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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Kotler dan Keller (2009:6) Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasikan 

dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. 

American Marketing Association mendefinisikan pemasaran adalah satu fungsi 

organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan 

menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan 

cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. Saat 

berhadapan dengan proses pertukaran, harus ada sejumlah besar pekerjaan dan 

keterampilan.  

Pemasaran dapat dibagi menjadi dua definisi yaitu definisi sosial dan definisi 

manajerial. Definisi sosial menunjukkan peran yang dimainkan pemasaran dalam 

masyarakat.   Seorang pemasar mengakatakan bahwa peran pemasaran adalah 

menyerahkan standar hidup yang lebih tinggi. Definisi sosial menunjang tujuan 

kita, pemasaran  suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan  dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain. Menurut definisi manajerial, pemasaran sering digambarkan sebagai 

seni menjual produk. 
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2.2 Pengertian Merek  

Kotler dan Keller (2009:332),  Asosiasi pemasaran Amerika mendefinisikan 

merek (brand) sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau 

kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau 

jasa  penjual atau kelompok penjual dan untuk mendeferensiasikannya dari barang 

atau jasa pesaing. Dengan demikian, sebuah merek adalah produk  atau jasa 

penambah dimensi yang dengan cara tertentu mendeferensiasikannya dari produk 

atau jasa lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama.  

Menurut Rangkuti (2002:36) Brand adalah nama dan atau simbol yang bersifat 

membedakan (seperti sebuah logo, cap atau kemasan) dengan maksud 

mengidentifikasi barang dan jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok 

penjual tertentu. Dengan demikian suatu merek membedakannya dari barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh pesaing. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat didefenisikan brand adalah identitas 

tambahan dari suatu produk yang tak hanya membedakannya dari produk pesaing, 

namun merupakan janji produsen atau kontrak kepercayaan dari produsen kepada 

konsumen dengan menjamin konsistensi bahwa sebuah produk akan selalu dapat 

menyampaikan nilai yang diharapkan konsumen dari sebuah produk.  

 

2.3 Peran dan Manfaat Merek 

Menurut Kotler dan Keller (2009:332) Merek mengidentifikasi sumber atau 

pembuat produk dan memungkinkan konsumen (individu atau organisasi) untuk 

menetapkan tanggung jawab pada pembuat atau distributor tertentu. Konsumen 
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belajar tentang merek melalu pengalaman masa lampau dengan produk dan 

program pemasarannya. Ketika kehidupan konsumen menjadi lebih rumit, sibuk, 

dan kekurangan waktu, kemampuan merek untuk meyederhanakan pengambilan 

keputusan dan mengurangi resiko menjadi tak ternilai. 

Merek juga menunjukkan fungsi – fungsi yang bernilai bagi perusahaan : 

1. Merek meyederhanakan penanganan dan penelusuran produk 

2. Merek membantu mengorganisasikan catatan inventori dan catatan 

akunting. 

3. Merek menawarkan perlindungan hukum yang kuat untuk fitur atau aspek 

produk yang unik.  Nama merek dapat dilindungi melalui paten, 

pengemasan dapat dilindungi  melalui merek dagang yang terdaftar, 

sedangkan manufackuring dapat dilindungi melalui hak cipta dan 

rancangan.  

Merek dapat menandakan satu tingkat mutu tertentu, sehingga pembeli yang 

puas dapat lebih mudah memilih produk. Kesetiaan merek memberikan 

kemampuan untuk diramal dan keamanan permintaan bagi perusahaan 

sekaligus menciptakan hambatan perusahaan lain memasuki pasar.  

