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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu beserta 

persamaan dan juga perbedaan yang mendukung penelitian ini berfokus pada 

Kesadaran Merek, Loyalitas Merek, Kualitas Yang Dirasakan diantaranya sebagai 

berikut: 

a) Mohammad Reza Jalilvand,Neda Samiei,dan Seyed Hessamaldin 

Mahdavinia (2011)  

 

Penelitian Mohammad Reza Jalilvand, Neda Samiei, dan Seyed 

Hessamaldin Mahdavinia (2011) dalam judul The Effect of Brand Equity 

Components on Purchase Intention tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

adanya pengaruh dimensi ekuitas merek terhadap niat pembelian. Teori yang 

dirujuk mengacu pada kerangka konseptual Aaker yang diaplikasikan di industri 

automobile. Ekuitas merek dibentuk dari faktor–faktor penentu dari ekuitas merek 

berdasarkan sampel dari 242 konsumen. 

Penelitian ini menggunakan analisis SEM. Beberapa pendekatan dipilih 

untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Untuk menguji  hipotesis dalam 

penelitian ini. Kerangka pemikiran disusun sebagaimana Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Peneliti 1 

Sumber: Mohammad Reza Jalilvand,Neda Samiei,dan Seyed Hessamaldin Mahdavinia 

(2011) dalam judul “The Effect of Brand Equity Components on Purchase Intension.” 

 

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa  kesadaran merek, asosiasi merek, 

kualitas yang dirasakan dan loyalitas merek memiliki pengaruh yang signifikan 

positif terhadap niat pembelian. 

Persamaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian sekarang: 

a. Terdapat 3 variabel bebas yang sama yaitu kesadaran merek, loyalitas 

merek, dan kualitas yang dirasakan. 

b. Terdapat 1 variabel terikat yang sama yaitu niat pembelian. 

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian sekarang: 

 

a. Tidak ditelitinya salah satu variabel bebas asosiasi merek. 

b. Memakai alat analisis SEM 

c. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Iran sedangkan penelitian 

sekarang dilakukan di Indonesia ( Surabaya ) 

Kesadaran Merek 

Asosiasi Merek 

Loyalitas Merek 

Kualitas Yang 

Dirasakan 

Niat Pembelian 
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d. Obyek penelitian terdahulu mengenai mobil sedangkan penelitian sekarang 

mengenai motor. 

b)  Nazia Yazeen, Mariam Tahira, Amir Gulzar, Ayesha Anwar (2011) 

 

Jurnal penelitian kedua ini yang diacu dalam penelitian ini ditulis oleh 

Nazia Yazeen, Mariam Tahira, Amir Gulzar, Ayesha Anwar (2011) berjudul 

“Impact of Brand Awareness, Perceived Quality and Customer Loyalty on Brand 

Profitability and Purchase Intention: A Reseller’s View”. Permasalahan yang 

diteliti oleh peneliti ini adalah pengaruh kesadaran merek,persepsi kualitas dan 

loyalitas terhadap niat pembelian. Bertujuan untuk mengetahui sudut pandang 

pengecer tentang dampak kesadaran merek, kualitas yang dirasakan dan loyalitas 

pelanggan terhadap profitabilitas dan niat pembelian. Selanjutnya penelitian juga 

difokuskan pada mencari tahu peran mediasi pembelian intensi pada hubungan 

kesadaran merek dan profitabilitas, kualitas yang dirasakan dan loyalitas merek. 

Penelitian ini merupakan penelitian kausal dan data dikumpulkan dari 200 

pengecer tentang dua merek yaitu L’Oreal dan Garnier. Pengecer yang dipilih 

untuk penyusunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pembeli yang 

telah melakukan pembelian pada merek konstruktif. Jadi penelitian ini kesadaran 

merek merupakan faktor penting dalam niat pembelian. Berikut ini adalah gambar 

kerangka penelitian terdahulu adalah: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Peneliti 2 

Sumber: Nazia Yazeen, Mariam Tahira, Amir Gulzar, Ayesha Anwar (2011) berjudul 

“Impact of Brand Awareness, Perceived Quality and Customer Loyalty on Brand Profitability 

and Purchase Intention: A Reseller’s View 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dampak yang tidak 

signifikan antara kesadaran merek dan loyalitas, sedangkan dampak yang 

signifikan terhadap persepsi kualitas terhadap profitabilitas. Selanjutnya hasil 

menunjukan dampak signifikan dari kesadaran merek, kualitas yang dirasakan dan 

loyalitas terhadap niat pembelian. 

Persamaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian sekarang: 

a. Terdapat persamaan dalam ketiga variabelnya yaitu kesadaran merek, 

persepsi kualitas dan loyalitas 

b. Variabel terikatnya sama-sama menggunakan niat pembelian 

c. Sama – sama merupakan penelitian kausal 

d. Memakai pengukuran variabel yang sama yaitu skala likert 
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Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian sekarang: 

a. Berbeda lokasi penelitian yaitu di Pakistan sedangkan peneliti sekarang di 

Surabaya. 

b. Teknik sampling yang digunakan berbeda yaitu convenience sampling 

sedangkan peneliti sekarang judgement sampling. 

c. Jumlah sampel yang berbeda yaitu 200 responden sedangkan peneliti 

sekarang 100 responden. 

d. Teknik analisis data yang berbeda yaitu memakai analisis regresi linier 

sedangkan peneliti sekarang memakai regresi linier berganda. 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

Keterangan 

Peneliti 

Mohammad Reza 

Jalilvand, et al 

(2011) 

Nazia Yazeen, et 

al (2011) 

Bunga 

Revina(2015) 

Variabel Bebas Kesadaran 

Merek,Asosiasi 

Merek,Kualitas 

Yang 

Dirasakan,Loyalitas 

Merek 

Kesadaran Merek, 

Kualitas Yang 

Dirasakan, 

Loyalitas Merek 

Kesadaran Merek, 

Loyalitas 

Merek,Kualitas 

Yang Dirasakan 

Variabel Terikat Niat Pembelian Niat Pembelian Niat Pembelian 

Obyek Penelitian Mobil  L’Oreal dan 

Garnier 

Motor 

Jumlah Sampel 242 responden 200 responden 100 responden 

Teknik Sampling Judgement 

Sampling 

Convenience 

Sampling 

Judgement 

Sampling 
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Keterangan 

Peneliti 

Mohammad Reza 

Jalilvand, et al 

(2011) 

Nazia Yazeen, et al 

(2011) 

Bunga 

Revina(2015) 

Teknik 

Analisis Data 

SEM Regresi linier  Regresi Linier 

Berganda 

Instrumen 

Penelitian 

Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Hasil kesadaran 

merek,asosiasi 

merek, kualitas 

yang dirasakan 

dan loyalitas 

merek memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap niat 

pembelian 

-Kesadaran merek dan 

loyalitas tidak 

signifikan 

-Persepsi kualitas 

terhadap profitabilitas 

signifikan 

-Kesadaran merek, 

kualitas yang dirasakan, 

dan loyalitas signifikan 

terhadap niat beli 

-Kesadaran 

Merek,Loyalitas 

Merek,dan 

Kualitas Yang 

dirasakan secara 

parsial 

berpengaruh 

positif terhadap 

Niat Pembelian  

-Kesadaran 

Merek secara 

simultan tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

Niat Pembelian 

-Loyalitas Merek 

secara simultan 

berpengaruh 

positif 

terhadapNiat 

Pembelian 

-Kualitas Yang 

Dirasakan secara 

simultan 

Berpengaruh 

Positif terhadap 

Niat Pembelian. 

 

Sumber: Mohammad Reza Jalilvand,Neda Samiei,dan Seyed Hessamaldin Mahdavinia (2011) 

dalam judul “The Effect of Brand Equity Components on Purchase Intension.” 

