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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Muhammad Yasini dan Amjad Shamim (2013) 

Permasalahan dalam penelitian Muhammad Yasini dan Amjad Shamim adalah 

pengaruh peran mediasi dalam niat pembelian dari mulut ke mulut.Terdapat dua 

hal saling berkaitan didalam tujuan penelitian ini. Pertama adalah untuk 

menentukan dampak dari pengalaman merek, kepercayaan merek dan komitmen 

yang efektif pada niat pembelian. Kedua adalah untuk memastikan peran mediasi 

cinta merek dalam hubungan niat pembelian dari mulut kemulut. Data ini 

diperoleh melalui 265 telpon seluler konsumen dari Islamabad dan Rawalpindi. 

Dan dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

Sumber: Muhammad Yasini dan AmjadShamim“Mediating Role in Purchase 

Intentions and  Word-of-Mouth”(2013). 
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Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan 

data analisis SPSS 15.0 analisis korelasi yang digunakan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengalaman merek, kepercayaan merek dan efektif 

komitmen memiliki dampak yang positif terhadap niat pembelian. Dalam 

hubungan ini intensitas dampak komitmen efektif yang cukup tinggi dibandingkan 

dengan variabel lain. Hasil lain menunjukkan bahwa niat pembelian secara 

signifikan terhadap cinta merek dan word-of-mouth, dan cinta merek juga 

diperkirakan signifikan terhadap word-of-mouth. Cinta merek telah memediasi 

secara parsial pengaruh dalam hubungan niat pembelian dan word-of-mouth. 

2.1.2 Nazia Yaseen, Mariam Tahira, Amir Gulzar, Ayesha Anwar (2011) 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sudut pandang pengecer  tentang dampak 

kesadaran merek, kualitas yang dirasa dan loyalitas konsumen terhadap 

keuntungan merek dan niat pembelian. Selanjutnya penelitian juga difokuskan 

pada mencari peran mediasi niat pembelian pada hubungan kesadaran merek dan 

probabilitas kualitas yang dirasakan dan loyalitas merek. 

Penelitian ini dilakukan dengan kausal dan data dikumpulkan dari 200 

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

untuk mengumpulkan data sebagai studi ini difokuskan pada pandangan reseller. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pembeli yang telah 

melakukan pembelian pada merek konstruktif. Maka pentingnya  perusahaan 

untuk menciptakan daya tarik dalam merek agar posisi perusahaan lebih baik lagi 

dari pesaing. Hal ini jelas bahwa konsumen menyebarluaskan dan selalu bersedia 

untuk mendapatkan produk, jadi dipenelitian menyangkut kesadaran merek 
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merupakan faktor penting untuk memanipulasi keputusan membeli dan niat 

pembelian. Hasil menguntungkan adalah pemasukan uang dari merek terhadap 

pendapatan pengecer. Kemampuan profitabilitas cenderung memiliki hubungan 

positif dengan kesadaran merek. Konsumen tidak memiliki pengetahuan tentang 

merek akan memiliki sedikit niat untuk membeli barang tersebut. 

Berikut ini adalah gambar kerangka dari penelitian terdahulu adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

Sumber :NaziaYaseen, Mariam Tahira, Amir Gulzar, Ayesha Anwar “Impact of 

Brand Awareness, Perceived Quality and Customer Loyalty on Brand 

Profitability and Purchase Intention: A Resellers’ View” (2011) 

 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang tidak signifikan 

antara kesadaran merek dan loyalitas, sedangkan dampak yang signifikannya 

adalah persepsi kualitas terhadap probabilitas.Selanjutnya hasil menunjukkan 

dampak signifikan dari kesadaran merek, persepsi kualitas dan loyalitas terhadap 

niat pembelian serta alat uji Sobel untuk mediasi menunjukkan bahwa niat 

pembelian menjembatani hubungan kualitas yang dirasa dan keuntungan saja.Hal 

ini terlihat jelas dari penelitian bahwa pengecer lebih terhubung dengan niat 

pembelian dari konsumen dan kualitas dari merek. 
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Tabel 2.1 

PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN 

SEKARANG 

Peneliti 
Yasini, Shamim 

(2013) 

Yaseenet al., 

(2012) 

Moch. Handika A. 

I. 

