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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian  terdahulu  yang  menjadi  acuan  dalam  penelitian  dengan  

berjudul “Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian (Study Pada 

Smartphone Apple Di Surabaya)” ini dikemukakan sebagai berikut : 

2.1.1 Albert Soebianto (2014) 

Jurnal yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh 

Albert Soebianto (2014) dengan judul penelitian: “Analisis Pengaruh Faktor-

Faktor Brand Equity Sepeda Motor Merek Honda Terhadap Keputusan Pembelian 

Pada Konsumen Di Kota Bandung”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis 

apakah faktor-faktor brand equity yang terdiri dari kesadaran merek, kesan 

kualitas, asosiasi merek dan preferensi merek berpengaruh secara parsial dan 

simultan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode survei dengan 

jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada 

konsumen sepeda motor merek Honda di kota Bandung dan metode analisis data 

dilakukan dengan SEM (Structural Equation Model) menggunakan software 

Lisrel 8.70. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran merek, kesan kualitas, 

asosiasi merek dan pereferensi merek berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di kota Bandung. Akan tetapi



9 
 

 
 

simultan kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan pereferensi merek 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di 

kota Bandung. 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada 

penggunaan variabel elemen ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek, 

kesan  kualitas, asosiasi merek dan preferensi merek. Jurnal acuan yang 

digunakan dapat dikatakan terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu 

dengan menggunakan empat variabel yang sama yaitu elemen dari ekuitas merek 

yang terdiri dari kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan kesetiaan 

merek.  

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu bahwa 

objek yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah konsumen sepeda motor 

merek Honda yang diteliti di Bandung, sedangkan dalam penelitian ini objek yang 

diteliti menggunakan Smartphone Apple Di Surabaya dan perbedaan lainnya 

adalah bahwa penelitian ini menggunakan SPSS untuk pengujian hipotesis. 

Gambar 2.1 dapat dilihat di halaman selanjutnya 

 

 

 

 

Sumber: PenelitianAlbert Soebianto (2014) 

Gambar 2.1 
KERANGKA PEMIKIRAN ALBERT SOEBIANTO 2014 
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2.1.2 Deby Susanti Sudarsono dan Dyah Kurniawati (2013) 

Jurnal yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh 

Deby Susanti Sudarsono dan Dya Kurniawati (2013) dengan judul 

penelitian : ”Elemen Ekuitas Merek Dalam Keputusan Pembelian Laptop”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh dari elemen-elemen ekuitas 

merek yang terdiri dari kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan 

loyalitas merek terhadap keputusan pembelian laptop Acer.Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Madiun yang 

menggunakan laptop merek Acer dengan jumlah sampel sebanyak 100 

mahasiswa.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling.Alat yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dibuat dalam 

penelitian terdahulu adalah menggunakan SPSS Windows 17.Dari hasil penelitian 

menunjukkan kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas 

merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada 

penggunaan variabel yaitu terdiri dari elemen ekuitas merek yaitu kesadaran 

merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan kesetiaan merek. Jurnal acuan yang 

digunakan dapat dikatakan terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu 

dengan menggunakan lima variabel yang sama yaitu elemen dari ekuitas merek 

yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan kesetiaan merek. 

Terdapat juga persamaan lain antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

terdahulu yaitu dengan metode pengambilan sampel yang menggunakan metode 
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non probability sampling dengan  pendekatanpurposive sampling dan juga 

menggunakan SPSS dalam menguji hipotesis.  

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu bahwa 

objek yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah konsumen Acer laptop yag 

diteliti di Madiun, sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti 

menggunakan Smartphone Apple Di Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:PenelitianDeby Susanti Sudarsono dan Dyah Kurniawati (2013) 

Gambar 2.2 
KERANGKA PEMIKIRAN DEBY SUSANTI SUDARSONO DAN DYAH 

KURNIAWATI (2013) 
 
2.1.3 Pornnarat Boonwanna, Chanin Srisuwannapaand Nuttawut 

Rojniruttikul(2014) 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari keputusan pembelian donat 

pada department store diBangkokdanmempelajari pengaruh ekuitas merek pada 

proses keputusan pembelian donat pada department store di Bangkok. Analisis 

data inidilakukan menggunakan program statistik. Statistik yang digunakan dalam 
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penelitian ini menggunakan persentase, rata-rata dan standar deviasi.Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis, data diperoleh dari 

survei yang diberikan kepada 400 pelanggan yangmembeli donat di department 

store Bangkok. 

