdahulu pertama, yang dijadikan sebagai bahan rujukan yaitu berasal 

dari Dooster et al (2012) dimana penulis penelitian yang dilakukan oleh 

Mohammad Doostar, Maryam Kazemi Iman Abadi, Reza Kazemi Iman Abadi 

pada tahun 2012 yang berjudul “Impact of Brand Equity on Purchase Decision of 

Final Consumer Focusing on Products with Low Mental Conflict”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak ekuitas merek terhadap 

kesediaan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian.  

 Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dan rancangan penelitian survey. Dengan menggunakan 

teknik sampling random sampling, dan kuesioner disebarkan pada 400 responden 

produk makanan konsumsi sehari-hari. Responden dipilih secara acak melalui 

sampel antara pembeli produk makanan konsumsi sehari-hari dengan  

konflik mental yang rendah dalam Rasht. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan software SPSS dan menggunakan metode hubungan 

penyelidikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekuitas merek 
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berdampak langsung dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Gambar 

kerangka pemikiran dari penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

 
Sumber : Doostar et al. (2012) 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN DOOSTAR ET AL. 

 

 

2.1.2 Ujang Setiawan, Patricia Dhiana P, dan Andi Tri Haryono 

Penelitian terdahulu yang juga dijadikan sebagai acuan oleh penulis adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Ujang Setiawan, Patricia Dhiana P, dan Andi Tri 

Haryono. Pada penelitian ini berjudul  “Pengaruh Citra Merek, Harga, Kualitas 

Produk Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Blackberry 

Gemini”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh citra merek, 

harga, kualitas produk dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian ini menggunakan populasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Pandanaran Semarang 2013 – 2014. Jumlah Mahasiswa Universitas 

Pandanaran yang di jadikan sampel penelitian adalah Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi angkatan tahun 2013 -2014. Berdasarkan metode purposive sampling, 
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dan kuisioner disebarkan pada 92 responden . Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Jenis dan 

sumber data yaitu data sekunder dan primer. Penelitian ini memenuhi syarat 

validitas, reliabilitas, serta lolos dari uji normalitas kemudian bebas dari 

multikolinieritas dan heteroskedastisitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra merek, harga, kualitas 

produk, dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan keputusan 

pembelian Handphone Blackberry Gemini. 

 

Sumber : Setiawan et al. (2015) 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN SETIAWAN ET AL. 

 

2.1.3 Choy Johnn Yee and Ng Cheng San. (2011) 

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan selanjutnya adalah penelitian yang 

berjudul “Consumers’ Perceived Quality, Perceived Value and Perceived Risk 
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Towards Purchase Decision on Automobile” yang ditulis oleh Choy Johnn Yee 

and Ng Cheng San pada tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mempelajari hubungan persepsi kualitas, persepsi nilai, dan persepsi risiko 

terhadap keputusan pembelian Automobil di Malaysia. Melalui pendekatan 

dengan survey convenience sampling yang dilakukan di Klang Valley pada 

responden usia 23-65 tahun. Kuesioner  ini disebarkan ke 200 responden di lokasi 

sampling. Pearson korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel dan 

asumsi normalitas adalah berpengaruh. Dan hasil dari beberapa analisis regresi 

menunjukkan hubungan positif antara tiga faktor yang disebutkan sebelumnya 

dengan keputusan pembelian. Hasil dari penelitian ini memberikan platform untuk 

para pembuat mobil Malaysia untuk memahami perilaku konsumen dan 

bagaimana hal itu mempengaruhi mereka dalam keputusan pembelian.  