Judul 

Brand Love: 

Mediating Role In 

Purvhase 

Intentions An 

Words-Of-Mouth 

Impact Of Brand 

Awareness, 

Perceived 

Quality And 

Customer Loyalty 

On Brand 

Profitability And 

Purchase 

Intention: A 

Resellers’ View 

Pengaruh 

Kesadaran Merek, 

Kepercayaan 

Merek, Pengalaman 

Merek, Dan 

Kualitas yang 

Dirasa Terhadap 

Niat Pembelian 

Pada Produk 

Yamaha Mio Di 

Surabaya 

Variabel 

independen/ 

bebas 

Pengalaman 

Merek, 

Kepercayaan 

Merek, Komitmen 

yang Efektif 

Kesadaran 

Merek, Persepsi 

Kualitas dan 

Loyalitas 

Kesadaran Merek, 

Kepercayaan 

Merek, Pengalaman 

Merek, dan 

Kualitas yang 

Dirasa 

Variabel 

dependen/terikat 
Word-of-Mouth 

Purchase 

Intention 
Niat Beli 

Variabel 

Intervening 
Niat beli - - 

Obyek Penelitian Telepon seluler 
L'Oreal dan 

Garnier 

Produk Yamaha 

Mio 

Lokasi Pakistan  Pakistan 
Indonesia 

(surabaya) 

Jumlah Sample 400 responden 200 pengecer 100 responden 

Pengambilan 

Sample 
Random Sampling 

Convenience 

Sampling 

Judgement 

Sampling 

Teknik Analisis 

Data 
Analisis Regresi Analisis Regresi 

Regresi Linier 

Berganda 

Pengukuran 

Variabel 
Skala Likert Skala Likert Skala Likert 

Instrumen 

Penelitian 
Kuesioner Kuisioner Kuesioner 
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Sumber: data diolah 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kesadaran Merek(brand awareness) 

Kesadaran merek adalah asset yang dapat sangat tahan lama sehingga 

berkelanjutan. Kesadaran merek dapat menjadi sangat sulit untuk melepaskan 

merek yang telah mencapai kesadaran dominan (Aaker, 2013:204-205). 

Menurut Kotler dan Keller (2013:504) mengembangkan kemampuan 

konsumen untuk mengenal atau mengingat kembali merek diperlukan 

pengetahuan akan detail desain produk yang cukup mendalam didalam 

keputusannya untuk melakukan pembelian. Hal penting disini bukanlah sekedar 

menjadi merek pertama yang yang disebut atau yang diingat konsumen (name 

awareness), namun terciptanya asosiasi khusus antara nama merek dengan produk 

tertentu. Hanya saja, kelemahan utama kesadaran merek terletak pada dampak 
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ukuran merek dan 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 

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

Menurut Dodds et, al dalam Yaseen et, al (2011:834) produk yang 

didukung dengan kesadaran merek tinggi dari konsumennya akan mendapatkan 

lebih banyak peluang pembelian dari konsumen maupun pembelian ulang. 

Hoeffler& Keller 2002 dalam Yaseen et,al (2011:834) berpendapat bahwa 

konsumen yang menguasai dan mengenali produk secara luas menjadi ukuran dari 

kesadaran merek. Lebih lanjut, nama merek adalah faktor sangat penting didalam 

membangun citra sebuah merek (Davis, Golicic& Marquardt, 2008 dalam Yaseen 

2011:834).  

Kesadaran terhadap merek direfleksikan dalam kemampuan konsumen 

mengidentifikasi merek dalam berbagai situasi yang berbeda.Kemampuan 

konsumen ditentukan juga oleh derajat motivasinya.Ketika konsumen berada 

dalam situasi  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. Misalkan 

pada pembelian produk seperti sepeda motor atau produk yang sifatnya tahan 

lama. Menurut Tjiptono (2011:97) kesadaran merek (brand awareness), yaitu 

kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek 

merupakan anggota dari kategori produk tertentu. 
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2.2.2 Kepercayaan Merek(brand trust) 

