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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam Penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yang berfokus 

pada “Pengaruh Persepsi Kualitas, Sikap Merek, Preferensi Merek terhadap Niat 

Beli”. Dilakukan pengkajian pada penelitian sebelumnya agar dapat memperoleh 

referensi terhadap penelitian yang akan dilakukan. Terdapat 3 penelitian 

sebelumnya yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun penguraian antara persamaan dan perbedaan yang mendukung 

penelitian ini, antara lain: 

a) Shwu-Ing Wu and Jiun-Yi Jang yang meneliti tentang “The impact of ISO 

certification on consumers’ purchase intention”. Penelitian ini menguji pengaruh 

kesadaran konsumen terhadap persepsi kualitas, citra merek, sikap merek, 

preferensi merek, dan niat beli produk air mineral yang bersertifikat 

ISO.Penelitian ini menyebutkan bahwa kesadaran konsumen terhadap produk air 

mineral bersertifikat-ISO memiliki pengaruh positif pada persepsi kualitas tetapi 

tidak pada citra merek. Namun, persepsi kualitas memiliki pengaruh positif pada 

citra merek. Selanjutnya, citra merek memiliki pengaruh positif pada Sikap 

Merek, Sikap Merek memiliki efek positif pada Preferensi Merek, dan Preferensi 

Merek memiliki efek positif pada Niat Beli. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti 

membuat kerangka dan dapat dilihat pada gambar 2.1, sebagai berikut : 
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Sumber: Shwu-Ing and Jiun-Yi Jang (2014) 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN  

 

 Hasil penelitian (disajikan dalam Gambar 2.1) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara tingkat kesadaran sertifikasi ISO dan 

Persepsi Kualitas. Dengan demikian, ada hubungan positif antara kesadaran 

sertifikasi ISO terhadap Kualitas yang dirasakan, sehingga menunjukkan bahwa 

ketika kesadaran sertifikasi ISO suatu produk lebih tinggi di kalangan konsumen, 

kualitas yang dirasakan para konsumen akan lebih tinggi. Namun, tidak ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat kesadaran sertifikasi ISO dan citra 

merek. Dengan demikian, tidak ada hubungan antara kesadaran sertifikasi ISO 

terhadap citra merek, oleh karena itu hal ini ditunjukkan bahwa tingkat tinggi 

kesadaran sertifikasi ISO tidak langsung meningkatkan citra merek. Selanjutnya, 

penelitian ini menemukan bahwa Persepsi Kualitas konsumen secara signifikan 

dan positif akan mempengaruhi citra merek. Hal ini ditunjukkan dengan semakin 

tinggi tingkat kualitas konsumen yang dirasakan, semakin tinggi citra merek. 

Dengan demikian, Persepsi Kualitas adalah mediator utama antara kesadaran 

sertifikasi ISO konsumen dan citra merek. Sebaliknya, terdapat pernyataan 

bahwapersepsi kualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Sikap Merek. 

Namun, terdapat hubungan yang dinyatakan bahwa citra merek secara signifikan 
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mempengaruhi Sikap Merek. Dengan demikian, persepsi kualitas secara tidak 

langsung mempengaruhi Sikap Merek melalui citra merek. Terakhir, penelitian ini 

mengungkapkan bahwa Sikap Merek secara signifikan dan positif akan 

mempengaruhi Preferensi Merek. Selanjutnya, Preferensi Merek secara signifikan 

dan positif akan mempengaruhi Niat Beli. 

 Persamaan dalam penelitian dan penelitian terdahulu yaitu sama – sama 

menggunakan hubungan variabel antara persepsi kualitas, sikap merek, preferensi 

merek dan niat beli. Metode pengumpulan data juga sama – sama menggunakan 

kuisioner serta alat bantu pengelohan data sama – sama menggunakan SEM. 

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu dalam 

teknik pengambilan sampling, penelitian ini menggunakan metode Judgement 

Sampling sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode Convenience 

Sampling. 

b) Syed Saad Hussain Shah, Jabran Aziz, Ahsan raza Jaffari, Sidra Waris, 

Wasiq Ejaz, Maira Fatima dan Syed Kamran Sherazi Iqra yang berjudul 

“The Impact of Brands on Consumer Purchase Intentions” (2012). Tujuan dari 

penelitian ini adalah menggabungkan inti dari citra merek, sikap merek dan 

keterikatan merek dengan melihat keadaan lingkungan yangberdampak pada niat 

beli konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti dari citra merek dan 

sikap merek memiliki dampak positif sedangkan konsekuensi lingkungan 

memiliki efek negatif pada Niat Beli pelanggan. Berdasarkan uraian tersebut, 

dapat dilihat kerangka pemikiran pada gambar 2.2, sebagai berikut : 
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Sumber: Syed Saad Hussain Shah, et al (2012) 

 

Gambar 2.2 

 KERANGKA PEMIKIRAN  

 

 Hasil hipotesis yang terdapat dalam kerangka pemikiran penelitian ini 

adalah Sikap Periklanan berpengaruh positif signifikan terhadap sikap merek. 