 

Sumber : Choy Johnn Yee and Ng Cheng San. (2011) 

Gambar 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN CHOY JOHNN YEE ET AL.
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN SEKARANG 

 

Keterangan Doostar et al. (2012) Setiawan et al.(2015) 
Choy Johnn Yee and Ng Cheng 

San. (2011) 
Risa Amelia (2016) 

Judul 

Impact of Brand Equity on 

Purchase Decision of Final 

Consumer Focusing on 

Products with Low Mental 

Conflict 

Pengaruh Citra Merek, Harga, 

Kualitas Produk Dan Gaya 

Hidup Terhadap Keputusan 

Pembelian Handphone 

Blackberry Gemini 

Consumers’ Perceived Quality, 

Perceived Value and Perceived 

Risk Towards Purchase Decision 

on Automobile 

Pengaruh Ekuitas Merek, Gaya 

Hidup dan Perepsi Konsumen 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Smartphone Huawei 

di Surabaya 

Variabel Dependen Keputusan Pembelian Keputusan Pembelian Keputusan Pembelian Keputusan Pembelian 

Variabel Independen 
Ekuitas Merek Citra Merek, Harga, Kualitas 

Produk, Gaya Hidup 

Persepsi Konsumen Ekuitas Merek, Gaya Hidup 

dan Persepsi Konsumen 

Objek Penelitian Konsumen Produk Makanan 
Konsumen Produk Handphone 

Blackberry Gemini 
Konsumen Otomotif Automobile 

Konsumen Produk Smartphone 

merek Huawei 

Jumlah Responden 400 92 200 100 

Teknik Sampling Ramdon Sampling Convenience Sampling Convenience Sampling Purposive Sampling 

Lokasi Rasht,Iran Semarang, Indonesia Klang Valley, Malaysia Surabaya, Indonesia 

Alat Analisis Data Cinfirmatory Factory Analysis Regresi Linier Berganda Regresi Linier Berganda Regresi Linier Berganda 

Pengukuran Variabel Skala Likert Skala Likert Skala Likert Skala Likert 

Metode Pengumpulan Data Kuesioner Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Hasil Penelitian Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan, ekuitas merek 

berdampak langsung dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengaruh 

citra merek, harga, kualitas 

produk dan gaya hidup 

berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. 

Menunjukkan adanya hubungan 

positif antara persepsi kualitas, 

nilai yang dirasakan, dan risiko 

yang dirasakan terhadap 

keputusan pembelian. 

Menunjukkan adanya 

hubungan yang berpengaruh 

positif antara ekuitas merek 

dan persepsi konsumen 

terhadap keputusan pembelian. 

Sedangkan gaya hidup 

berpengaruh negatif terhadap 

keputusan pembelian. 

   Sumber : Doostar et al. (2012), Setiawan et al. (2015), Choy Johnn Yee and Ng Cheng San. (2011) , data diolah 
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2.2 Landasan Teori 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dependen yaitu 

Ekuitas Merek, Gaya Hidup dan Persepsi Konsumen dan variabel independen 

yaitu Keputusan Pembelian. Untuk mendukung  penelitian ini, penulis mengacu 

pada beberapa teori dari para ahli, dimana teori terurai sebagai berikut: 

 

2.2.1 Ekuitas Merek  

Menurut Agus Hermawan (2012 : 57) mendefinisikan “Ekuitas merek adalah 

seperangkat asset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu, 

nama dan/atau symbol, yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar/perusahaan maupun 

pelanggan”. Menurut Aaker (2013 : 204-209), Ekuitas Merek (brand equity) 

merupakan serangkaian aset dan kewajiban terkait merek. Konseptualisasi ekuitas 

merek penting karena mengubah cara pemasaran yang dirasakan. Manajemen 

ekuitas merek bersifat strategis dan visioner, berorientasi jangka panjang, serta 

melibatkan serangkaian metrik yang berbeda-beda. Ekuitas merek benar-benar 

mengubah peran pemasaran dan CMO (Chief Marketing Officer). Ada tiga jenis 

aset merek, yaitu: 

1. Kesadaran Merek 

Kesadaran merek adalah aset yang dapat sangat tahan lama sehingga 

berkelanjutan. Kesadaran merek dapat menjadi sangat sulit untuk melepaskan 

merek yang telah mencapai tingkat kesadaran dominan. Kesadaran merek 

berfungsi untuk mendiferensiasikan merek bersama dimensi yang diingat 
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kembali. Kesadaran merek dapat menyediakan sejumlah besar keunggulan 

kompetitif.  