2.4  Pengertian Ekuitas Merek 

Menurut kotler dan Keller (2009 :334) ekuitas merek adalah nilai tambah yang 

diberikan  pada produk dan jasa, nilai ini bisa dicerminkan dalam cara konsumen 

berfikir, merasa dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan 

profitabilitas yang dimiliki perusahaan. 
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Pemasar dan periset menggunakan berbagai perspektif untuk mempelajari ekuitas 

merek. Pendekatan berbasiskan pelanggan memandang ekuitas merek dari sudut 

konsumen. Dasar pemikiran ekuitas merek berbasis pelanggan menetapkan 

kekuatan merek terletak pada apa yang dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, 

dipikirkan, dirasakan konsumen tentang merek selama ini. Dengan kata lain, 

kekuataan merek terletak pada pikiran pelanggan yang ada atau calon pelanggan 

yang ada yang mereka alami secara langsung dan tidak langsung tentang merek. 

Merek tertentu dikatakan memiliki ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif 

bila konsumen bereaksi lebih menyenangkan terhadap produk tertentu, dan cara 

produk itu dipasarkan dan diidentifikasi kalau dibanding dengan ketika merek itu 

belum diidentifikasi. Merek tertentu dikatakan memiliki ekuitas merek berbasis 

pelanggan yang negatif jika konsumen bereaksi secara kurang menyenangkan 

terhadap aktivitas pemasaran merek dalam situasi yang sama. 

2.5  Elemen-Elemen Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Menurut Durianto dkk (2004:4) brand equity dapat dikelompokkan ke dalam lima 

kategori yaitu: 

1. Kesadaran merek (brand awareness) yaitu kesanggupan seorang pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori atau produk tertentu.  

2. Asosiasi merek (brand association) yaitu segala kesan yang muncul dan 

terikat dengan ingatan konsumen mengenai suatu merek.  

3. Persepsi kualitas (perceived quality) yaitu persepsi konsumen terhadap 

keseluruhan kualitas atau jasa layanan  dengan maksud yang diharapkan 

konsumen.  
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4. Loyalitas merek (brand loyalty) yaitu merupakan ukuran kedekatan pelanggan 

pada sebuah merek  

5. Aset-aset merek lainnya (other proprietary brand assets)  

Empat elemen di luar aset-aset merek lainnya dikenal dengan elemen-elemen 

utama dari ekuitas merek. Elemen ekuitas merek yang kelima secara langsung 

akan dipengaruhi oleh kualitas elemen utama tersebut.  

 

 

2.5.1 Kesadaran Merek 

Menurut Simamora (2001:74), kesadaran merek adalah kemampuan seseorang 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian 

dari kategori produk tertentu. 

Menurut Durianto (2001:55), ada 4 piramida kesadaran merek, mulai dari 

kesadaran merek tingkat terendah sampai tingkat tertinggi sebagai berikut: 

1. Tidak menyadari merek (Unaware of Brand) adalah tingkat paling 

terendah dalam piramida kesadaran merek, dimana konsumen tidak 

menyadari adanya suatu merek. 

2. Pengenalan merek (Brand Recognition) adalah tingkat minimal kesadaran 

merek, dimana pengenalan suatu merek muncul lagi setelah dilakukan 

pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall). 

3.  Pengingatan kembali terhadap merek (Brand Recall) adalah pengingatn 

kembali terhadap merek tanpa bantuan (unaided recall).  

4. Puncak pikiran (Top of Mind) adalah merek yang disebutkan pertama kali 

oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak konsumen. 
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Dengan kata lain, merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai 

merek yang ada dalam benak konsumen. 

           

 

Gambar 2.1 Piramida Kesadaran Merek 

Sumber: Durianto, (2001:55) 

 

 

2.5.2 Asosiasi Merek 

 

 

Asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai 

sebuah merek. Menurut Rangkuty (2002:43), asosiasi merek adalah segala 

hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek.Sebuah merek 

adalah serangkaian asosiasi, biasanya terangkai dalam berbagai bentuk yang 

bermakna. Suatu merek yang lebih mapan akan mempunyai posisi yang 

menonjol dalam suatu kompetisi karena didukung oleh berbagai asosisasi 

yang kuat. Menurut Durianto (2001:70) asosiasi-asosiasi yang terkait dengan 

suatu merek umumnya dihubungkan dengan berbagai hal berikut: 

puncak 

pemikiran

Pengingatan kembali 
terhadap Merek

Pengenalan Merek

Tidak Sadar Merek
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1 Atribut produk, mengasosiasikan suatu obyek dengan salah satu atau 

beberapa karakteristik produk yang bermakna dan saling mendukung, 

sehingga asosiasi bisa secara langsung diterjemahkan dalam alasan 

untuk pembelian suatu produk. 