Kognisi merek berpengaruh positif signifikan terhadap sikap merek. Sikap merek 

berperan sebagai mediasi terhadap niat beli. Jadi kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sikap merek memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat beli. 

 Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama – sama 

menggunakan variabel sikap merek dan niat beli. Metode pengumpulan data sama 

– sama menggunakan kuisioner. Perbedaannya adalah penelitian dalam jurnal ini 

menggunakan alat bantu pengolahan data SPSS sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan alat bantu pengolahan data SEM. 

c) Nasreen Khan, Syed Hamed Razavi Rahmani, Hong Yong Hoe & Tan 

Booi Chen yang berjudul “Causal Relationships among Dimensions of 

Consumer-Based Brand Equity and Purchase Intention: Fashion Industry”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara dimensi ekuitas 
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merek dan mengusulkan sebuah model yang memprediksi niat beli dalam industri 

fashion. Hasilnya menegaskan hubungan kausal antara dimensi ekuitas merek.  

Di penelitian ini, persepsi kualitas memiliki pengaruh yang lebih besar daripada 

citra merek terhadap loyalitas merek dan loyalitas merek memiliki pengaruh yang 

lebih besar daripada persepsi kualitas terhadapniat beli. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka dapat dilihat dalam kerangka pemikiran pada gambar 2.3, sebagai 

berikut  

 

 

 

 

 

Sumber : Nasreen Khan, et al (2015) 

Gambar 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN  

 Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran merek, citra 

merek, persepsi kualitas dan kesetiaan merek termasuk dalam dimensi ekuitas 

merek. Selanjutnya penelitian tersebut membuktikan bahwa ada hubungan kausal 

antara dimensi ekuitas merek dan masing – masing dimensi memiliki pengaruh 

khusus pada niat beli konsumen di industri fashion. Kesetiaan merek memiliki 

pengaruh yang lebih besar pada niat beli, dan diikuti oleh persepsi kualitas, citra 
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merek, dan kesadaran merek. Dibandingkan dengan citra merek dan kesadaran 

merek, persepsi kualitas memiliki pengaruh yang besar pada kesetiaan merek. 

 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

adalah sama – sama menggunakan variabel persepsi kualitas dan niat beli, 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan semua variabel seperti kesadaran 

merek, citra merek, persepsi kualitas dan niat beli. Selain itu penelitian ini dan 

penelitian jurnal terdahulu sama – sama menggunakan kuisioner untuk 

mengumpulkan data. Untuk perbedaannya, penelitian dalam jurnal 

terdahulumenggunakan alat bantu pengolahan data SPSS sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan alat bantu pengolahan data SEM Amos. 

Berikut ini penjelasan tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian 

terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan yang ada di dalam tabel 2.1 

dibawah ini : 
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Tabel 2.1 

PERBANDINGAN PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PENELITIAN TERDAHULU DAN SEKARANG 

 

Nama peneliti Shwu-Ing Wu dan Jiun-Yi 

Jang (2014) 

Syed Saad Hussain Shah, 

Jabran Aziz, et al (2012) 

Nasreen Khan, Syed 

Hamed Razavi 

Rahmani,et al (2015) 

Febrina Prita Putriansari 

(2017) 

Variabel eksogen Kesadaran sertifikasi Kesadaran Merek, 

Preferensi Merek, Sikap 

iklan, Kognisi Merek, 

Kepuasan Merek, 

Kepercayaan Merek 

Kesadaran Merek, Citra 

Merek 

Persepsi Kualitas 

Variabel endogen Persepsi Kualitas, Citra 

Merek, Sikap Merek, 

Preferensi Merek, Niat 

Beli 

Konsekuensi Lingkungan, 

Citra Merek Inti, Sikap 

Merek, Brand 

Attachment, Niat Beli 

Persepsi Kualitas, 

Kesetiaan Merek, Niat 

Beli 

Sikap Merek, Preferensi 

Merek, Niat Beli 

Objek Penelitian Perusahaan air 

bersertifikat ISO 

Perokok yang 

menggunakan merek 

rokok Pakistan Tobacco 

Company (PTC) 

Model pakaian seperti 

(Zara, Padni, Celvin 

Klein, dan Gucci) 

Susu kemasan siap minum 

merek Frisian Flag 

Lokasi Republik China Pakistan Malaysia, China, India Kota Surabaya 

Populasi Mahasiswa di Universitas 

Teknologi Taichung, 

Taiwan 

Perokok pria yang berada 

di sekitar kota satelit dan 

Chaklala Skema III 

Rawalpindi di Pakistan 

Konsumen pembeli model 

pakaian di Malaysia, 

China dan India 

Konsumen dan calon 

konsumen susu kemasan 

siap minum merek Frisian 

Flag di Surabaya 

Sampel Sampel diambil dari 

mahasiswa di Universitas 

Teknologi Taichung di 

Taiwan sebanyak 500 

Ukuran sampel terdiri dari 

150 responden dari sekitar 

kota satelit dan Chaklala 

Skema III Rawalpindi di 

Sampel diambil dari 190 

responden. 