2. Loyalitas Merek 

Loyalitas merek atau “ketahanan” untuk mengganti merek, dapat didasarkan 

pada kebiasaan sederhana, preferensi, atau biaya untuk mengganti merek. 

Biaya untuk mengganti merek akan menjadi pertimbangan untuk pengguna 

perangkat lunak. Sebuah basis pelanggan loyal yang ada menyediakan 

keunggulan kompetitif berkelanjutan yang hebat. Dengan tingkat loyalitas 

merek yang tinggi, perusahaan memungkinkan dirinya bermewah-mewah 

mengejar strategi pengikut pasar yang kurang berisiko. Pengelolaan loyalitas 

merek merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan strategis. 

3. Asosiasi Merek 

Asosiasi merek adalah segala sesuatu yang secara langsung atau tidak 

langsung terkait dalam ingatan pelanggan terhadap merek. Atribut produk dan 

maanfaat bagi pelanggan merupakan asosiasi yang memiliki relevansi nyata 

karena menyediakan alasan untuk membeli sehingga menjadi dasar untuk 

loyalitas merek. Merek yang kuat dapat melampaui atribut produk untuk 

mengembangkan asosiasi pada dimensi lain yang dapat menjadi lebih kredibel 

dan lebih sulit disalin.  

 

2.2.2  Gaya Hidup 

Menurut Solomon 2011 (dalam Tatik Suryani, 2013 : 56-57) Gaya hidup 

merupakan pola konsumsi yang merefleksikan pilihan individu dalam hal 

bagaimana menghabiskan uang dan waktunya. Sedangkan kepribadian lebih 
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merujuk pada karakteristik internal. Meskipun keduanya merupakan konsep yang 

berbeda, namun sebagai karakteristik psikologi yang melekat pada individu, 

keduanya terkait erat.  

Menurut Supranto dan Limakrisna (2011 : 143)  Konsep Gaya Hidup 

konsumen berbeda dengan kepribadian (personality). Gaya Hidup menunjukkan 

bagaimana orang hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya, bagaimana 

mereka mengalokasikan uangnya, dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu 

mereka. Gaya hidup berhubungan dengan tindakan dan tingkah laku sejak lahir, 

sedangkan kepribadian menggambarkan konsumen dari perspektif yang lebih 

internal yaitu karakteristik atau ciri pola berfikir, perasaan dan memandang. Gaya 

Hidup mempengaruhi segala aspek perilaku konsumsi seseorang konsumen dan 

mempengaruhi perilaku pembelian. 

Menurut Tatik Suryani (2013 : 58-59), dalam mengukur Gaya Hidup 

konsumen, pemasar dapat menggunakan pengukuran psikografis yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menilai Gaya Hidup pasar sasaran, 

karakteristik kepribadian dan demografi. Gaya Hidup merupakan salah satu cara 

mengelompokkan konsumen secara psikografis. Pertanyaa-pertanyaan yang 

umum dipakai mengungkapkan aktivitas (A atau activities), minat (I atau 

interest), dan opini (O atau opinion) konsumen. Karena dalam pengukurannya 

menanyakan aktivitas, minat dan opini konsumen, maka sering disebutsebagai 

AIO statment. 

Pertanyaan aktivitas, menanyakan apa yang dilakukan konsumen, apa 

yang dibeli konsumen dan bagaimana konsumen menghabiskan waktunya. 



