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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Pada saat ini, pemasaran tidak hanya mencakup kebutuhan dan keinginan saja, 

tetapi juga mencakup pengharapan konsumen, dan hal ini berkaitan dengan 

semakin banyaknya informasi yang diterima oleh konsumen sehingga 

menimbulkan tuntutan yang lebih tinggi akan pemenuhan kebutuhan, keinginan, 

dan harapan itu sendiri, oleh karena itu, konsumen perlu mendapatkan perhatian 

yang lebih khusus, karena konsumen merupakan pasar bagi produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Pemasaran merupakan salah satu fungsi dari kegiatan 

pokok perusahaan disamping fungsi yang lain selain seperti keuangan, produksi, 

dan personalia.  

 

Kegiatan pemasaran sebagaimana telah diketahui bersama adalah suatu usaha 

yang dilakukan oleh perusahaan agar barang atau jasa yang diproduksi atau 

dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan. 

Disamping itu, kegiatan pemasaran juga bertujuan memperoleh laba yang 

maksimal untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Sejak manusia 

mulai memperhatikan kegiatan pemasaran, telah banyak definisi tentang 

pemasaran yang dikemukan oleh para ahli atau praktisi, namun secara umum 



12 
 

beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli atau praktisi tersebut 

mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu pemasaran tidak hanya sekedar 

menjual barang atau jasa namun juga terdapat fungsi-fungsi yang lain, untuk lebih 

jelasnya mengenai pengertian pemasaran, berikut dikemukakan pendapat dari 

beberapa ahli sebagai berikut : 

 

Menurut Stanton (2006:7) “Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan 

bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, 

dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa 

kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial.” 

 

Menurut Morissan (2007: 2) ”Pemasaran adalah suatu konsep yang menyangkut 

suatu sikap mental,suatu cara berpikir yang membimbing anda melakukan sesuatu 

yang tidak selalu menjual benda tetapi juga menjual gagasan-gagasan, karier, 

tempat (pariwisata, rumah, lokasi industri), undang-undang, jasa (pengangkutan, 

penerbangan, pemotongan rambut, kesehatan), hiburan (pertunjukan, 

pertandingan-pertandingan), dan kegiatan-kegiatan nirlaba seperti yayasan sosial 

dan keagamaan.” 

 

Menurut Kotler (2009:11) “Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu untuk 

memilih pasar sasaran serta mendapatkan, mempertahankan, dan menambah 

jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian nilai 

pelanggan yang unggul.” 
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Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli pemasaran di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu proses atau aktivitas yang 

direncanakan terlebih dahulu kemudian dilaksanakan dengan melakukan 

pertukaran yang memberikan nilai terhadap barang atau jasa tersebut kepada 

pihak konsumen. 

Banyak orang beranggapan bahwa manajemen pemasaran adalah mencari 

pelanggan yang cukup banyak untuk output perusahaan saat itu, namun 

pandangan ini terlalu sempit. Perusahaan memiliki suatu tingkat harapan 

permintaan atas produk-produknya. Pada suatu saat tertentu, mungkin saja tidak 

ada permintaan, permintaannya memadai, permintaannya tidak teratur, atau terlalu 

banyak permintaan, dan manajemen pemasaran harus mencari cara untuk 

menghadapi semua situasi permintaan yang berbeda-beda ini. 

Mengelola permintaan berarti mengelola pelanggan. Permintaan sebuah 

perusahaan muncul dari dua kelompok : pelanggan baru dan pelanggan yang 

membeli lagi. Teori dan praktek pemasaran tradisional telah mencurahkan 

perhatian untuk menarik pelanggan baru dan membuat penjualan. Akan tetapi, 

sekarang penekanannya bergeser. Selain merancang strategi untuk menarik 

pelanggan baru dan melakukan transaksi dengan mereka, perusahaan sekarang 

berusaha sebaik-baiknya mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan 

membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan. 

 

2.2 Pengertian Merek  

Sebagaimana diketahui bahwa merek merupakan pembeda antar satu produk 

dengan produk lainnya. Kita menyimpan memori dibenak kita akan suatu produk 
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dengan isi mengenai mengenal produk tersebut, bukan tentang produk-produk apa 

yang fungsi dan kegunaanya sama. Merek telah menjadi elemen yang sangat 

krusial yang berkontribusi terhadap kesuksesan sebuah organisasi pemasaran, baik 

perusahaan bisnis maupun penyedia jasa, organisasi lokal maupun global.  