Proses terciptanya kepercayaan merek bagi individual didasarkan pada 

pengalaman merek dengan merek tersebut, pengalaman dengan merek akan 

menjadi sumber bagi konsumen bagi terciptanya rasa percaya pada merek dan 

pengalaman ini akan mempengaruhi evaluasi konsumen dalam konsumsi, 

penggunaan atau kepuasan secara langsung dan kontak tidak langsung dengan 

merek (Costabile, 2002 dalam Ferrinadewi 2008:148). Dari sudut konsumen 

kepercayaan merek merupakan variabel psikologis yang mencerminkan sejumlah 

akumulasi asumsi awal yang melibatkan kredibilitas, integritas dan kemurahan 

hati, yang dilekatkan pada merek tertentu (Gurviez dan Korchia, 2003 dalam 

Ferrinadewi 2008:148). Erna ferrinadewi (2008:150) berpendapat pengalaman 

konsumsi merupakan sumber terpenting kepercayaan merek karena melalui 

pengalaman merek terjadi proses pembelajaran yang memungkinkan 

terbangunnya asosiasi, pemikiran dan pengambilan kesimpulan lebih relevan 

dengan rpibadi individu/konsumen. Kepercayaan konsumen pada merek hanya 

diperoleh jika pemasar dapat menciptakan hubungan positif dengan 

konsumen.Hubungan emosional positif harus dibangun selama jangka waktu yang 

tidak pendek namun harus dilakukan secara konsisten. 

Mempertimbangkan hal diatas kepercayaan merek memiliki peran yang 

penting bagi merek. Apabila efek dari kepercayaan merek ini tidak dikendalikan 

dapat mengakibatkan pertimbangan akan tingkat kepentingan kepuasan pelanggan 

yang berlebihan dalam mengembangkan komitmen konsumen terhadap produk, 

padahal menurut teori kepercayaan komitmen (Morgan dan Hunt, 1994 dalam 
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buku Erna Ferrinadewi 2008:148),kepercayaan adalah variabel kunci dalam 

mengembangkan keinginan yang tahan lama untuk terus mempertahankan 

hubungan jangka panjang dalam merek tertentu. 

Kepercayaan memiliki peran yang penting dalam pemasaran industri. 

Dinamika lingkungan bisnis yang cepat memaksa pemasaran perusahaan untuk 

mencari cara yang lebih kreatif dan fleksibel untuk beradaptasi. Studi menjelaskan 

bahwa kepercayaan berperan penting dalam keputusan pembelian pelanggan 

berulang dan jangka panjang kepuasan pelanggan. MenurutKustini dalam 

Mohammad Rizan, Basrah, dan Yusiana (2012:6), kepercayaan merek dapat 

diukur melalui dimensi viabilitas (dimension of viability) dan dimensi 

intensionalitas (dimension of intentionality). 1. Dimension of Viability, Dimensi 

ini mewakili sebuah persepsi bahwa suatu merek dapat memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan dan nilai konsumen. Dimensi ini dapat diukur melalui 

indikator kepuasan dan nilai (value). 2. Dimension of Intentionality, Dimensi ini 

mencerminkan perasaan aman dari seorang individu terhadap suatu merek. 

Dimensi ini dapat diukur melalui indikator security dan trust. 

2.2.3 Pengalaman merek(Brand Experience) 

Brand experience (pengalaman merek) adalah interaksi mental langsung dengan 

merek, merek dapat meningkatkan dan mengekspresikan karakter kuat emosional 

dengan cara yang positif. Beberapa dari pengalaman merek terjadi akibat 

dorongan perasaan, tetapi hal itu hidup lebih pendek dibandingkan pengalaman 

merek yang terjadi karena lebih terpikirkan dan memberikan kesan dalam jangka 

waktu yang lama didalam ingatan konsumen. Keawetan pengalaman merek 
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menetap didalam memory konsumen dan juga memberikan efek terhadap 

kepuasan pelanggan dan loyalitas (Oliver 1997, Reiched 1996 dalam Yasin dan 

Shamim 2013:103). Konsumen akan melakukan penilaian-penilaian tertentu 

setelah merasakan pengalaman terhadap pengalaman merek tersebut. Pengalaman 

konsumsi merupakan sumber terpenting terciptanya kepercayaan merek karena 

melalui pengalaman terjadi proses pembelajaran yang memungkinkan 

terbangunnya asosiasi, pemikiran dan pengambilan kesimpulan yang lebih relevan 

dengan pribadi konsumen atau individu (Ferrinadewi 200:150). 