Ekuitas merek dalam hal kesadaran merek, kualitas produk yang dirasakan, 

asosiasi merek, dan loyalitas merek berpengaruh positif terhadap Keputusan 

Pembelian donat dari department  store di Bangkok. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan lima variabel 

yang sama yaitu elemen dari ekuitas merek yaitu kesadaran merek, persepsi 

kualitas, asosiasi merek dan kesetiaan merek dan dalam penelitian yang akan 

dilakukan juga menggunakan SPSS untuk menguji hipotesis.  

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sample 

yang digunakan konsumen membeli donat dari department store di Bangkok, 

sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti menggunakan Smartphone 

apple di Surabaya.Gambar dapat dilihat di bawah ini. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sumber: Penelitian Pornnarat Boonwanna, Chanin Srisuwannapaand Nuttawut 
Rojniruttikul (2014) 

Gambar 2.3 
KERANGKA PEMIKIRAN PORNNARAT BOONWANNA, CHANIN 

SRISUWANNAPAAND NUTTAWUT ROJNIRUTTIKUL (2014) 
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Tabel dibawah ini menjelaskan mengenai perbandingan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang sekarang : 

Tabel 2.1 
PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULUDENGAN PENELITIAN 

SEKARANG 
 

Keterangan 
 

AlbertSoebianto(
2014) 

Deby Susanti 
Sudarsono dan 
Dya kurniawati 
(2013) 

Pornnarat, 
Chanin and 
Nuttawut 
(2014) 
 

Orisnawan 
Firmanullah 
(2015) 

Judul “Analisis 
Pengaruh 
Faktor-Faktor 
Brand Equity 
Sepeda Motor 
Merek Honda 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian Pada 
Konsumen Di 
Kota Bandung” 

”Elemen 
Ekuitas Merek 
Dalam 
Keputusan 
Pembelian 
Laptop” 

Brand Equity 
Affecting 
Purchasing 
Decision 
Process of 
Doughnut 
from the 
department 
Store in 
Bangkok 

Pengaruh 
Ekuitas Merek 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
(Studi Pada 
Smartphone 
Apple di 
Surabaya) 
  

Variabel 
Bebas 

kesadaran 
merek, kesan 
kualitas, asosiasi 
merek dan 
preferensi merek 

kesadaran 
merek, persepsi 
kualitas, 
asosiasi merek 
dan loyalitas 
merek 

kesadaran 
merek, 
kualitas 
produk yang 
dirasakan, 
asosiasi 
merek, dan 
loyalitas 
merek  
 

Kesadaran 
merek, persepsi 
kualitas,asosias
i merek, 
kesetiaan 
merek 

Variabel 
Terikat 

Keputusan 
Pembelian 

Keputusan 
Pembelian 

Keputusan 
Pembelian 

Keputusan 
pembelian 

Teknik  
Analisis Data 

SEM (structural 
equation model) 

Analisis 
Regresi Linear 
Berganda 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

Analisis 
Regresi Linear 
Berganda 
 
 

Lokasi Bandung Madiun Bangkok Surabaya 

Instrumen 
Penelitian 

Kuesioner Kuesioner Kuesioner Kuesioner 
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Keterangan 
 

AlbertSoebianto(
2014) 

Deby Susanti 
Sudarsono dan 
Dya kurniawati 
(2013) 

Pornnarat, 
Chanin and 
Nuttawut 
(2014) 
 

Orisnawan 
Firmanullah 
(2015) 

Software 
Analisi Data 

Lisrel 8.70 SPSS SPSS SPSS 
 

Jumlah 
Responden 

30 
Responden 

100 
Responden 

400Responde
n 

100 
Responden 

 
Obyek 
Penelitian 

Pengguna sepeda 
motor honda 

Mahasiswa 
Universitas 
Katolik Widya 
Mandala  

Konsumen 
yang membeli 
donat dari 
department 
store di 
Bangkok. 