Menurut UU Merek No.15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1: Merek adalah tanda yang 

berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa (www.dgip.go.id/merek). Definisi 

ini memiliki kesamaan dengan definisi versi American Marketing Association 

yang menekankan peranan merek sebagai identifier dan differentiation. Merek 

sangat bermanfaat bagi konsumen dan produsen.  

 

Menurut Kotler, (2009 : 404) “ A brand is a name, term, sign, symbol or design or 

a combination of them, intented to identity the goods or service of the one seller 

or group of seller and to differentiate them from those of competitors”. Artinya 

merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi dari hal-hal 

tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang dan jasa dari 

seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakan dari barang dan jasa 

pesaing.  

Merek pada dasarnya merupakan janji penjual memberikan ciri-ciri, manfaat dan 

jasa kepada pembeli, menurut Kotler (2009:460) merek memiliki enam tingkatan, 

yang meliputi :  

 

 

http://www.dgip.go.id/merek
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a. Atribut 

Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar 

pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung 

dalam suat merek. 

b. Manfaat  

Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak 

membeli atribut, mereka membeli manfaat. Produsen harus dapat menerjemahkan 

atribut menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional. 

c. Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang mempunyai 

nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga 

dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 

d. Budaya 

Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya, Mercedes Benz mewakili budaya 

Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien, dan 

selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. 

e. Kepribadian 

Merek juga mencerminkan kepribadian, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. 

Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan 

tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan. 

f. Pemakai 

Merek juga menunjukan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya 

para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk 

pengguanaan mereknya. 
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Tantangan dalam pemberian merek adalah dalam mengembangkan sekumpulan 

makna yang mendalam tentang merek, dengan kata lain jika pembeli dapat 

memvisualisasikan enam tingkatan merek di atas, maka merek tersebut memiliki 

makna yang dalam dan jika sebaliknya, maka merek tersebut memiliki makna 

yang dangkal. Dengan memperhatikan keenam tingkatan merek diatas maka 

pemasaran memutuskan pada tingkatan mana identitas merek akan diletakkan.  

Kesalahan sering dilakukan oleh pemasar adalah dengan hanya mempromosikan 

atribut-atribut merek saja. Hal ini mengakibatkan :  

1. Pembeli tidak terarik pada atribut karena sesungguhnya lebih tertarik pada 

manfaat merek. 

2. Pesaing dapat dengan mudah meniru atribut-atribut tertentu.  

3. Atribut yang ada pada sekarang ini kelak akan berkurang nilainya gagasan-

gagasan mengenai merek yang paling tahan lama adalah nilai, budaya, dan 

kepribadian yang tercermin dari merek itu. Hal-hal tersebut menentukan inti 

dari sebuah merek.  

 

2.3 Pengertian Citra 

Menurut Kotler (2009:299) “memberikan definisi atau pengertian citra sebagai 

seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap 

suatu objek.” 

Menurut Alma (2007:375) “Citra adalah kesan yang dipikirkan dan yang 

diketahui oleh seseorang atau kelompok mengenai suatu hal,baik perusahaan 

maupun produknya yang diperoleh melalui pengalaman.”  
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Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa citra perusahaan adalah 

gambaran singkat mengenai suatu organisasi atau perusahaan yang diciptakan 

melalui akumulasi pesan-pesan yang diterima melalui pengalaman yang dirasakan 

oleh seluruh indera. 

 

2.4 Pengertian Citra Merek  

Sebuah merek membutuhkan citra untuk mengkomunikasikan kepada khalayak 

dalam hal ini pasar sasarannya tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

Bagi perusahaan citra berarti persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan. 

Persepsi ini didasarkan pada apa yang masyarakat ketahui atau kira tentang 

perusahaan yang bersangkutan, oleh karena itulah perusahaan yang memiliki 

bidang usaha yang sama belum tentu memiliki citra yang sama pula dihadapan 

orang atau konsumen. Citra merek menjadi salah satu pegangan bagi konsumen 

dalam mengambil keputusan penting.  

 

Citra merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dalam benak 

konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Asosiasi tersebut secara 

sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan 

dengan suatu merek, sama halnya ketika kita berfikir tentang orang lain. Asosiasi 

ini dapat dikonseptualisasi berdasarkan jenis, dukungan, keunggulan, kekuatan, 

dan keunikan. Membangun citra merek yang positif dapat dicapai dengan program 

pemasaran yang kuat terhadap produk tersebut, yang unik dan memiliki kelebihan 

yang ditonjolkan, yang membedakannya dengan produk lain. Kombinasi yang 
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baik dari elemen-elemen yang mendukung dapat menciptakan citra merek yang 

kuat bagi konsumen.  