18 
 

 

Pertanyaan minat menanyakan preferensi dan priorotas konsumen. Adapun 

pertanyaan opini menanyakan pandangan dan perasaan konsumen mengenai 

berbagai topik kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkup sekitar, baik yang 

lokal maupun internasional, masalah-masalah ekonom, sosial dan moral. Dimensi 

pengukuran gaya hidup secara lengkap disajikan pada Tabel 2.2  

Tabel 2.2 

DIMENSI PENGUKURAN GAYA HIDUP AIO 

 

Aktifitas Minat Opini Demografi 

1. Pekerjaan 

2. Hobi 

3. Kegiatan 

sosial 

4. Liburan 

5. Hiburan  

6. Keanggotaan  

klub 

7. Komunitas 

8. Belanja 

9. Olah raga 

1. Keluarga 

2. Rumah 

3. Pekerjaan 

4. Komunitas 

5. Rekreasi 

6. Mode 

7. Makanan 

8. Media 

9. Prestasi  

1. Mereka sendiri 

2. Masalah sosial 

3. Politik 

4. Bisnis 

5. Ekonomi 

6. Pendidikan 

7. Produk 

8. Masa depan 

9. Budaya 

 

1. Usia 

2. Pendidikan 

3. Pendapat 

4. Jabatan 

5. Ukuran 

keluarga 

6. Tempat 

tinggal 

7. Geografi 

8. Ukuran kota 

9. Tahap daur 

hidup 

Sumber: William D. Wells dan D 

 

2.2.3  Persepsi Konsumen 

Menurut Tatik Suryani (2011 : 75 - 85), Proses persepsi bukan hanya proses 

psikologis semata, tetapi diawali dengan proses fisiologis yang dikenal sebagai 

sensasi. Suatu proses persepsi akan diawali oleh suatu stimuli yang mengenai 

indera kita. Stimuli ini akan mengenai organ yang disebut sensory receptor (organ 

manusia yang menerima input stimuli atau indera) dan stimuli dapat menimbulkan 

persepsi bermacam-macam bentuknya. 

Persepsi pada hakekatnya merupakan proses psikologis yang 

kompleks yang juga melibatkan aspek fisilogis. Proses psikologis penting yang 
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terlibat dimulai dari adanya aktivitas memilih, mengorganisasi dan 

mengintepretasikan sehingga konsumen dapat memberikan makna atas suatu 

obyek. Usaha apapun yang dilakukan oleh pemasar tidak akan punya arti kalau 

konsumen tidak mempersepsikan secara tepat seperti yang dikehendaki pemasar. 

Persepsi mempunyai peran yang sangat penting dalam pemasaran. 

Citra yang ada di benak konsumen timbul karena proses persepsi, bagaimana 

konsumen menilai sebuah kualitas jasa juga sangat ditentukan oleh persepsinya, 

keberhasilan dalam pemisisian produk juga sangat tergantung pada persepsi yang 

ada di benak konsumen.  

Menurut Setiadi (2013 : 91),  Persepsi merupakan suatu proses yang 

timbul akibat adanya sensasi, di mana pengertian sensasi adalah aktivitas 

merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Dengan adanya 

itu semua, maka akan timbul persepsi. Sehingga persepsi adalah proses bagaimana 

stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan. 

Stimuli/stimulus adalah setiap bentuk fisik, visual atau komunikasi verbal yang 

dapat mempengaruhi tanggapan individu 

Persepsi setiap individu terhadap suatu objek akan berbeda-beda. 

Karena persepsi memiliki sifat yang subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh setiap 

individu dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya.  

Menurut Supranto & Limakrisna (2011 : 163) Suatu model 

pemrosesan informasi memiliki 4 langkah utama, yaitu keterbukaan atau 

”exposure”, perhatian, interpretasi dan memori. Tiga urutan yang pertama yaitu 

keterbukaan atau “exposure”, perhatian, dan interpretasi. “Exposure” terjadi 
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ketika suatu stimulus datang didalam kisaran saraf penerima panca indera. 