Pengguna 
Smartphone 
Apple di 
surabaya 

Hasil  
Penelitian 

Kesadaran 
merek, Kesan 
kualitas, 
Asosiasi merek 
dan Prefensi 
merek 
berpengaruh 
parsial terhadap 
Keputusan 
pembelian 
sepeda motor 
merek Honda di 
kota Bandung 

Pengaruh 
ekuitas merek 
yang terdiri 
dari Kesadaran 
merek, Persepsi 
kualitas, 
Asosiasi merek 
dan Loyalitas 
merek terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
laptop Acer 

Ekuitas 
merek dalam 
hal kesadaran 
merek, 
kualitas 
produk yang 
dirasakan, 
asosiasi 
merek, dan 
loyalitas 
merek 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
donat dari 
department  
store di 
Bangkok. 
 

Hasil penelitian 
ini yaitu 
kesadaran 
merek, asosiasi 
merek , dan 
loyalitas merek 
berpengaruh 
secara positif 
tetapi memiliki 
pengaruh yang 
tidak signifikan 
terhadap 
keputusan 
pembelian , 
sedangkan 
persepsi 
kualitas 
memiliki 
pengaruh 
negatif dan 
tidak signifikan 
terhadap 
keputusan 
pembelian. 

 
Sumber: Albert Soebianto (2014), Deby Susanti Sudarsono dan Dya kurniawati (2013), 
Pornnarat, Chanin and Nuttawut (2014) dan data diolah 
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2.2  Landasan Teori 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan yaitu untuk menemukan data 

empiris mengenai pengaruh dari kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi 

merek dan kesetiaan merek terhadap keputusan pembelian maka, berikut ini 

dikemukakan landasan teori mengenai kesadaran merek, persepsi kualitas, 

asosiasi merek, kesetiaan merek dan keputusan pembelian, yaitu sebagai berikut: 

2.2.1 Merek 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014:673), merek adalah sebuah nama, istilah, 

tanda, simbol, atau kombinasi diantaranya, yang dimaksudkan untuk 

mengindentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan 

membedakan nya dari barang dan jasa para pesaingnya.   

Erna (2008:137) berpendapat bahwa ”Merek adalah nama, istilah, tanda, 

simbol, desain atau kombinasi keseluruhannya, yang ditujukan untuk 

mengidetifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus 

sebagai diferensiasi produk”. Dalam hal ini merek merupakan sebutan atau klaim 

akan terjaganya eksistensi perusahaan dan atau kemampuan perusahaan untuk 

menciptakan minat dalam diri konsumen. 

Menurut David McNally dan Karl D. Speak (2004:4)merek merupakan 

suatu hubungan.Ia bukan sekedar pernyataan, personal citra yang terencana, 

kemasan yang berwarna-warni, slogan-slogan yang tajam atau menambah suatu 

polesan untuk menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya yang berbeda 

didalamnya.Tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasikan produk 
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atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dengan produk atau jasa yang 

dihasilkan oleh pesaing. 

Jadi merek merupakan faktor penting yang ditujukan untuk memudahkan 

pengidentifikasian barang atau jasa dengan milik pesaing, sehingga perusahaan 

mampu menciptakan minat dari konsumen dalam jangka waktu yang panjang. 

2.2.2 Ekuitas Merek 

Ekuitas merek menurut Kotler dan Keller (2013:265) adalah nilai tambah yang 

diberikan pada produk dan jasa yang tercermin melalui cara konsumen berpikir, 

merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa 

pasar dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan.  