2 Atribut tak berwujud, penggunaan asosiasi seperti kualitas secara 

keseluruhan, kepemimpinan, teknologi, inovasi, atau kesehatan. 

3 Manfaat bagi pelanggan, yang terdiri dari manfaat rasional dan 

manfaat psikologis. 

4 Harga relatif. Pada umunya merek hanya perlu berada di satu harga 

tertentu agar dapat memposisikan diri dengan jelas dan berjauhan 

dengan merek-merek lainpada tingkat harga yang sama. 

5 Asosiasi merek dengan penggunaan . Produk dengan mempunyai 

beberapa strategi posisioning. 

6 Asosiasi merek dengan tipe pelanggan. Mengasosiasikan sebuah merek 

dengan sebuah tipe pengguna atau pelanggan, sangat efektif karena 

bisa memadukan antara strategi posisioning dengan strategi 

segmentasi. 

7 Mengkaitkan orang terkenal dengan merek tertentu. 

8 Gaya hidup pengguna produk. 

9 Kelas produk. Asosiasi merek perlu membuat keputusan posisioning 

yang menentukan dan melibatkan asosiasi-asosiasi kelas produk. 

10 Mengetahui para pesaing. 

11 Keterkaitan dengan suatu negara atau suatu wilayah geografis. 
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2.5.3  Persepsi Kualitas 

Menurut Rangkuty (2002:41), persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan yang sama dengan maksud yang diharapkannya. Simamora 

(2001:78) menyatakan bahwa persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan 

terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan ditinjau 

dari fungsinya secara relatif dengan produk-produk lain. Sedangkan menurut 

Durianto dkk (2001:96), persepsi kualitas merupakan persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. 

Terdapat 5 nilai yang dapat menggambarkan nilai-nilai dari persepsi kualitas 

(Durianto, dkk, 2004) sebagai berikut: 

1. Alasan untuk membeli 

Persepsi kualitas yang baik dapat membantu periklanan dan promosi yang 

dilakukan perusahaan menjadi lebih efektif, yang akan terkait dengan 

keputusan pembelian oleh konsumen. 

2. Diferensiasi atau posisi  

Persepsi kualitas suatu merek akan berpengaruh untuk menentukan posisi 

merek tersebut dalam persaingan. 

3. Harga optimum 

Penentuan harga optimum yang tepat dapat membantu perusahaan untuk 

meningkatkan persepsi kualitas merek tersebut. 
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4. Minat saluran distribusi 

Pedagang akan lebih menyukai untuk memasarkan produk yang disukai 

oleh konsumen, dan konsumen lebih menyukai produk yang memiliki 

persepsi kualitas yang baik. 

5. Perluasan merek  

Persepsi kualitas yang kuat dapat dijadikan sebagai dasar oleh perusahaan 

untuk melaksanakan kebijakan perluasan merek. Sehinggga semakin 

banyak jenis merek terjual akan semakin menguntungkan. Chan (2010) 

menyatakan bahwa persepsi kualitas mempunyai peran penting dalam 

membangun sebuah merek dan menjadi bahan pertimbangan utama bagi 

konsumen dalam meilih merek.. 

 

2.5.4  Loyalitas Merek  

Menurut Rangkuty (2002:60), loyalitas merek adalah satu ukuran kesetiaan 

konsumen terhadap suatu merek. Simamora (2001:70), menyatakan bahwa 

loyalitas merek adalah ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek. 