 

Menurut Kotler (2009: 129) Citra merek merupakan persepsi dan keyakinan yang 

dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam 

memori konsumen. 

 

Menurut Shimp (2003: 12) Citra merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang 

muncul di benak konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi 

secara sederhana dapat muncul dalam pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan 

kepada suatu merek, sama halnya ketika kita berpikir mengenai orang lain.” 

 

Simamora (2004:63) mendefinisikan citra merek sebagai seperangkat keyakinan, 

ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merek. Karena itu 

sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra 

merek tersebut. Komponen citra merek terdiri atas tiga bagian, yaitu: 

1. Citra Pembuat (Corporate Image) 

Yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan 

yang membuat suatu produk atau jasa. Citra pembuat meliputi: popularitas, 

kredibilitas, serta jaringan perusahaan. 

2. Citra Pemakai (User Image) 

Yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang 

menggunakan suatu barang atau jasa. Meliputi : pemakai itu sendiri, gaya 

hidup/kepribadiaan, serta status sosialnya. 
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3. Citra Produk (Product Image) 

Yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. 

Meliputi atribut produk tersebut, manfaat bagi konsumen penggunanya, serta 

jaminan. 

 

Kadang kita tidak dapat membedakan sesuatu secara jelas antara identitas dan 

citra. Untuk membedakannya, maka akan kita lihat pengertian masing-masing. 

Menurut Kotler (2009:259) Identitas adalah berbagai cara yang diarahkan 

perusahaan untuk mengidentifikasikan dirinya atau memposisikan produknya. 

Citra adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Maka jelas 

jika, Citra merek adalah bagaimana suatu merek mempengaruhi persepsi, 

pandangan masyarakat atau konsumen terhadap perusahaan atau produknya.   

 

Pengertian Citra merek (Keller, 2003:166) bahwa:  

1. Anggapan tentang merek yang direfleksikan konsumen yang berpegang pada 

ingatan konsumen.   

2. Cara orang berpikir tentang sebuah merek secara abstrak dalam pemikiran 

mereka, sekalipun pada saat mereka memikirkannya, mereka tidak berhadapan 

langsung dengan produk.  

 

Elemen–elemen dari merek Kotler (2009:405) adalah: nama, logo, symbol, 

desain, slogan, dan kemasan.   

Kotler (2009; 405) Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan 

elemen merek:   
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1. Mudah diingat, artinya elemen merek yang dipilih hendaknya yang mudah 

diingat, dan disebut/diucapkan. Simbol, logo, nama yang digunakan 

hendaknya menarik, unik sehingga menarik perhatian masyarakat untuk 

diingat dan dikonsumsi.   

2. Memiliki makna, artinya elemen merek hendaknya mengandung sebuah 

makna maupun penjelasan/ deskripsi dari produk. Diharapkan makna ini dapat 

mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Deskripsi 

makna yang terkandung dapat berupa :   

a. Informasi umum tentang kategori dan isi dari produk. 

b. Informasi tentang komposisi penting yang ditonjolkan produk dan  

manfaat dari produk.   

3. Menarik dan lucu, artinya pendekatan lain untuk menarik perhatian konsumen 

adalah dengan variasi elemen merek yang unik, lucu, pemilihan elemen yang 

kaya akan visualisasi dan imajinasi. Dalam hal ini yang ditonjolkan adalah 

desain yang menarik dan lucu.  Sebuah merek membutuhkan citra untuk 

mengkomunikasikan kepada khalayak dalam hal ini pasar sasarannya tentang 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya.  

 

Zooming dalam konseptualisasi Keller (1993) dalam penelitian Sondoh et. al 

(2007;87) citra merek dianggap sebagai persepsi tentang merek yang tercermin 

dari asosiasi merek yang diadakan di memori konsumen. Dia menyatakan bahwa 

citra merek terdiri dari unsur-unsur yaitu: Brand Attributes (atribut merek), Brand 

Benefits (manfaat merek), dan Brand Attitude (sikap merek). 
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1. Atribut merek adalah fitur deskriptif yang menjadi ciri pada produk atau jasa, 

apa yang ada di pikiran konsumen tentang produk atau layanan atau 

menyebabkan dan apa yang terlibat dengan pembelian atau konsumsi". Atribut 

dapat diklasifikasikan ke dalam atribut yang berhubungan dengan produk dan 

atribut yang tidak berhubungan dengan produk (yaitu harga, kemasan atau 

penampilan produk informasi, pengguna dan citra penggunaan). Atribut yang 

berhubungan dengan produk mengacu pada bahan-bahan yang diperlukan 

untuk melakukan produk atau jasa fungsi yang dicari oleh konsumen 

sedangkan atribut non terkait produk-lihat aspek eksternal produk atau jasa 

yang berhubungan dengan pembelian atau konsumsi.  