Sampel diambil sebanyak 

130 responden di wilayah 

kota Surabaya 

15 
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kuisioner yang dibagikan, 

total 496 lengkap 

dikumpulkan 

Pakistan 

Teknik Pengambilan 

Sampling 

Convenience Sampling Convenience Sampling Convenience Sampling Judgement Sampling 

Metode pengumpulan 

data 

Kuisioner Kuisioner Kuisioner Kuisioner 

Teknik pengolahan data Analisis Regresi, SEM Analisis Regresi  Analisis Regresi SEM AMOS 

Hasil - Kesadaran konsumen 

berpengaruh signifikan 

terhadap persepsi 

kualitas  

- Persepsi kualitas tidak 

berpengaruh terhadap 

sikap merek 

- Sikap merek 

berpengaruh signifikan 

terhadap preferensi 

merek 

- Preferensi merek 

berpengaruh signifikan 

terhadap niat beli 

Sikap Periklanan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap sikap 

merek. Kognisi merek 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap sikap 

merek. sikap merek 

beperan sebagai mediasi 

terhadap niat beli. 

Citra merek dibandingkan 

dengan kesadaran merek 

memiliki pengaruh yang 

lebih kuat pada kualitas 

yang dirasakan, loyalitas 

merek dan Niat Beli. 

- Persepsi kualitas tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Niat Beli 

- Persepsi kualitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap Sikap merek 

- Sikap merek tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Niat beli 

- Sikap merek 

berpengaruh signifikan 

terhadap Preferensi 

merek 

- Preferensi merek tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap niat beli 
Sumber :Shwu-Ing Wu and Jiun-Yi Jang (2014) Jurnal, Syed Saad Hussain Shah, Jabran Aziz, et al(2012) Jurnal, Nasreen Khan, Syed Hamed 

Razavi Rahmani, et al(2015) Jurnal, diolah. 

16 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Persepsi Kualitas 

Persepsi adalah proses dimana orang memilih, mengatur, dan menafsirkan 

informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Setiap orang dapat 

membentuk persepsi yang berbeda terhadap rangsangan yang sama karena tiga 

proses persepsi; selektif perhatian, selektif distorsi dan retensi selektif (Kotler dan 

Armstrong, 2015:180). Persepsi kualitas adalah persepsi konsumen terhadap 

produk atau jasa atas apa yang telah mereka rasakan dari pengalaman sebelumnya.  

 Menurut Tatik Suryani (2013:89) persepsi kualitas konsumen secara 

langsung atau tidak langsung akan memberi penilaian terhadap produk atau jasa 

yang pernah dikonsumsinya. Evaluasi ini berdasarkan penilaian keseluruhan 

antara apa yang diterima dan di alami dibandingkan dengan apa yang diharapkan. 

Produk dan jasa yang memiliki keunggulan tersendiri atau berbeda dari produk 

atau jasa lain bisa dikatakan produk atau jasa tersebut memiliki persepsi kualitas 

yang baik. 

Persepsi kualitas merupakan ukuran evaluasi konsumen via pengalaman 

konsumsi terbaru atas kualitas produk atau jasa sebuah perusahaan. Kualitas yang 

diukur berdasarkan tingkat kemampuan sebuah produk atau jasa memenuhi 

kebutuhan individual konsumen dan frekuensi terjadinya kerusakan atau masalah 

pada produk atau jasa, (Fandy dan Anastasia, 2015:29). Persepsi kualitas meliputi 

sesuatu yang berhubungan dengan suatu merek yang dipersepsikan sehingga 

dengan diketahuinya persepsi konsumen terhadap kualitas dari merek yang 
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dimiliki maka perusahaan dapat menentukan langkah-langkah apa yang dapat 

diambil untuk digunakan dalam  memperkuat persepsi konsumen terhadap merek 

tersebut. Konsumen sering menilai kualitas produk melalui isyarat informasi. 

Mereka membentuk keyakinan atas isyarat informasi (intrinsik dan ekstrinsik), 

dan kemudian menilai kualitas produk dan membuat keputusan pembelian akhir 

mereka berdasarkan keyakinan tersebut.Informasi intrinsik yaitu karakteristik dari 

produk tersebut seperti kesesuaian suatu produk, daya tahan, fitur, kinerja, 

keunggulan dan kemampuan layanan. Sedangkan informasi ekstrinsik yaitu faktor 

eksternal dari produk tersebut seperti harga, citra merek dan reputasi perusahaan. 