Menurut Aaker (2013:204) mendefinisikan ekuitas merek sebagai 

serangkaian asset dan kewajiban terkait merek. Konseptualisasi ekuitas merek 

menjadi sangat penting karena mengubah cara pemasaran yang dirasakan 

Bagi konsumen, ekuitas merek dapat memberikan informasi terhadap 

merek dan memupuk rasa percaya diri apabila membeli merek tersebut. Bagi 

perusahaan, ekuitas merek yang tinggi dapat merangkul konsumen baru yang 

sebelumnya belum mengetauhi merek tersebut dan merek yang telah dikenal maka 

promosi pemasaraannya akan mudah dikontrol serta berjalan dengan efektif.  

Ekuitas merek yang tinggi menghasilkan sejumlah keuntungan kompetitif 

yang dikemukakan oleh Kotler (2009:246) yaitu: 

1. Perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil. 
2. Perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih kuat dalam negosiasi 

dengan distributor dan pengecer. 
3. Perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi daripada 

pesaingnya. 
4. Perusahaan lebih mudah untuk meluncurkan perluasan merek. 
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5. Merek itu melindungi perusahaan dari persaiangan harga yang ganas. 
 

Sebuah merek perlu dikelola dengan baik agar ekuitas merek tidak mengalami 

penyusutan. Ada beberapa hal yang harus dibutuhkan dalam pemeliharaan dan 

peningkatan yaitu kesadaran merek, mutu, dan fungsi yang diyakini dari merek 

itu.Ekuitas merek juga mempengaruhi rasa percaya diri pada konsumen dalam 

pengambilan keputusan. 

2.2.3 Kesadaran Merek 

Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, 

mengingat kembali suatu merek bahwa suatu merek terdiferensiasi dengan merek 

lainnya melalui dimensi yang dimiliki (Aaker, 2013 : 204). Bagian terdiferensiasi 

perlu ditekankan karena terdapat suatu hubungan yang kuat antara diferensiasi 

produk dengan merek yang dilibatkan. Menurut Aaker (2013 : 205), kesadaran 

merek menyediakan sejumlah besar keunggulan kompetitif yaitu :  

1. Kesadaran menyediakan merek dengan rasa keakraban/dikenal, dan 
konsumen biasanya menyukai sesuatu hal/merek yang dikenal dan akrab 
dengan dirinya.  

2. Kesadaran nama dapat menjadikan sinyal kehadiran, komitmen dan atribut 
yang dapat menjadi sangat penting bagi konsumen untuk merek bertahan 
lama di pasar.  

3. Keunggulan merek akan menentukan apabila konsumen mengingat pada 
waktu penting dalam proses pembelian.  
Peran kesadaran merek dalam ekuitas merek tergantung pada tingkatan akan 

pencapaian kesadaran merek dibenak konsumen. Tingkatan kesadaran merek yang 

paling rendah adalah brand recognition (pengenalan merek) atau disebut juga 

sebagai tingkatan pengingatan kembali dengan bantuan. Tingkatan berikutnya 

adalah tingkatan brand recall (pengingatan kembali merek) atau tingkatan 

pengingatan kembali merek tanpa bantuan. Tingkatan berikutnya adalah merek 
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yang disebut pertama kali pada saat pengenalan merek tanpa bantuan yaitu top of 

mind (kesadaran puncak pikiran).Top of mind adalah ekuitas merek tertinggi yang 

merupakan puncak dari berbagai merek yang ada dalam pikiran konsumen 

(Darmadi Durianto et al., 2001:7). Indikator variabel ini menurut Quan Tran dan 

Carmen Cox (2009) dalam (Albert Soebianto 2014) penelitiannya adalah : 

1. Kemampuan konsumen mengenali logo 

2. Kemampuan konsumen mengingat 

3. Kemampuan konsumen mengingat salah satu iklan yang ditayangkan di 

televisi 

2.2.4 Persepsi Kualitas 

Menurut Fandy Tjiptono, (2011:97). persepsi kualitas merupakan penilaian 

nasabah terhadap keunggulan atau superioritas produk secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, persepsi kualitas didasarkan pada evaluasi subyektif konsumen dan 

Apabila suatu merek memiliki kualitas serta keunggulan yang baik dalam 

produknya, akan terjadi persepsi yang baik juga pada benak konsumen terhadap 

merek tersebut. 