Nazia Yazeen, Mariam Tahira, Amir Gulzar, Ayesha Anwar (2011) berjudul “Impact of Brand 

Awareness, Perceived Quality and Customer Loyalty on Brand Profitability and Purchase 

Intention: A Reseller’s View”. 
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2.2 Landasan Teori 

Pada penelian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa teori yang 

dijadikan sebagai panduan serta penjelasan-penjelasan pada analisis penelitian dan 

pembahasan penelitian. Landasan teori ini antara lain: 

2.2.1 Kesadaran Merek  

Kesadaran merek adalah kemampuan dari seorang konsumen ataupun 

calon pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali bahwa suatu merek 

sebagai bagian dari kategori produk tertentu (Fandy Tjiptono, 2011: 97). 

Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, 

mengingat kembali suatu merek sebagaian dari suatu kategori produk tertentu.  

Ukuran pada Kesadaran merek yang banyak dipakai adalah recall dan 

recognition, baik aided maupun anaided (Fandy Tjiptono, 2011: 111). Yang 

dimana penting didalam sini bukanlah sekedar menjadi merek pertama yang 

disebut atau yang akan diingat oleh konsumen (name awareness), namun 

terciptanya asosiasi khusus antara nama merek tersebut dengan produk tertentu. 

Kelemahan utama dari kesadaran merek terletak pada dampak ukuran merek dan 

juga skala aktivitas promosi yang sangat dominan, sementara kekuatan merek 

dalam konteks preferensi atau sikap positif konsumen terhadap merek 

bersangkutan tidak banyak terungkap. Ukuran kesadaran mengandung efek 

perancu, dimana merek -merek besar cenderung selalu lebih diuntungkan. 

Menurut Erna Ferrinadewi (2008: 174) merek yang sering dibeli oleh 

seluruh anggota keluarga biasanya akan membuat seluruh anggota keluarga 

memiliki kesadaran yang tinggi akan keberadaan merek. Walaupun merek 
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tersebut merek yang tidak terpikirkan oleh konsumen, namun nama merek akan 

menetap dalam ingatan konsumen karena tingginya frekuensi anggota keluarga 

melihat terpapar oleh merek yang sama. Semakin sering merek tersebut dilihat 

dan digunakan oleh seluruh anggota keluarga maka ingatan pada konsumen 

semakin kuat. 

Kesadaran terhadap merek direfleksikan dalam kemampuan konsumen 

mengidentifikasi merek dalam berbagai situasi yang berbeda. Kemempuan 

konsumen ditentukan juga oleh derajat motivasinya. Ketika konsumen berada 

dalam siatuasi  pembelian dengan motivasi yang tinggi, maka konsumen akan 

membutuhkan lebih banyak waktu dalam proses pengambilan keputusan agar 

mendapatkan lebih banyak waktu untuk menjadi familiar pada merek. 

Berikut indikator  yang diambil dari Suryani (2013: 117) 

1.  Konsumen dapat mengenali dengan mudah merek 

2.  Konsumen dapat dengan mudah mengingat logo atau identitas merek 

3.  Pengetahuan konsumen tentang merek 

4. Pengetahuan konsumen akan keunggulan merek 

2.2.2 Loyalitas Merek  

Loyalitas merek merupakan cara untuk mengukur jumlah pelanggan dari 

merek tertentu saat ini. Hal ini dapat diukur dengan dua pendekatan yaitu 

perilaku dan sikap. Pendekatan pertama menunjukkan perilaku pembelian 

konsumen terhadap merek dan pendekatan kedua menunjukkan preferensi relatif 
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mereka untuk merek tertentu pada orang lain ( Jensen 2011, dalam Tariq, et al 

2013:344 )   

Menurut Ou , Shih , Chen dan Wang ( 2011 ) dalam Tariq, et al 

(2013:344)  loyalitas merek sebagai persepsi untuk membeli kembali barang 

diinginkan. Hal ini meningkatkan motivasi konsumen terhadap prilaku 

pembelian. Mereka menyebutkan bahwa loyalitas merek dapat ditingkatkan 

dengan membangun hubungan pelanggan yang kuat dan program loyalitas 

konsumen.  