Jika suatu produk mempunyai persepsi kualitas yang negatif  maka akan 

berpengaruh terhadap produk dari merek tersebut juga akan menjadi negatif. Ini 

berarti bahwa semakin tinggi yang dirasakan oleh konsumen, maka akan semakin 

tinggi pula kesediaan konsumen tersebut untuk akhirnya membeli.  

 Menurut Yu,Wu,Chiao& Tai (2005) dalam Shwu-Ing Wu dan Jiun-Yi 

Jang (2014:414), Kualitas yang dirasakan adalah kesadaran subjektif yang 

terbentuk di benak konsumen dan merupakan konsep penilaian terhadap suatu 

produk. Dengan demikian, dalam menghadapi produk yang berbeda atau jasa, 

atau bahkan merek yang berbeda, setiap konsumen dapat memiliki persepsi yang 

berbeda dari kualitas suatu produk. 

 Persepsi Kualitas menurut pemahaman peniliti adalah suatu penilaian 

kosumen atas apa yang telah dirasakan dari produk merek tersebut. Penilaian 

tersebut bisa didapatkan dari segi manfaat yang dirasakan, kualitas produk 
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tersebut serta bentuk fisik dari produk merek tersebut. Adapun indikator persepsi 

kualitas menurut Muhammad Rizwan, et al, (2014:388) adalah sebagai berikut : 

1. Berkualitas baik 

2. Kemungkinan memiliki kualitas yang sangat tinggi 

3. Kemungkinan memiliki kualitas yang sangat konsisten 

4. Menawarkan fitur unggulan 

Sedangkan indikator persepsi kualitas menurut Shwu-Ing Wu dan Jiun-Yi Jang, 

(2014:420) adalah sebagai berikut : 

1. Sesuai dengan permintaan 

2. Tampil seperti yang  di iklan  

3. Kinerja produk sangat bagus 

4. Kualitas produk stabil 

5. Produk dapat diandalkan 

6. Produk dapat menonjolkan karakteristik pribadi 

7. Kemasan produk sangat aman dan tahan lama 

8. Memberikan manfaat yang baik 

9. Memiliki nilai tambah yang tinggi 

10. Berbeda dengan produk merek lain 

11. Berbeda dengan produk sejenis yang dikeluarkan sebelumnya 

12. Kreatif  
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Indikator persepsi kualitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Kualitas yang baik 

2. Memiliki kualitas yang sangat konsisten 

3. Tampil seperti yang di iklan 

4. Produk dapat diandalkan 

5. Kemasan produk sangat aman 

6. Kemasan produk tahan lama 

7. Memberikan manfaat yang baik 

8. Berbeda dengan produk merek lain 

9. Berbeda dengan produk sejenis yang dikeluarkan 

2.2.2 Sikap Merek 

 Sikap menggambarkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang 

yang relatif konsisten terhadap suatu objek atau gagasan. Sikap menempatkan 

orang ke dalam pemikiran menyukai atau tidak menyukai sesuatu, maka orang 

tersebut akan bergerak mendekati atau menjauh dari objek sikap, (Kotler dan 

Armstrong, 2015:181).  

 Konsumen yang suka atau bersikap positif terhadap suatu produk 

cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk memilih dan membeli produk 

yang disukainya tersebut, begitu juga sebaliknya. Adanya hubungan erat antara 

sikap dan perilaku inilah yang menyebabkan sikap dipandang penting. Berbagai 

upaya dilakukan oleh pemasar untuk mengembangkan sikap positif baik sikap 

terhadap merek, produk maupun perusahaan (Tatik Suryani, 2013:120).  
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 Sikap merek merupakan kecenderungan yang dipelajari oleh konsumen 

untuk mengevaluasi merek dengan cara mendukung (positif) atau (negatif) secara 

konsisten. Sikap terhadap merek didasarkan pada skema tentang merek tersebut 

yang tertanam dibenak konsumen. Sikap merek atau sikap terhadap merek adalah 

evaluasi keseluruhan konsumen terhadap merek, dalam model ekuitas ditemukan 

bahwa peningkatan pangsa pasar terjadi ketika sikap terhadap merek semakin 

positif. 

 Keller, dalam Shwu Ing Wu dan Jiun Yi Jang (2014:414), MacKenzie, 

Lutz, dan Belch mendefinisikan sikap merek sebagai preferensi dan 

kecenderungan konsumen untuk memilih produk sebagai hasil dari iklan tertentu. 

Menurut Fishbein dan Ajzen dalam Shwu Ing Wu dan Jiun Yi Jang (2014:414), 

berpendapat bahwa semua sikap merek di kalangan konsumen tergantung pada 

intensitas asosiasi antara atribut utama dan manfaat dari merek, identitas atribut, 

dan kepercayaan untuk manfaat merek.  