Persepsi kualitas (Perceived Quality), mencerminkan penilaian konsumen  

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu merek produk atau jasa 

(Erna, 2008:61). Apabila suatu merek memiliki kualitas serta keunggulan yang 

baik dalam produknya, akan terjadi persepsi yang baik juga pada benak konsumen 

terhadap merek tersebut. Mengacu pada pendapat David A. Garvin mengenai 

dimensi persepsi kualitas (Darmadi Durianto et al., 2001:98) dibagi menjadi 7 

yaitu : 
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1. Kinerja Melibatkan berbagai karakteristik operasional utama  

2. Pelayanan Mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada produk.  

3. Ketahanan Mencerminkan umur ekonomis dari produk tersebut.  

4. Keandalan Konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk. 

5. Karakteristik produk Bagian tambahan dari produk yang memberi 

penekanan bahwa perusahaan memahami kebutuhan pelanggannya yang 

dinamis sesuai perkembangan.  

6. Kesesuaian dengan spesifikasi Kualitas proses manufaktur sesuai spesifikasi 

yang ditentukan dan teruji.  

7. Hasil Mengarah pada kualitas yang dirasakan yang melibatkan enam 

dimensi sebelumnya.  

Menurut untuk mengukur variabel ini, indikator yang digunakan menurut 

Quan Tran dan Carmen Cox (2009) dalam Albert Soebianto (2014) adalah : 

1. Persepsi konsumen terhadap keyamanan  

2. Persepsi konsumen terhadap keandalan 

3. Persepsi konsumen terhadap keandalan 

4. Persepsi konsumen terhadap jaringan layananperbaikan dan suku cadang 

5. Persepsi konsumen terhadap penampilan sebagai produk yang berkualitas 

2.2.5 Asosiasi Merek 

Asosiasi merek adalah segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung 

muncul dan terkait dalam ingatan konsumen terhadap suatu merek (Aaker, 

2013 :208). Sekumpulan asosiasi terhadap suatu merek akan membentuk citra 

merek (brand image) dan citra tersebut merupakan himpunan dan keyakinan yang 
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timbul dari seseorang terhadap merek tertentu. Menurut Darmadi Durianto et al., 

(2001: 70) asosiasi yang terkait dengan suatu merek umumnya dihubungkan 

denganberbagai hal berikut ini : 

 

1. Product attributes (atribut produk) Mengasosiasikan atribut/karakteristik 
suatu produk merupakan strategi positioning yang paling sering digunakan. 

2. Intangible attributes (atribut tak berwujud) Suatu faktor tak berwujud 
merupakan atribut umum, seperti halnya persepsi kualitas, kemajuan 
teknologi atau kesan nilai yang menjelaskan serangkaian atribut yang 
obyektif.  

3. Customer benefits (manfaat bagi pelanggan) Sebagian asosiasi atribut suatu 
produk yang memberikan manfaat bagi pelanggan.  

4. Relative price (harga relatif) Evaluasi terhadap sesuatu merek produk di 
awali dengan penentuan posisi merek tersebut kedalam satu atau dua dari 
tingkat harga.  

5. Application (penggunaan) Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan 
merek tersebut dengan suatu penggunaan aplikasi tertentu.  

6. User/Customer (pengguna/pelanggan) Mengasosiasikan sebuah merek 
dengan sebuah tipe pelanggan dari produk tersebut . 

7. Celebrity/person (orang terkenal Mengkaitkan orang terkenal dengan 
sebuah merek yang dapat mentransfer asosiasi kuat yang dimiliki oleh orang 
terkenal ke merek tersebut.  

8. Life style/personality (gaya hidup) Asosiasi merek ini dapat diketahui 
melalui asosiasi para merek tersebut dengan aneka kepribadian dan 
karakteristik gaya hidup yang hampir sama.  

9. Product class (kelas produk) Mengasosiasikan sebuah merek menurut kelas 
produknya misal mobil Mercedes-Benz, fashion Louis Vuitton, jam tangan 
Rolex mencerminkan nilai berupa prestige.  