Konsep pengalaman merek ini adalah sebuah kenyataan melampaui 

pendekatan tradisional dari merek (Keller 2003 dalam Yasin dan Shamim 

2013:103). Kebutuhan-kebutuhan fungsional terpenuhi dengan pembelian produk 

atau jasa, juga kebutuhan emosional yang diperoleh pelanggan berupa rangsangan 

terhadap emosi dan perasaan yang dipenuhi oleh merek pengalaman 

merekdibangun berdasarkan asumsi bahwa diatas kebutuhan konsumen 

mempunyai keinginan dan hasrat. Jadi selain peduli dengan bagaimana suatu 

merekdapat melaksanakan fungsinya, konsumen menikmati saat-saat atau 

pengalaman berinteraksi dengan merek tersebut. 

Pengalaman merekakan semakin berkesan apabila memiliki perbedaan 

kualitas dari kompetitor dan disampaikan dengan jelas. Setiap pengalaman merek 

berbeda dari satu dengan lainnya dalam hubungannya terhadap kekuatan dan 

ukuran pengalaman konsumen. Beberapa pengalaman merek lebih kuat dibanding 

pengalaman merek yang lain (Yasin dan Shamim 2013:103). Kebanyakan dari 

pemasar jasa tidak mengikuti emosional ontology terbaru (pemahaman mendalam 
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terhadap emosi). Penelitian terbaru menyatakan konsumen percaya kurang lebih 

25% bahwa layanan perusahaan memberikan keunggulan dan pengalaman luar 

biasa kepada konsumen. Untuk konsumen, pengalaman emosional yang 

berhubungan dengan merek layanan adalah penyeimbang kepentingan layanan itu 

sendiri (Crane, F., Kerin, R., and Hartley, S. 2007 dalam Yasin dan Shamim 

2013:103). 

Pemasar harus berupaya keras agar dapat memiliki koneksi dengan 

konsumennya dalam mewujudkan pengalaman merek. Konsumen akan terus 

berharap pada merek untuk meyediakanpengalaman merek berkesan yang 

melibatkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.  

2.2.4 Kualitas yang Dirasa (Perceived Quality) 

Kualitas yang dirasa (perceived quality) merupakan penilaian konsumen terhadap 

keunggulan atau superioritas produk secara keseluruhan.Oleh sebab itu, kualitas 

yang dirasa didasarkan pada evaluasi subyektif konsumen (bukan manajer atau 

pakar) terhadap kualitas produk (Tjiptono, 2011:97). Kualitas yang dirasa adalah 

persepsi dari pelanggan atas keunggulan dan kualitas dari keseluruhan produk 

atau layanan yang dapat dibandingkan dengan alternatif lain ke dalam tujuan yang 

diinginkan. Untuk mencapai level kepuasan kualitas yang dirasa akan lebih sulit 

untuk melakukan pengembangan produk pada setiap tahunnya didalam 

meningkatkan target kualitas produk atau layanan yang diharapkan oleh 

konsumen (Keller, 2008:195). Ketika konsumen memperoleh pandangan lebih 

positif tentang produk, akan menghasilkan kesetiaan (Yaseen 2011:834). Barang 

hasil kerja pabrik, pengecer, dan konsumen selalu memiliki perbedaan analisis 
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dalam keputusan tentang tingkatan kualitas (Aaker, 1996 dalam Yaseen 

2011:834). Meskipun pelanggan tetap memiliki cukup informasi, pelanggan 

mungkin tidak memadai dalam tujuan dan rangsangan setiap pengambilan 

keputusan, dan dalam tahap penutupannya konsumen hanya mampu memutuskan 

berdasarkan sedikitnya informasi penting dan melakukan beberapa keputusan 

berdasarkan kualitas (Wan, 2006 dalam Yaseen 2011:834). Kualitas yang dirasa 

dapat dipengaruhi oleh hubungan seperti pengalaman masa lalu, pendidikan 

mengambil keluar faktor resiko dan faktor sementara seperti alasan pembelian, 

membayar pajak, dan keadaan masyarakat dari konsumen (Holbrook & Corfman, 

1985 dalam Yaseen et, al 2011:834). 