Sedangkan menurut Durianto dkk (2001:146), loyalitas merek merupakan 

suatu ukuran keterkaitan seorang pelanggan kepada sebuah merek. 
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Gambar 2.2 Piramida Loyalitas  

Sumber : Durianto (2001:130) 

 

Durianto menambahkan untuk brand equity yang kuat akan membentuk 

suatu tingkatan brand loyalty yang berupa piramida terbalik. Dimana 

Committed Buyer akan lebih besar dari Switcher, sehingga dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 Piramida Loyalitas Terbalik 

Sumber : Durianto (2001:130) 
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Menurut Durianto (2001:130) ada beberapa tingkatan loyalitas merek : 

a. Pembeli yang berpindah-pindah (Switcher)  

Adalah tingkat loyalitas yang paling dasar. Semakin sering pembelian 

konsumen berpindah dari suatu merek ke merek yang lain 

mengindikasikan bahwa mereka tidak loyal, semua merek dianggap 

memadai. Ciri paling jelas dalam kategori ini adalah mereka membeli 

suatu merek karena banyak konsumen lain membeli merek tersebut karena 

harganya murah.  

b. Pembeli yang bersifat kebiasaan (Habitual buyer)  

Adalah pembeli yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam 

mengkonsumsi suatu merek produk. Jadi, ia membeli suatu merek karena 

alasan kebiasaan.  

c. Pembeli yang puas dengan biaya peralihan (Satisfied buyer)  

Adalah kategori pembeli yang puas dengan merek yang mereka konsumsi. 

Namun mereka dapat saja berpindah merek dengan menanggung switching 

cost (biaya peralihan), seperti waktu, biaya, atau risiko yang timbul akibat 

tindakan peralihan merek tersebut. Untuk menarik minat pembeli, pesaing 

perlu mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung pembeli dengan 

menawarkan berbagai manfaat sebagai kompensasi.  

d. Menyukai merek (Liking of the brand)  

Adalah kategori pembeli yang setia. Mereka mempunyai kebanggaan 

dalam menggunakan suatu merek. Ciri yang tampak pada kategori ini 

adalah tindakan pembeli untuk merekomendasikan merek yang ia gunakan 

kepada orang lain. 



24 
 

 
 

2.6 Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009:214), perilaku pembelian konsumen dipengaruhi 

empat faktor yaitu faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. 

1. Faktor Budaya 

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Masing- 

masing budaya terdiri dari sejumlah sub-budaya yang lebih menampakkan 

identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Sub-budaya 

mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayaah geografis. 

2. Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor sosial seperti, kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status 

sosial. Kelompok acuan seseoarang terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap perilaku 

orang tersebut. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi 

kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kemudian peran dan 

status yang meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan sesorang 

yang masing-masing peran tersebut akan menghasilkan status. 

3. Faktor Pribadi  

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, 

pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, konsep diri, nilai, dan gaya 

hidup pembeli. 

4. Faktor Psikologis 
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5. Empat proses psikologis penting yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran 

dan memori.  

Beberapa model teori tingkah laku pembelian menurut Swastha (2009:76) adalah: 

1. Teori-teori Ekonomi Mikro 

Teori ini dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith 

dan kawan-kawan. Mereka mendasarkan pada suatu pengertian bahwa 

orang itu adalah ekonomis, rasional, dan pada setiap saat ia bertindak 

karena tertarik pada sesuatu. 

 

2. Teori Psikologis 

Ada bebrapa teori yang termasuk di dalam teori psikologis, yaitu: teori 

belajar (learning theory). Dan teori psikhoanakitis (Psychoanalytic 

theory). 

 Teori Belajar 

Teori belajar lebih menekankan pada tingkatan penafsiran dan 

peramalan terhadap proses belajar konsumen merupakan kunci untuk 

mengetahui tingkahlaku pembeliannya. 