2. Manfaat merek adalah nilai personal yang dikaitkan oleh konsumen sebagai 

nilai pribadi yang melekat pada produk atau layanan atribut - yaitu, apa yang 

konsumen pikirkan produk atau jasa dapat lakukan untuk mereka. 

3. Sikap merek adalah evaluasi keseluruhan atas suatu merek, apa yang dipercaya 

oleh konsumen mengenai merek-merek tertentu, untuk menghasilkan nilai 

dalam hal membantu pelanggan untuk memproses informasi, membedakan 

merek, menghasilkan alasan untuk membeli, memberikan perasaan positif, dan 

menyediakan dasar untuk ekstensi. 

 

Dalam mengukur citra merek peneliti mengunakan penelitian Sondoh et.al (2007). 

Keller (1993) dalam penelitian Sondoh et. al (2007 ; 87) menjelaskan bahwa citra 

merek dapat diukur melalui manfaat merek yaitu manfaat pengalaman, simbolik, 

sosial, fungsional dan  meningkatkan penampilan, yang awalnya berasal dari 

karya Park et. al (1986). Berikut ini adalah pemaparan dari manfaat citra merek : 
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1. Pengalaman adalah persepsi produk atau jasa, menekankan untuk memenuhi 

tuntutan konsumen kesenangan yang dirasakan, keragaman, dan stimulasi yang 

dirasakan untuk produk yang diinginkan bahwa produk tersebut yang 

umumnya dirancang untuk kebutuhan internal yang memuaskan untuk 

stimulasi dan keragaman. Indikator dari pengalaman adalah 

a) Merasa baik 

b) Merasa senang 

c) Meningkatkan intensitas pemakaian 

d) Memberikan kenyamanan 

2. Simbolik adalah nilai tambah produk atau jasa, menekankan pada merek 

produk memuaskan tuntutan internal yang konsumen, seperti nilai diri 

tambahan, orientasi peran, integrasi kelompok, dan identitas diri bahwa produk 

tersebut umumnya dirancang untuk menghubungkan individu dengan spesifik 

kelompok, peran, atau citra diri.  

a) Mencegah mencari merek yang lebih murah 

b) Meningkatkan persepsi tentang gaya hidup yang sesuai dengan yang 

diinginkan 

c) Membantu untuk lebih diterima dalam kelompok masyarakat 

3. Sosial  adalah manfaat dari merek tersebut yang mampu menjawab kebutuhan 

spiritual konsumen dalam mereflesikan diri serta mengapresiasikan 

kehidupanya melalui kontribusi positif bagi lingkungan dan cara untuk 

diterima oleh lingkungan sekitar dengan dengan penggunaan merek produk 

yang baik. Indikator dari sosial adalah 

a) Diterima oleh lingkungan 



23 
 

b) Meningkatkan cara diterima oleh orang lain 

4. Fungsional adalah manfaat merek atau produk yang mampu menjawab 

kebutuhan fisik konsumen. Fungsional terkait dengan keuntungan intrinsik 

produk atau jasa, fokus pada pemecahan masalah yang secara umum dirancang 

untuk konsumen-konsumen tuntutan dasar. Indikator Fungsional adalah 

a) Kualitas yang sesuai dengan yang di janjikan. 

b) Berfungsi memperindah 

c) Dapat di andalkan untuk digunakan  

5. Peningkat penampilan adalahmanfaat menjawab kebutuhan afektif konsumen 

seperti rasa aman, rasa percaya diri, rasa cinta, dan pembangunan diri 

seseorang melalui penggunaan merek agar terlihat lebih baik. Indikator 

meningkatkan penampilan adalah 

a) Memberikan solusi atas harapan  

b) Memberi kesan yang lebih baik dibanding orang lain 

c) Memberikan pilihan yang lebih efektif dari merek lain. 

 

2.5 Pengertian Niat Beli 

Dalam mencari dan menumbuhkan niat beli konsumen, terlebih dahulu harus 

memahami bagaimana konsumen berkeputusan. Dalam penelitian Lin (2013;746) 

Niat beli dianggap sebagai niat perilaku konsumen setelah menerima iklan. 