Menurut Tariq, et al ( 2013:344 ) mengatakan bahwa Loyalitas merek 

membantu untuk memaksimalkan ekuitas merek di wilayah tersebut. Ada perilaku 

tertentu yang dikembangkan konsumen sebagai akibat dari loyalitas merek yaitu 

sikap positif terhadap merek , ketidak pekaan terhadap harga merek pilihan , 

perasaaan menyenangkan dan merekomendasi kepada orang lain tentang merek. 

Pada akhirnya loyalitas merek memiliki pengaruh yang sangat positif pada niat 

beli lebih berarti loyalitas merek maka tinggi akan menjadi niat beli. 

2.2.3 Kualitas Yang Dirasakan  

Kualitas Yang Dirasakan merupakan penilaian konsumen terhadap 

keunggulan atau superioritas produk secara keseluruhan (Fandy Tjiptono, 2008: 

97). Oleh sebab itu, kualitas yang dirasa di dasarkan pada evaluasi subyektif 

konsumen terhadap suatu produk. Dikatakan pula kualitas yang dirasa merupakan 

bagaimana benak konsumen memandang sebuah merek. Bagaimana keunggulan 

merek atau kelebihan merek secara keseluruhan yang didasarkan pada evaluasi 

subyektif konsumen (Erna Ferrinadewi,2008 : 172) 
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Kualitas menjadi faktor penting bagi memilih merek untuk membeli. Menurut 

(Vranesevic dan Stanandccaronec, dalam Che Anniza et al, 2011 : 778), 

pentingnya merek produk dapat dilihat terutama dalam dampaknya terhadap 

pilihan pengguna dan loyalitas mereka terhadap merek melalui identifikasi dan 

pembedaan kualitas. Dengan kata lain, pelanggan akan lebih cenderung menjadi 

loyal kepada merek ketika merek tertentu dianggap telah memberikan tingkat 

kualitas yang dapat memenuhi harapan pelanggan (Erdem dan Swait dalam Hyun 

Baek and Karen Whitehill King. 2011), menunjukkan bahwa kredibilitas merek 

meningkatkan persepsi kualitas, mengurangi risiko yang dirasakan, menurunkan 

biaya informasi, dan dengan demikian meningkatkan konsumen diharapkan, yang 

ditandai dengan miat pembelian merek. Kesimpulan sebelum membeli produk 

akan memilih produk mana yang akan digunakan berdasarkan kebutuhan dan 

setelah konsumen merasakan produk tersebut. 

2.2.4 Niat pembelian 

Niat beli dapat didefinisikan sebagai niat seseorang untuk membeli merek 

tertentu  yang telah mereka pilih untuk diri mereka sendiri setelah mengevaluasi 

berbagai informasi dan juga kualitas dari merek tersebut. Kita dapat mengukur 

variabel niat beli misalnya memertimbangkan merek untuk pembelian dan 

mengharapkan untuk membeli produk tersebut dimasa yang akan datang (Imran 

Khan et al, 2012). Untuk keputusan pembelian dan niat beli dalam buku (Fandy 

Tjiptono, 2011: 100) Brand Judgement merupakan pendapat dan evaluasi personal 

konsumen terhadap merek berdasarkan kinerja merek dan asosiasi merek yang 

dipresepsikan, aspek brand Judgement meliputi: 
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1. Brand quality, yaitu presepsi konsumen terhadap nilai dan kepuasan yang 

dirasakan. 

2. Brand credibility, yaitu seberapa jauh sebuah merek dinilai kredibel dalam 

hal expertice (kompeten, inovatif, dan menjadi pemimpin pasar), 

trustworthiness (bisa diandalkan, selalu mengutamakan kepentingan 

pelanggan) dan likeability (menarik, fun, dan memang layak untuk dipilih dan 

digunakan). 

3. Brand consideration yaitu sejauh mana sebuah merek dipertimbangkan untuk 

dibeli atau digunakan konsumen. 

4. Brand superiority yaitu sejauh mana konsumen menilai merek bersangkutan 

unik dan lebih baik dibandingkan merek-merek lain. 