 Terbentuknya sikap tidak terlepas dari pembelajaran yang dilakukan oleh 

konsumen. Melalui pengamatan, pengalaman dan kesimpulan yang dibuat 

terhadap suatu objek akan dapat membentuk sikap seseorang itu sendiri (Tatik 

Suryani, 2013:121).  
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Menurut Tatik Suryani (2013:121) sikap terbentuk dari tiga komponen, yaitu 

sebagai berikut :  

a) Komponen Kognitif, yaitu berkaitan dengan hal – hal yang diketahui individu 

atau pengalaman individu yang sifatnya langsung atau tidak langsung dengan 

objek sikap. 

b) Komponen Afektif, berkaitan dengan perasaan dan emosi konsumen 

mengenai objek sikap. Komponen ini bisa beragam ekspresinya mulai dari 

rasa sangat tidak suka atau sangat tidak senang hingga rasa sangat suka atau 

sangat senang. 

c) Komponen Konatif, berkaitan dengan kecenderungan individu (konsumen) 

untuk melakukan suatu tindakan yang behubungan dengan objek sikap. Jadi 

komponen ini bukan sikap nyata, namun masih berupa keinginan untuk 

melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian pemasar biasanya komponen 

konatif ini diukur dari intensi untuk membeli atau memilih. 

Menurut Nugroho J. Setiadi (2013:144). Fungsi – fungsi sikap mengklasifikasikan 

empat, yaitu sebagai berikut : 

a)      Fungsi Utilitarian 

Adalah fungsi yang berhubungan dengan prinsip – prinsip dasar imbalan dan 

hukuman. Disini konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk 

atas dasar apakah suatu produk memberikan kepuasan atau kekecewaan. 
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b)      Fungsi Ekspresi Nilai 

Konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu merek produk bukan 

didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan 

merek produk itu dengan mengekspresikan nilai – nilai yang ada pada 

dirinya.  

c)      Fungsi Mempertahankan Ego 

Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya 

dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk 

fungsi mempertahankan ego. 

d)     Fungsi Pengetahuan 

Sikap yang membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu 

banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Fungsi pengetahuan dapat 

membantu konsumen mengurangi ketidak pastian dan kebingungan dalam 

memilah – milah informasi yang relavan dan yang tidak relavan dengan 

kebutuhannya. 

Identifikasi 5 faktor yang dikaitkan dengan gerakan substansial dalam sikap 

merek : 

1. Produk baru : jika ada inovasi dramatis dalam produk baru dan terlihat 

didukung dengan ikan yang agresif, maka akan menyebabkan peningkatan dalam 

sikap merek. 
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2. Masalah Produk : biasanya menyebabkan penurunan sikap merek, bahkan 

dalam kasus merek kuat, jika masalah yang menyangkut merek andalannya, sikap 

penurunan juga dapa mempengaruhi merek. 

3. Perubahan manajemen puncak : Sering mengakibatkan perubahan strategi yang 

berdampak wajar pada sikap merek. Selain itu, kredibilitas yang lebih besar dari 

manajer yang lebih baik untuk sikap merek. 

4 Tindakan Pesaing : Pesaing dapat menyebabkan penurunan sikap merek dengan  

iklan sebagai perbandingan langsung. 

5 Tindakan Hukum : Jika sebuah perusahaan dituduh dan / atau dihukum dalam 

tindakan hukum, itu menginduksi reaksi besar terhadap sikap merek. 

 Sikap merek menurut pemahaman peneliti ialah penilaian konsumen 

secara menyeluruh terhadap suatu merek dan membentuk dasar yang akan 

digunakan konsumen dalam keputusan untuk membeli. Sikap Merek adalah 

evaluasi konsumen secara menyeluruh terhadap merek dan membentuk dasar yang 

digunakan konsumen dalam keputusan dan perilakunya. Adapun indikator sikap 

merek menurut Shwu-Ing Wu dan Jiun-Yi Jang, (2014:421) adalah sebagai 

berikut : 