 Teori Pshikoanalitis 

Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud yang menyatakan bahwa 

ia lebih banyak terpengaruh dari kondisi pekerjaannya. Ia menyatakan 

bahwa tingkah laku itu dipengaruhi oleh adanya keinginan yang 

terpaksa dan adanya motif yang tersembunyi yaitu menyangkut 

keprubadian seseorang. 
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3. Teori Sosilogis 

Teori ini lebih menitikberatkan pada hubungan dan pengaruh antara 

individu –individu yang dikaitkan denga tingkah laku mereka. 

4. Teori Antropologi  

Seperti halnya pada teori sosilogis, teori ini juga menekankan atau menitik 

beratkan pada tingkah laku pembelian dari suatu kelompok masyarakat. 

2.7 Keputusan Pembelian 

Keputusan atau niat untuk membeli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 

rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit 

produk yang dibutuhkan pada periode tertentu.Keputusan pembelian merupakan 

pernyataan mental konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah 

produk dengan merek tertentu (Setiadi, 2003:17). 

Terdapat lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian : 

  

 

 

Gambar 2.3  Tahap Proses Pengambilan keputusan Konsumen 

 Sumber : Kotler dan Keller (2009:234) 

 

1. Tahap Pengenalan Masalah 

Pada tahap ini konsumen mengenali sebuah kebutuhan, keinginan atau 

masalah. Kebutuhan pada dasarnya dapat di cetuskan oleh rangsangan internal 
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atau eksternal. Perusahaan harus menentukan kebutuhan, keinginan atau 

masalah mana yang mendorong konsumen memulai proses membeli suatu 

produk. 

2. Tahap Pencarian Informasi 

Pada tahap ini konsumen akan berusaha lebih banyak mencari informasi-  

informasi yang terkait dengan produk yang akan dibelinya dari beberapa 

sumber. Sumber-sumber informasi konsumen terbagi dalam 4  kelompok 

yaitu: 

a) Sumber Pribadi. Sumber Pribadi ini di dapat konsumen melalui keluarga, 

teman, dan kenalan atau tetangga. 

b)  Sumber Komersial. Sumber Komersial ini di dapat konsumen melalui 

iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan di toko. 

c) Sumber Publik. Sumber Publik ini di dapat konsumen melalui media masa, 

organisasi penentu peringkat konsumen atau lembaga konsumen. 

d) Sumber Eksperimental. Sumber Eksperimental ini di dapat konsumen 

melalui penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 

3. Tahapan Evaluasi Alternatif atau Pilihan 

Setelah mengumpulkan informasi sebuah merek, konsumen akan melakukan 

evaluasi alternatif terhadap beberapa merek yang menghasilkan produk yang 

sama dan bagaimana konsumen memilih di antara produk-produk alternatif. 

4.  Tahapan Keputusan Pembelian 

Konsumen akan mengembangkan sebuah keyakinan atas merek dan tentang 

posisi tiap merek berdasarkan masing-masing atribut yang berujung pada 

pembentukan citra produk. Selain itu, pada evaluasi alternatif konsumen juga 
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membentuk sebuah prefensi atas produk-produk yang ada dalam kumpulan 

pribadi dan konsumen juga akan membentuk niat untuk membeli merek yang 

paling di sukai dan berujung pada keputusan pembelian. 

5. Tahapan Perilaku Pasca Pembelian 

Tugas perusahaan pada dasarnya tidak hanya berakhir setelah konsumen 

membeli produk yang di hasilkan saja, tetapi yang harus diperhatikan lebih 

lanjut adalah meneliti dan memonitor apakah konsumen akan mengalami 

tingkat kepuasan dan ketidakpuasan setelah menggunakan produk yang akan 

dibeli. Tugas tersebut merupakan tugas akhir setelah periode sesudah 

pembelian. 
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Tabel 2.1  Penelitian Terdahulu 

Judul Data Peneliti 

Nama peneliti 

Tahun 

terbit 

Tujuan Penelititan Alat analisis Hasil penelitian 

Pengaruh brand equity 

Flash disk merek 

Kingston terhadap 

keputusan pembelian 

pada mahasiswa amik 

MBP Medan 

1. Oon Boy M S 

Pane 

2.  Endang 

Sulistya Rini  

 

Tahun 

2011 

Mengetahui pengaruh 

brand equity yang terdiri 

dari kesadaran merek 

(brand awareness), 

asosiasi merek (brand 

association), persepsi 

kualitas (perceived 

quality) dan loyalitas 

merek (brand loyalty)  

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

flash disk merek Kingston 

pada mahasiswa AMIK 

MBP Medan? 