10. Competitors (Pesaing) Mengetahui pesaing dan berusaha untuk menyamai 
atau bahkan mengungguli pesaingnya  

11. Country /geographic area (negara / wilayah geografis) Sebuah negara dapat 
menjadi symbol yang kuat dari suatu produk asalkan negara tersebut 
memiliki hubungan dengan produk, bahan dan kemampuan.  
  
Menurut menurut Freddy Rangkuti (2008:43) asosiasi merek dapat 

menciptakan suatu nilai bagi perusahaan dan para pelanggan, karena ia dapat 

membantu proses penyusunan informasi yang membedakan merek yang satu dari 

merek yang lain. Ada lima manfaat asosiasi merek, yaitu : 
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1. Membantu proses penyusunan informasi Asosiasi yang terdapat pada suatu 
merek dapat membantu mengikhtisarkan sekumpulan fakta dan spesifikasi 
yang mudah dikenal oleh pelanggan.  

2. Membedakan Asosiasi-asosiasi merek dapat memainkan peran yang sangat 
penting dalam membedakan satu merek dari merek yang lain.  

3. Alasan untuk membeli Asosiasi merek sangat membantu para konsumen 
untuk mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak. 
 

4. Menciptakan sikap/perasaan positif Asosiasi merek dapat menimbulkan 
perasaan positif yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap 
produk yang bersangkutan.  

5. Landasan untuk perluasan merek Asosiasi merek dapat menghasilkan 
landasan bagi suatu perluasan merek, yaitu dengan menciptakan rasa 
kesesuaian antara suatu merek dan sebuah produk baru.  
 
Asosiasi merek mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan 

tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, 

geografis, harga, pesaing, selebritis dan lain-lain (Darmadi Durianto et al., 2001 : 

69). Jika suatu merek diposisikan dalam atribut kunci untuk kelas produk tertentu 

(seperti dukungan layanan atau keunggulan teknologi) maka para pesaing akan 

kesulitan bersaing. Indikator yang digunakan menurut Deby Susanti Sudarsono 

(2013) untuk asosiasi merek adalah : 

1. Harga produk 
2. Keamanan produk 
3. Lokasi penjualan dan purna jual 

2.2.6 Kesetiaan Merek 

Aaker (2013:206) menjelaskan bahwa kesetian merek adalah suatu indikator 

hubungan pelanggan pada suatu merek.Menurut Aaker (2013:207-208) 

pengelolaan loyalitas merek merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan. 

Terdapat enam pernyataan yang  menggambarkan kecenderungan perusahaan 

mampu mengelola loyalitas merek dengan baik: 



22 
 

 
 

1. Ukur loyalitas pelanggan yang ada. Mengukur hubungan antara pelanggan 
dengan merek seperti: dihargai, disenangi dan dipercaya merek tersebut. 

2. Melakukan exit review (wawancara keluar) dengan orang yang sudah tidak 
percaya atau tidak senang dengan merek tersebut. 

3. Memiliki kultur pelanggan, dimana perusahaan mampu membuat 
konsumen lebih nyaman dengan mereknya. 

4. Hargai konsumen yang loyal karena itu adalah asset yang utama. 
5. Membuat konsumen merasa bagian dari sebuah perusahaan.  

Konsumen yang loyal juga akan menyediakan keunggulan kompetitif 
berkelanjutan yang kuat (Aaker, 2013:206), antara lain : 
a. Mengurangi biaya pemasaran untuk menjalankan bisnis, karena pelanggan 

relatif mudah untuk dipertahankan  
b. Loyalitas memberikan hambatan besar bagi kompetitor untuk masuk  
c. Basis pelanggan yang puas akan menyediakan citra merek yang baik  
d. Loyalitas merek menyediakan waktu untuk merespon gerakan competitor 

 
Menurut Sutisna (2002:41), loyalitas merek merupakan sikap menyenangi 

suatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap 

merek tersebut sepanjang waktu, meliputi memiliki merek tersebut sepanjang 

waktu, meliputi memiliki komitmen pada merek tersebut sepanjang waktu, 

meliputi komitmen pada merek tersebut, berani membayar lebih pada merek 

tersebut, dan akan terus menjalanin hubungan dengan perusahaan merek tersebut. 