1. Merek sangat menarik 

2. Kesukaan pada merek ini 

3. Senang menggunakan merek ini 

4. Pendapat positif atau negatif 

5. Merek sangat memuaskan 
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2.2.3 Preferensi Merek 

 Preferensi adalah diferensiator kuat karena konsumen yang memilih 

produk tertentu dapat memperkuat juga mereknya. Perusahaan tidak perlu menjadi 

merek terbesar untuk menggunakan preferensi sebagai diferensiator, tapi 

perusahaan harus mengetahui konsumen mana yang lebih suka menggunakan 

produk tertentu (Tai dan Chew, 2012:247). Preferensi Merek menunjukkan 

bagaimana merek tersebut lebih disukai walaupun banyak merek-merek dari 

perusahaan lain yang menawarkan produk yang sejenis. Pengukuran preferensi 

merek adalah upaya untuk menentukan dampak dari kegiatan pemasaran pada hati 

dan pikiran pelanggan saat ini dan pelanggan potensial. Berkaitan dengan 

preferensi ini, konsumen menggunakan harapannya sebagai standar atau acuan, 

dengan demikian harapan pelangganlah yang melatar belakangi mengapa beberpa 

organisasi pada bisnis yang sama dapat dinilai berbeda oleh pelanggannya, dalam 

konteks ini preferensi merek umumnya harapan merupukan perkiraan atau 

keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Preferensi merek dapat 

diartikan sebagai target konsumen yang biasanya lebih memilih suatu merek 

dibanding merek lain, mungkin diakibatkan karena kebiasaan atau pengalaman 

masa lalu yang dengan merek tersebut. 

 Hal ini dilakukan agar konsumen tidak akan meninggalkan mereknya dan 

menjadi konsumen merek perusahaan pesaing. Untuk itu sebuah merek harus 

mengerti konsumen agar setiap bentuk kebijakan yang diterapkan sesuai dengan 

tuntutan dan keinginan konsumen. Preferensi merek yang kuat mempunyai tingkat 

kesukaan konsumen yang kuat terhadap suatu merek. Perusahaan yang mampu 
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mengembangkan preferensi merek akan mampu mempertahankan serangan dari 

para pesaing. Preferensi merek terbaik dapat memberikan jaminan kualitas bagi 

konsumennya. 

 Preferensi merek dapat berarti kesukaan, pilihan terhadap suatu merek 

yang lebih disukai konsumen. Preferensi ini terbentuk dari persepsi terhadap 

merek produk atau jasa. Preferensi merek mempengaruhi seseorang keputusan 

pembelian, perilaku, dan loyalitas (Oliver, 1999) dalam Shwu-Ing Wu dan Jiun-Yi 

Jang (2014:415). Preferensi merek membantu membedakan antara apakah seorang 

konsumen membeli produk tertentu karena perilaku kebiasaan atau dimotivasi 

oleh keuntungan merek. Punj dan Hillyer (2004) dalam Shwu-Ing Wu dan Jiun-Yi 

Jang (2014:415), mengusulkan bahwa merek yang menguntungkan memiliki 

kekuatan preferensi yang lebih tinggi dari pembentukan dan penguatan preferensi 

merek tentu membutuhkan pembelian praktis atau penggunaan. 

 Preferensi Merek menurut pemahaman peniliti adalah pikiran yang ada 

dalam benak pelanggan untuk memilih produk merek tersebut meskipun banyak 

produk serupa pada merek lainnya. Preferensi Merek adalah salah satu indikator 

dari kekuatan merek yang timbul di dalam hati dan di dalam pikiran pelanggan 

maupun calon pelanggan. Adapun indikator preferensi merek menurut Shwu-Ing 

Wu dan Jiun-Yi Jang, (2014:421) adalah sebagai berikut : 

1. Memilih merek ini 

2. Memilih dan membeli,  

3. Memilih produk secara langsung 
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2.2.4 Niat Beli 

 Niat Beli adalah suatu tindak lanjut dari minat beli konsumen dimana 

keyakinan untuk memutuskan akan membeli sudah dalam presentase yang besar. 

Jadi dapat dikatakan bahwa niat beli adalah tindakan akhir dalam minat beli 

berupa keyakinan sebelum keputusan pembelian diambil. Menurut Fandy 

Tjiptono (2015:149) adapun peranan seseorang yang  memiliki peranan yang 

berbeda-beda dalam setiap niat beli. Berbagai peranan yang mungkin terjadi 

antara lain sebagai berikut: 

1. Pengambil inisiatif (initiator), yaitu orang yang pertama kali menyarankan 

membeli suatu produk atau jasa tertentu. 

2. Orang yang mempengaruhi (influencer), yaitu orang yang pandangan atau 

nasihatnya diperhitungkan dalam membuat keputusan akhir. 

3. Pembuat keputusan (decider), yaitu orang yang memutuskan pada salah satu 

atau seluruh komponen atau niat beli : apakah membeli atau tidak, apa yang akan 

dibeli, bagaimana membelinya, atau dimana membelinya. 

4. Pembeli (buyer), yaitu orang yang akan melakukan pembelian sesungguhnya. 

5. Pemakai (user), yaitu orang yang akan mengkonsumsikan atau memakai barang 

atau jasa. 