Niat pembelian menunjukkan bahwa konsumen mengejar  pengalaman, 

keinginan eksternal lingkungan mereka untuk mengumpulkan informasi tentang 

produk atau jasa. Menurut Chaudhuri dan Holbrook (2004) dalam buku (Tjiptono, 

2011: 106) menyimpulkan bahwa Kepercayaan merek dan efek merek dapat 

menentukan loyalitas pembelian dan loyalitas attitudinal yang dimana akan 

mengarah pada kesediaan konsumen untuk membeli. 

Menurut Shukla (2010) dalam penelitian Jalilvand dan Samiei (2012) 

menyatakan bahwa ada 3 indikator untuk mengukur niat pembelian yaitu: 

a) Pilihan produk, artinya konsumen cenderung memilih untuk membeli 

produk tersebut dibandingkan produk lainnya. 

b) Merekomendasikan, artinya konsumen merekomendasikan orang lain 

untuk membeli produk tersebut. 
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c) Membeli pada masa yang akan dating, artinya konsumen berniat akan 

membeli produk tersebut pada waktu yang akan datang. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Kesadaran Merek dengan Niat Pembelian 

Kesadaran konsumen pada merek untuk membeli menjadikan konsumen 

bersedia untuk membayar untuk nama sebuah merek, dari masalah ini adalah 

bukti bahwa konsumen memiliki kesadaran akan merek dan selalu bersedia untuk 

mendapatkan produk yang lebih baik. Kesadaran merek merupakan faktor 

penting untuk untuk memanipulasi keputusan membeli dan niat beli Macdonald 

dan Sharp (2000) dalam jurnal Yaseen et al, (2011).  

2.3.2 Hubungan antara Loyalitas Merek dengan Niat Pembelian 

Tariq, et al ( 2013:344 ) loyalitas timbul sebagai akibat dari kepuasan 

pelanggan. Jika pelanggan puas atas fungsi merek, mereka akan timbul 

loyalitasnya terhadap merek dan mereka menjadi tidak peka terhadap faktor harga 

dan mereka juga akan menunjukkan minat yang kuat untuk membeli produk.  

Loyalitas merek adalah situasi yang menunjukkan perilaku setia dari 

pelanggan,  berapa lama mereka  akan tetap melekat pada merek terlepas dari 

perubahan harga dan fitur lain. Jalilvand, Samiei  dan Mahdavinia (2011) dalam 

Tariq, et al ( 2013:346 ) mengatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara  

loyalitas merek dan niat beli. Loyalitas dibangun dengan membuat hubungan yang 

lebih baik dengan pelanggan dan  menawarkan kepada pelanggan dengan standar 

kualitas dan atribut. 
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2.3.3 Hubungan antara Kualitas Yang Dirasakan dengan Niat Pembelian 

Kualitas menjadi faktor penting bagi memilih merek untuk membeli. 

Menurut (Vranesevic dan Stanandccaronec, dalam Che Anniza et al, 2011 : 778), 

pentingnya merek produk dapat dilihat terutama dalam dampaknya terhadap 

pilihan pengguna dan loyalitas mereka terhadap merek melalui identifikasi dan 

pembedaan kualitas. Kualitas yang dirasakan terhadap produk dapat mentukan 

nilai dan berpengaruh secara langsung kepada keputusan pembelian atau tetap 

loyal terhadap merek. Persepsi kualitas merek mencerminkan perasaan konsumen 

atau pelanggan secara menyeluruh mengenai suatu merek sehingga dari persepsi 

tersebut adanya niat akan pembelian merek atau produk tersebut. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

               H1a 

H1b 

  

  

  H2 

   

   

 H1c 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

H1a: Kesadaran Merek secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap 

niat pembelian konsumen pada Yamaha Mio di Surabaya. 

H1b:  Loyalitas Merek secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap niat 

pembelian konsumen pada Yamaha Mio di Surabaya. 

H1c:  Kualitas Yang Dirasakan secara parsial berpengaruh signifikan positif 

terhadap niat pembelian konsumen pada Yamaha Mio di Surabaya.  

H2: Kesadaran Merek, Loyalitas Merek, Dan Kualitas Yang Dirasakan  secara 

simultan berpengaruh signifikan positif terhadap niat pembelian konsumen pada 

Yamaha Mio di Surabaya. 

 