 Kuesioner 

 Observasi 

 Wawancara 

 variabel kesadaran merek 

berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian flash disk merek 

Kingston pada mahasiswa AMIK 

MBP. 
 

 Variabel asosiasi merek 

berpengaruh secara negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian flash disk 

merek Kingston pada mahasiswa 

AMIK MBP Medan.  
 

 Variabel persepsi kualitas 

berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian flash disk merek 

Kingston pada mahasiswa AMIK 

MBP. 
 

 Variabel loyalitas merek 

berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian flash disk merek 

Kingston pada mahasiswa AMIK 

MBP.  
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Tabel 2.1  Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

Pengaruh ekuitas merek 

terhadap keputusan 

pembelian parfum Axe 

(Survei Pada Pria 

Pengguna Parfum Axe di 

Kota Malang)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aulia Chitra 

Pratiwi Sri 

purwantini 

2. Suharyono 

3. Kadarisman 

Hidayat 

 

 

Tahun 

2012 

Mengetahui pengaruh ekuitas 

merek dan elemen elemen nya 

terhadap keputusan pembelian 

parfum axe 

 Wawancara 

 Kuesioner 

 Dokumentasi 

 secara bersama-sama dari 

variabel-variabel Ekuitas 

Merek terhadap Struktur 

Keputusan Pembelian Parfum 

Axe.terdapat pengaruh yang 

signifikan.  

 Variabel Kesadaran Merek 

dan Aset kepemilikan lainnya 

tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian parfum 

Axe. 

 Ada pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel 

persepsi kualitas, asosiasi 

merek dan loyalitas 

konsumen. 

Analysis pengaruh 

dimensi Brand equity 

pada overall Brand equity 

produk Handphone merek 

Nokia. 

Agus Dwi Hartanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun  

2011 

Mengetahui seberapa besar 

pengaruh ekuitas merek 

terhadap keputusan pembelian 

handphone Nokia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wawancara 

 Angket 

 Studi pustaka 

 

Ada pengerahuh yang cukup 

signifikan antara ekuitas 

merek terhadap keputusan 

pembelian Handphone Nokia 
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Pengaruh dimensi ekuitas 

merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

kartu telepon seluler 

Telkomsel di Malang 

Nur Ida Iriani 

 

Tahun 

2011 

Mengetahui seberapa besar 

pengaruh dimensi ekuitas 

merek terhadap keputusan 

pembelian kartu telepon seluler 

 

 Kuesioner 

 Studi pustaka 

 Dokumentasi 

 Secara bersama sama 

Dimensi Ekuitas Merek 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

kartu Telepon Telkomsel di 

Malang. 

 Secara Parsial variabel 

Persepsi Kualitas, Asosiasi 

Merek dan Loyalitas 

Pelanggan berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Variabel 

Kesadaran Merek tidak 

berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen. 

Pengaruh ekuitas Merek 

terhadap proses 

keputusan pembelian 

konsumen : studi 

kasus Bank Muamalat 

Indonesia cabang 

Bandung 

Arianis Chan Tahun 

2010 

Mengetahui seberapa besar 

pengaruh ekuitas merek 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen Bank Muamalat 

cabang Bandung. 

 

 Kuesioner 

 Wawancara 

 Observasi 

 Studi Pustaka 

 

 Ekuitas merek berpengaruh 

secara positif terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen Bank Muamalat 

cabang Bandung. 

Sumber : Jurnal penelitian terdahulu (2015) 

 

 