 Dalam Shwu-Ing Wu dan Jiun-Yi Jang (2014:415), Blackwell, Miniard, & 

Engel (2001), niat beli adalah jenis niat perilaku, atau hanya niat, yang mengacu 

pada penilaian subjektif konsumen tentang apa yang ia / dia akan lakukan di masa 

depan. Ini adalah kemungkinan, atau kecenderungan, seseorang untuk terlibat 

dalam aktivitas tertentu atau perilaku terhadap suatu objek. Selanjutnya, dapat 
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menjadi tindakan tertentu atau perilaku yang diadopsi oleh konsumen terhadap 

objek (Engel, Blackwell, & Miniard, 1995). Niat beli bisa dibedakan menjadi niat 

beli awal dan niat beli ulang. Niat beli awal ialah dimana para calon konsumen 

memiliki niat sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Sedangkan niat 

beli ulang adalah perilaku konsumen yang hanya membeli sebuah produk tersebut 

secara berulang – ulang dengan atau tanpa perasaan (seperti suka atau senang) 

dengan produk merek tersebut. Menurut Fandy dan Anastasia (2015:43), Niat beli 

ulang yaitu pelanggan yang puas cenderung berminat melakukan pembelian ulang 

produk atau jasa yang sama, berbelanja ditempat yang sama, dan menggunakan 

penyedia jasa yang sama dikemudian hari.  

 Niat Beli menurut pemahaman peneliti ialah rencana atau keinginan 

konsumen terhadap suatu produk pada merek tertentu dan dapat diteruskan 

sebagai keputusan akhir untuk membeli produk pada merek tersebut.  

Adapun indikator niat beli menurut Nasren Khan, et al (2015:180) adalah sebagai 

berikut : 

1. Membeli merek tersebut dalam waktu dekat 

2. Mempertimbangkan untuk membeli merek tersebut di masa yang akan datang 

3. Memiliki niat beli di masa yang akan datang 

Sedangkan menurut Shwu-Ing Wu dan Jiun-Yi Jang, (2014:421) terdapat 

indikator niat beli sebagai berikut :  

1. Akan terus membeli merek tersebut 

2. Memilih merek sebagai pertimbangan pertama 

3. Merekomendasikan merek 
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Indikator niat beli yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 

a. Membeli merek dalam waktu dekat 

b. Akan terus membeli merek tersebut 

c. Memilih merek sebagai pertimbangan pertama 

d. Memiliki niat beli 

e. Merekomendasikan merek 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Persepsi Kualitas terhadap Niat Beli 

 Persepsi Kualitas menjadi faktor dominan dalam pemilihan merek, 

implikasinya ditunjukkan dalam fakta dimana terjadi probabilitas peningkatan 

melalui tingkat pembelian serta kekuatan di dalam persaingan. 

 Dalam Shwu-Ing dan Jiu-Yi Jang (2014), menurut Monroe dan Krishnan 

(1985), Zeithaml (1988), Dodds et al. (1991), dan Petrick (2004) menyatakan 

bahwa persepsi kualitas yang lebih tinggi meningkatkan nilai yang dirasakan yang 

memperkuat niat beli konsumen. Sementara hasil penelitian Nasreen Khad, et al, 

(2015) menyatakan bahwa persepsi kualitas memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap niat beli. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi persepsi kualitas maka 

semakin besar pula niat beli konsumen terhadap suatu produk dan sebaliknya, 

semakin rendah persepsi kualitas maka semakin kecil pula niat beli konsumen 

terhadap suatu produk. 
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2.3.2 Pengaruh Persepsi Kualitas terhadap Sikap Merek 

 Dalam Shwu-Ing Wu and Jiu-Yi Jang (2014:416), Bellizzi, Krueckeberg, 

Hamilton, dan Martin (1981) berpendapat bahwa konsumen memiliki kualitas 

yang dirasakan lebih tinggi untuk produk memiliki merek nasional dan kualitas 

yang dirasakan lebih renda untuk produk tanpa merek. Menurut Brucks dan 

Zeithaml (1991) dalam Shwu-Ing Wu dan Jiu-Yi Jang (2014:416) juga 

mengusulkan bahwa lebih tinggi kualitas yang dirasakan akan menyebabkan 

penerimaan yang lebih tinggi dari produk tertentu, dan produk akan dianggap 

sebagai simbol berharga. Oleh karena itu, konsumen lebih bersedia untuk 

membeli produk yang kualitas yang dirasakan tinggi. Dodds, Monroe, dan Grewal 

(1991) dan Grewal, Krishnan, Baker, dan Borin (1998) dalam Shwu-Ing Wu dan 

Jiu-Yi Jang (2014:416) mempelajari dampak dari harga, citra merek, dan nama 

toko pada evaluasi kualitas produk. Mereka semua membuktikan bahwa persepsi 

kualitas memiliki pengaruh positif pada sikap konsumen terhadap produk. Selain 

itu, Janda, Trocchia, dan Gwinner (2002) dalam Shwu-Ing Wu dan Jiu-Yi Jang 

(2014:416) juga mengusulkan bahwa lebih tinggi kualitas yang dirasakan akan 

menyebabkan sikap yang lebih reseptif terhadap produk. 