Perhatian (attention) terjadi ketika stimulus dilihat. Interpretasi adalah pemberian 

arti dan makna pada sensasi yang diterima. Berikut Gambar 2.4: 

 

 

Sumber: Supranto & Limakrisna (2011) 

Gambar 2.4 

PEMROSESAN INFORMASI UNTUK PEMBUATAN KEPUTUSAN 

KONSUMEN 
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Exposure, terjadi ketika suatu rangsangan (stimulus) datang dalam 

kisaran saraf penerima panca indera yaitu rasa, bau, suara, pendengaran, 

penglihatan.  

Attention, terjadi ketika stimulus menggerakkan satu atau lebih panca 

indera dan sensasi yang dihasilkan mengarah ke otak untuk diolah. Ukuran dan 

intensitas, warna dan gerakan, posisi, isolasi, format, ekspektasi, ketertarikan, dan 

kuantitas informasi merupakan faktor stimulus yang dapat menimbulkan perhatian 

(attention). 

Interpretasi, adalah pemberian  arti/makna terhadap sensasi. 

Interpretasi merupakan suatu fungsi “the gestalt” atau pola yang dibentuk oleh 

karakteristik stimulus, individual dan situasional. Jadi seluruh pesan, termasuk 

konteks dimana pesan terjadi, mempengaruhi interpretasi yang kita buat. 

 Memory, penggunaan arti dalam jangka pendek yaitu untuk keputusan 

yang segera dibuat atau retensi arti/makna dalam jangka panjang, Gambar 2.4 

menunjukkan arus yang linier atau lurus dari “exposure” ke memori. Akan tetapi 

sebenarnya proses ini terjadi secara simultan atau serentak interaktif, bukan satu 

persatu secara berurutan (Supranto & Limakrisna, 2011 : 163-170).  

 

2.2.4  Keputusan Pembelian  

Menurut Kotler dan Amstrong (2011 : 181), keputusan pembelian adalah tahap 

dalam proses pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen benar-benar 

membeli”. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 
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ditawarkan. Menurut Danang Sunyoto (2012 : 280-281), tahapan dalam keputusan 

pembelian adalah sebagai berikut: 

1. Pengenalan masalah  

Masalah timbul dari dalam diri konsumen yang berupa kebutuhan yang 

digerakkan  oleh  rangsangan dari  dalam diri  pembeli  atau  dari  luar. Semua 

rangsangan yang ada pada diri konsumen menyebabkan suatu masalah. 

2. Pencarian informasi 

Setelah timbul suatu masalah berupa kebutuhan yang digerakkan oleh 

rangsangan dari luar, dan adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, konsumen akan mencari informasi tentang objek yang bisa 

memuaskan keinginannya. Pencarian informasi tergantung oleh kuat lemahnya 

kebutuhan, banyaknya informasi yang yang telah dimiliki maka dapat 

memberikan penilaian terhadap informasi yang diperolehnya. 

3. Penilaian alternatif 

Dari informasi yang diperoleh konsumen, digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang dihadapi serta 

daya tarik masing-masing alternatif. 

4. Keputusan membeli 

Tahap evaluasi berakibat bahwa konsumen membentuk preferensi di antara 

alternatif-alternatif merek barang. Biasanya barang dengan merek yang 

disukainya adalah barang dengan yang akan dibelinnya. Disamping sikap, ada 

dua faktor yang mempengaruhi nilai seseorang untuk membeli yaitu: faktor 

sosial dan faktor situasi. 
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5. Perilaku setelah pembelian 

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan merasakan kepuasan atau 

mungkin ketidakpuasan. Ini menarik bagi produsen untuk memerhatikan 

tindakan konsumen setelah melakukan pembelian. Konsumen dalam 

memenuhi keinginannya, mempunyai pengharapan agar bisa terpuaskan. 

Pengharapan konsumen dapat timbul dari pesan-pesan yang diterima dari para 

penjual, teman, dan sumber lain bahkan dari perusahaan sendiri. 