2.2.5 Niat beli (Purchase Intention) 

Niat beli akan timbul karena dorongan konsumsi yang tinggi dan adanya sifat 

tidak ingin kalah dengan orang lain. Setelah pengguna membeli produk tersebut 

pengguna akan merasa puas atau tidak puas pasca pembelian, pelanggan yang 

puas akan kembali membeli produk dan memuji produk yang dibelinya dihadapan 

orang lain, sedikit menarik perhatian pada merek dan iklan pesaing dan membeli 

produk lain dari perusahaan yang sama (Kotler-Keller, 2007:244). 

Beberapa faktor yang membentuk niat beli dan keputusan pembelian 

konsumen (Kotler dan Keller, 2009:189) yaitu : 

1. Sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang 

disukai seseorang akan bergantung pada dua hal yaitu, sikap negatif orang 

lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen 

untuk menuruti keinginan orang lain.  
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2. Faktor situasi yang tidak terantisipasi, faktor ini nantinya akan dapat 

mengubah pendirian konsumen. Hal tersebut tergantung dari pemikiran 

konsumen sendiri, apakah dia percaya diri dalam memutuskan akan 

membeli suatu barang atau tidak. 

 Menurut Kotler dan Keller (2008:240) dalam tahap evaluasi, para 

konsumen membentuk reference atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan 

pilihan.Oleh karena itu, niat beli sering digunakan untuk menganalisis perilaku 

konsumen dalam mempelajari hubungan.Niat beli berhubungan dengan suatu 

keputusan pembelian. Menurut Tatik Suryani (2013:217) nilai-nilai dan norma, 

mitos, symbol, dan bahasa merupakan komponen budaya yang berpengaruh 

terhadap perilaku konsumen dalam membeli dan mengonsumsi produk. 

Komponen-komponen budaya ini diuraikan sebagai berikut: 

1)  Nilai-nilai dan norma, segala sesuatu yang dianggap baik dan tidak baik, 

yang dijunjung tinggi erat kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat. 

2) Mitos, merupakan kisah yang mengungkapkan nilai-nilai utama dan cita-

cita suatu masyarakat. 

3)  Simbol, merupakan tanda atau lambang yang mengkonsumsikan sesuatu 

kepada anggota masyarakat. 

Niat beli konsumen adalah hasil dari pandangan konsumen tentang produk 

dan hal ini merupakan element penting memprediksi interaksi pembelian 

konsumen. Hal ini juga menyatakan bahwa nilai nyata dan kualitas nyata akan 
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berdampak pada Niat beli (Monroe and Krishnan, 1985 dalam Yasin dan Shamim 

2013:103). Niat beli tinggi juga meningkatkan kualitas yang dirasa (Zeithaml, 

1988 dalam Yasin dan Shamim 2013:203). Niat beli menunjukkan bahwa 

konsumen akanmengejarpenggalaman tersebut. Lingkungan eksternal konsumen 

gunakan sebagai informasi untuk mencari produk barang atau jasa, mengevaluasi 

produk, dan membuat keputusan final akan barang dan jasa yang konsumen 

inginkan (Zeithaml 1988, Dodds et al 1991, Schiffman&Kanuk 2000, Yang 2009 

dalam Yasin dan Shamim. 2013:102) 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Untuk dapat mengetahui bagaimana alurhubungan antar variabel yang akan diteliti 

berdasarkan landasan teori dan atau penelitian terdahulu, maka pengaruh 

kesadaran merek, kepercayaan merek, pengalaman merek, dan persepsi kualitas 

terhadap niat pembelian pada produk Yamaha Mio di Surabaya dapat 

digambarkan melalui suatu kerangka pemikiran yang di sajikan padagambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data diolah 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas maka hipotesis dari rumusan 

masalah yang diteliti yaitu : 

H1 :Kesadaran Merek berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

niatpembelian produk Yamaha Mio di Surabaya 

H2 :Kepercayaan merek berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

niatpembelianprodukYamaha Mio di Surabaya 

H3 :Pengalaman Merek berpengaruh secara Signifikan positif terhadap 

niatpembelianproduk Yamaha Mio di Surabaya 

H4 :Persepsi Kualitas berpengaruh signifikan positif terhadap niat pembelian 

produk Yamaha Mio di Surabaya. 

 