2.3.3 Pengaruh Sikap Merek terhadap Niat Beli 

 Dalam Syed Saad Hussain Shah, et al (2012:107) , Teng et al (2007) 

menyimpulkan bahwa sikap pelanggan yang mengarah ke merek terfokus tidak 

hanya tergantung pada kognisi tentang merek, tetapi juga tergantung pada 

persepsi tentang merek dalam sebuah kompetisi. Sebagai penelitian hasil meluas 
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ke salah satu faktor yaitu sikap terhadap iklan dan sikap terhadap interaksi merek 

untuk perilaku pembelian atau niat beli yang mengarah pada merek tersebut. 

2.3.4 Pengaruh Sikap Merek terhadap Preferensi Merek 

 Sikap merek didasarkan pada skema tentang merek tersebut yang tertanam 

dibenak konsumen.Preferensi merek menunjukkan bagaimana merek tersebut 

lebih disukai walaupun banyak merek-merek lain yang menawarkan produk yang 

serupa. 

 Dalam Shwu-Ing Wu dan Jiu-Yi Jang (2014:417), Aaker (1991) 

berpendapat bahwa preferensi merek adalah deskripsi keseluruhan konsumen dari 

produk tertentu. Ketika produk sejenis yang sangat baik ada secara bersamaan di 

pasar, kesadaran konsumen melemahkan hubungan antara sikap dan preferensi. 

Dengan demikian, konsumen cenderung membeli merek yang kompetitif. Namun, 

merek yang menguntungkan memiliki kekuatan preferensi yang lebih tinggi (Punj 

& Hillyer, 2004) dalam Shwu-Ing Wu dan Jiu-Yi Jang (2014:417). Dengan 

demikian, sikap merek memiliki dampak positif dan langsung pada preferensi 

merek (Keller, 1993; Punj & Hillyer, 2004) dalam Shwu-Ing Wu dan Jiu-Yi Jang 

(2014:417).  

2.3.5 Pengaruh Preferensi Merek terhadap Niat Beli 

 Preferensi merek menunjukkan bagaimana merek tersebut lebih disukai 

walaupun banyak merek-merek lain yang menawarkan produk yang serupa. 

Produk yang mempunyai merek yang bagus dimata konsumen akan membangun 

sikap positif pada produk tersebut dan akan membuat konsumen tetap memilih 

merek tersebut meskipun merek-merek lain yang menawarkan produk yang 
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serupa dan akan membangun niat beli sebagai tindak lanjut dari minat beli 

konsumen dimana keyakinan untuk memutuskan akan membeli sudah dalam 

presentase yang besar. Jadi dapat dikatakan bahwa niat beli adalah tindakan akhir 

dalam minat beli berupa keyakinan sebelum keputusan pembelian diambil. 

 Dalam Shwu-Ing Wu dan Jiu-Yi Jang (2014:417), menjelaskan bahwa 

kepercayaan adalah tindakan beralasan sebagai akibat dari persepsi. Ketika 

konsumen memegang keyakinan positif tentang merek tertentu (misalnya 

preferensi merek yang lebih tinggi), mereka membuat evaluasi yang lebih baik 

dari produk. Mereka memiliki niat beli yang lebih besar dan lebih termotivasi 

untuk menunjukkan perilaku pembelian. Menurut Higie dan Murphy (1991) 

dalam Shwu-Ing Wu dan Jiu-Yi Jang (2014:417), mengungkapkan bahwa 

preferensi merek merupakan faktor motivasi yang sangat penting untuk niat beli 

konsumen. Selanjutnya, Monroe (1990)  dalam Shwu-Ing Wu dan Jiu-Yi Jang 

(2014:417) menunjukkan bahwa citra merek akan dikodekan oleh konsumen 

sebagai indeks persepsi kualitas. Ketika merek tertentu sejajar dengan preferensi 

konsumen, mereka menunjukkan niat beli yang lebih besar untuk merek. 

2.4  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian teori diatas, adanya pengaruh Persepsi Kualitas, Sikap 

Merek, Preferensi Merek terhadap Niat Beli maka peneliti membentuk konsep 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang dilandasi oleh beberapa penelitian 

terdahulu. Konsep kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H1: Persepsi Kualitas memiliki pengaruh signifikan terhadap Niat Beli susu 

kemasan Frisian Flag di Surabaya. 

H2: Persepsi Kualitas memiliki pengaruh signifikan terhadap Sikap Merek susu 

kemasan Frisian Flag di Surabaya. 

H3: Sikap Merek memiliki pengaruh signifikan terhadap Niat Beli susu 

kemasan Frisian Flag di Surabaya. 

H4: Sikap Merek memiliki pengaruh signifikan terhadap Preferensi Merek susu 

kemasan Frisian Flag di Surabaya. 

H5: Preferensi Merek memiliki pengaruh signifikan terhadap Niat Beli susu 

kemasan Frisian Flag di Surabaya 
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