 

2.2.5  Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ekuitas merek dijadikan 

prioritas konsumen dalam membandingkan merek produk yang satu dengan 

produk yang lain dalam kategori produk yang sama (Lassar et a, 1995) dalam 

Doostar et al. (2012 : 10139). Doostar et al. (2012 : 10142) mengindikasikan 

bahwa dimensi dalam ekuitas merek memiliki dampak langsung terhadap 

keputusan pembelian.  

 Ekuitas disini lebih mengarah tentang apa yang akan dirasa oleh 

konsumen tentang rasa kenyamanan menggunakan produk atau jasa, dari faktor 

harga, cara berfikir konsumen tentang produk dan bertindak atas merek produk 

yang akan dibeli dan dengan adanya faktor-faktor pertimbangan ini 

mempengaruhi untuk konsumen mengambil keputusan pembelian karena pada 

dasarnya pengguna tidak mau merasakan hal yang negatif dari apa yang telah di 

beli atau digunakan. Apabila konsumen telah mempercayai sebuah merek tertentu, 

biasanya konsumen akan cenderung melakukan pembelian yang berulang. 
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2.2.6  Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian 

Dalam Penelitian Setiawan et al. (2015)  Pandangan  atau  tanggapan  dari  

mahasiswa  Universitas  Pandanaran  Semarang terhadap gaya hidup, dari tahun 

ketahun tegnologi semakain berkembang begitu juga dengan  gaya  hidup  yang  

semakin  mengikuti  jaman,  seperti  telekomunikasi  yang berkembang  tidak  

hanya  melalui  pesan  singkat  atau  telepon,  sekarang  produk handphone  sudah  

dilengkapi  dengan  aplikasi  atau  fitur-fitur  yang  canggih  seperi BlackBerry  

Masangger  yang  dijadikan  trend  masa  kini  dan  menjadi  gaya  hidup 

seseorang  memakai  atau  menggunakan  produk  BlackBerry,  dan  gaya  hidup 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

 

2.2.7  Pengaruh Persepsi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian 

Dalam penelitian sebelumnya Choy Johnn Yee and Ng Cheng San. (2011)  

peneliti mengusulkan tiga faktor yang mungkin mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen untuk membeli mobil. Tiga 

faktor yaitu kualitas yang dirasakan, nilai yang dirasakan, dan resiko dirasakan. 

Kualitas yang dirasakan adalah penting dalam pengambilan keputusan konsumen. 

Karena itu, konsumen akan membandingkan kualitas alternatif yang berkenaan 

dengan harga (Jin dan Yong, 2005). Persepsi kualitas memiliki dampak langsung 

keputusan pembelian konsumen dan loyalitas merek, terutama selama pelanggan 

waktu kurang atau tidak ada informasi dari produk yang mereka akan beli. (Aaker, 

1991; Armstrong dan Kotler, 2003). Menurut Cronin et al. (2000) dan Zeithaml 

(1988b), nilai yang dirasakan adalah penilaian keseluruhan pelanggan utilitas 

suatu produk berdasarkan persepsi apa yang diterima dan apa yang diberikan.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Dari landasan teori yang telah dibahas sebelumnya dapat dibuat suatu 

alur dari penelitian ini yang disebut dengan kerangka pemikiran,dapat dilihat pada 

gambar 2.5 berikut ini: 

Sumber : Data Diolah 

Gambar 2.5 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dengan melihat tingkat permasalahan yang telah diketahui dan teori-

teori yang   melandasi  serta  memperkuat  permasalahan tersebut, maka  dapat  

diambil suatu  hipotesis. Hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah: 

H1: Ekuitas Merek berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

smartphone Huawei di Surabaya 

H2: Gaya Hidup berpengaruh secara signifikan terhadap kepututsan pembelian 

smartphone Huawei di Surabaya 



26 
 

 

H3: Persepsi Konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian smartphone Huawei di Surabaya  

H4: Ekuitas Merek, Gaya Hidup, Persepsi Konsumen berpengaruh secara 

silmutan terhadap keputusan pembelian smartphone Huawei di Surabaya 