Untuk pengukuran merek, terdapat indikator sebagai berikut:  

1. Memiliki komitmen pada merek tersebut  

2. Berani membayar lebih pada merek tersebut 

3. Selalu mengikuti informasi baru mengenai produk tersebut  

4. Akan terus  menjalanin hubungan dengan perusahaan merek tersebut  

Aaker (2013) dalam Deby susanti sudarsono dan Dyah kurniawati 

menyatakan bahwa ada tiga indikator pendekatan yang digunakan dalam 

penelitiannya tentang kesetian produk yaitu: Merek prioritas, Minat pembelian 

ulang, Peralihan ke merek lain. 
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2.2.7 Keputusan Pembelian 

Morissan berpendapat bahwa keputusan pembelian adalah tahap selanjutnya 

setelah adanya niat atau keinginan membeli: namun keputusan pembelian tidak 

sama dengan pembelian sebenarnya. Ketika konsumen memilih untuk membeli 

suatu merek, ia masih harus melaksankan keputusan dan melakukan pembelian 

yang sebenarnya. (Morissan, 2010:111) 

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan. Tahap-tahap proses keputusan pembelian Kotler dan Amstrong 

(2010:204)  

Menurut Kotler dan Keller (2011:180) ada lima tahap yang dilalui oleh 

konsumen dalam proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, Keputusan Pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian. Setiap konsumen tentu melewati kelima tahap ini untuk setiap 

pembelian yang dibuat oleh konsumen.Dalam pembelian yang rutin, konsumen 

membalik tahap-tahap tersebut. Berikut ini adalah tahap-tahap yang dilewati 

konsumen dalam proses pembelian : 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2011:180) 
 

Gambar 2.4 
MODEL LIMA TAHAP PROSES PEMBELIAN KONSUMEN 
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Proses ini dimulai saat pembeli mulai menyadari adanya masalah atau 

kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara yang nyata dan yang 

diinginkan.Kebutuhan ini disebabkan karena rangsangan internal maupun 

eksternal. 

 

b) Pencarian informasi 

Konsumen yang terdorong kebutuhannya mungkin, atau mungkin juga 

tidak, akan mencari informasi lebih lanjut. Tahap pencarian informasi 

terdiri dari dua jenis menurut tingkatnya.Pertamaadalah perhatian yang 

meningkat, yang ditandai dengan pencarian informasi yang sedang-sedang 

saja.Kedua, pencarian informasi secara aktif yang dilakukan dengan cara 

mencari informasi dari segala sumber untuk suatu kebutuhan tertentu yang 

diinginkan. 

c) Evaluasi alternatif 

Konsumen memproses informasi tentang pilihan merek untuk membuat 

keputusan akhir. Konsumen akan mempunyai kebutuhan dan akan mencari 

manfaat tertentu akan didapatkan, selanjutnya melihat kepada atribut 

Produk. Kemudian akan timbul asumsi-asumsi tentang evaluasi dalam diri 

konsumen hingga menjadi suatu keputusan akhir. 

d) Keputusan Pembelian 

Pada tahap ini, konsumen menyusun merek-merek dalam himpunan 

pilihan serta membentuk niat pembelian.Pada umumnya Keputusan 

Pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. 
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e) Perilaku pasca pembelian 

Sesudah melakukan pembelian terhadap suatu Produk, konsumen akan 

mengalami beberapa tingkat kepuasaan atau ketidakpuasan. Kepuasan 

sesudah pembelian, konsumen mendasarkan harapannya kepada informasi 

yang diterima tentang Produk. Harapan konsumen dengan kenyataan yang 

didapat akan mempengaruhi tindakan tingkat kepuasaan atau 

ketidakpuasan. Penjualan perusahaan berasal dari dua kelompok, yaitu 

pelanggan baru dan pelanggan ulang. Kepuasaan pelanggan akan 

mempengaruhi perilaku pasca pembelian. Perusahaan yang telah mampu 

memuaskan konsumen dan memiliki konsumen yang setia cenderung 

mampu bertahan dalam perubahan kondisi ekonomi. 

2.2.8 Hubungan antara kesadaran merek terhadap keputusan pembelian 

Pengaruh Kesadaran merek dengan keputusan pembelian yaiyu apabila konsumen 

yang memiliki kesadaran terhadap merek suatu produk akan cenderung memilih 

nama merek yang sudah dikenalnya terlebih dahulu setelah itu baru memikarkan 

harga sehingga kesadaran merek yang tinggi akan menjadi bahan pertimbangan 

bagi konsumen dalam pengmbilan keputusan membeli produk tersebut. Durianto, 

(2014:60) 

Kesadaran merek mempengaruhi rasa percaya diri pelanggan atas 

keputusan pembelian dengan mengurangi tingkat resiko yang dirasakan atas suatu 

merek yang diputuskan untuk dibeli. Menurut penelitian Albert Soebianto 

(2014:28) menyatakan bahwa kesadaran merek berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di kota Bandung.  
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2.2.9 Hubungan antara persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian 

Persepsi kualitas (perceived quality) akan mempengaruhi keputusan pembelian 

dan brand loyalty secara langsung. Persepsi kualitas harus diikuti dengan 

peningkatan kualitas yang nyata dari produknya. Menurut penelitian Albert 

Soebianto (2014:28) menyatakan bahwa kesan kualitas berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di kota Bandung.  

2.2.10 Hubungan antara asosiasi merek terhadap keputusan pembelian 

Pengaruh asosiasi merek dengan keputusan pembelian yaitu asosiasi merek dapat 

memberikan manfaat bagi konsumen yang ada pada akhirnya akan memberikan 

manfaat bagi konsumen yang pada akhirnya dan memberikan alasan spesifik bagi 

konsumen untuk membeli dan menggunakan merek tersebut. Hal ini akan 

menimbulkan rasa percaya diri pelanggan atas keputusan pembelian. Durianto 

(2004:61) 

Asosiasi merek dapat memberi manfaat bagi konsumen (customers 

benefits) yang pada akhirnya akan memberikan alasan spesifik bagi konsumen 

untuk membeli dan menggunakan merek tersebut. Menurut penelitian Albert 

Soebianto (2014:28) menyatakan bahwa asosiasi merek berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di kota 

Bandung. 

2.2.11 Hubungan antara kesetiaan merek terhadap keputusan pembelian 

Pengaruh antara loyalitas merek dengan keputusan pembelian yaitu konsumen 

yang loyal terhadap produk akan memberikan preferensi kepada orang lainuntu 

melakukan pembelian merek produk tertentu sehingga terjadi peningkatan 
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pembelian produk Durianto (2004:59) 

Tingkat loyalitas merek yang tinggi terhadap merek dapat menciptakan 

rasa percaya diri yang besar pada pelanggan saat mengambil keputusan pembelian. 

Menurut penelitian Albert Soebianto (2014:28) menyatakan bahwa preferensi 

merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

merek Honda di kota Bandung.  

2.2.12 Hubungan antara kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, 

kesetiaan merek  terhadap keputusan pembelian 

Dari hasil Deby Susanti Sudarsono dan Dya kurniawati (2013:25) penelitian 

menunjukkan kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas 

merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian secara parsial maupun 

simultan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Ekuitas Merek 
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 H4 
 
 

Gambar 2.5 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Kesadaran merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Smartphone Apple di Surabaya 

2. Persepsi kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Smartphone Apple di Surabaya 

3. Asosiasi merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Smartphone Apple di Surabaya 

4.     Kesetiaan merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Smartphone Apple di Surabaya 

5.    Kesadaran merek, Persepsi kualitas, Asosiasi merek dan Kesetiaan merek 

(ekuitas merek) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk Smartphone Apple di Surabaya 
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