Zeithaml (1988) dalam penelitian Lin (2013; 746) menunjukkan bahwa niat beli 

konsumen sering ditentukan oleh keuntungan yang dirasakan dan nilai. Dodds et. 

al (1991) dalam penelitian Lin (2013; 746) menunjukkan niat beli sebagai 

kemungkinan berniat untuk membeli produk, sebagai probabilitas, kemungkinan, 
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dan niat pelanggan bersedia untuk membeli produk. Spears dan Singh (2004) 

dalam penelitian Lin (2013; 746) dalam menganggap niat beli sebagai upaya 

individu sadar berencana untuk membeli produk-produk dari merek. Lin (2009) 

dalam penelitian Lin (2013; 746) mendefinisikan niat beli sebagai probabilitas 

respon pelanggan membeli produk tertentu. He dan Hu (2008) dalam penelitian 

Lin (2013; 746)  menjelaskan bahwa niat beli adalah transaksi setelah konsumen 

mengevaluasi produk secara keseluruhan, yaitu sikap terhadap perilaku 

pembelian. Zeithaml (1988) dalam penelitian Lin (2013; 746) menunjukkan 

bahwa niat beli konsumen akan terpengaruh oleh individu intrinsik dan ekstrinsik 

karakter, nilai obyektif, persepsi kualitas, dan persepsi nilai. 

 

Penelitian Lin (2013 ; 746) Hsu (2009) menyatakan niat beli sebagai probabilitas 

subjektif dari pelanggan memilih merek tertentu. He dan Hu (2008) dalam 

penelitian Lin (2013; 746) niat beli diukur dengan dimensi: bersedia untuk 

membeli, layak pembelian, dan menyarankan orang lain untuk membeli. 

Schiffman dan Kanuk (2000) dalam penelitian Lin (2013; 746) mengukur niat beli 

dengan mempertanyakan niat konsumen untuk memilih merek tertentu dengan 

mungkin, tidak pasti, mungkin tidak, dan tidak pernah. Sementara Chang (2009) 

dalam penelitian Lin (2013; 746) mengukur menggunakan, kemungkinan 

membeli, membeli produk, dan merekomendasikan teman untuk membeli 

digunakan untuk mengukur pembelian niat konsumen. Biswas (1992) dalam 

penelitian Lin (2013; 746) diukur niat beli dengan dimensi kemungkinan 

konsumen akan membeli, kemungkinan konsumen akan membeli produk ketika 
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memutuskan untuk membeli, dan kemungkinan merekomendasikan orang lain 

membeli produk.  

 

Dalam mengukur niat beli peneliti mengunakan penelitian Gogoi (2013). Menurut 

Ghosh (1990) dalam penelitian Gogoi (2013 ; 76) menyatakan bahwa niat beli 

adalah penggunaan alat yang efektif dalam memprediksi proses pembelian. 

Indikator niat beli adalah 

a) Akan mempertimbangkan untuk membeli  

b) Kemungkinan kuat akan membeli. 

c) Memilih merek lain jika merek yang dipakai tidak tersedia 

 

2.6 Pengaruh Citra Merek pada Niat Pembelian                                     

Wicaksono (2007:29), mengemukakan pentingnya pengembangan citra merek 

dalam minat pembelian. Citra merek yang dikelola dengan baik akan 

menghasilkan konsekuensi yang positif, meliputi:  

a. Meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian.  

b. Memperkaya orientasi konsumsi tehadap hal-hal yang bersifat simbolis lebih 

dari fungsi-fungsi produk.  

c. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.  

d. Meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi 

teknologi sangat mudah untuk ditiru oleh pesaing.  
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Yu, et al (2013 ; 601) mengungkapkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen untuk berbagai produk, bisnis menganggap makna yang unik untuk 

merek. Para peneliti telah mengembangkan konsep tiga jenis citra merek: 

fungsional, simbolik, dan pengalaman. Park , Jaworski, dan MacInnis (1986) 

dalam penelitian Yu, et al (2013 ; 601) mengemukakan bahwa merek dari jenis 

fungsional didefinisikan sebagai salah satu yang dirancang untuk mengatasi 

kebutuhan konsumsi eksternal yang dihasilkan. Sebuah merek simbolik adalah 

salah satu yang dirancang untuk menghubungkan individu dengan grup yang 

diinginkan, peran, atau citra diri. Pengalaman dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan internal untuk stimulasi dan atau variasi. Persepsi 

konsumen terhadap citra merek memiliki dampak positif terhadap keputusan 

pembelian (Koh dan Fang, 2012) dalam penelitian Yu, et al (2013 ; 601). Semakin 

kuat brand image, semakin tinggi kualitas produk diakui oleh konsumen (Grewal, 

Krishnan, Baker, dan Borin,1998) dalam penelitian Yu, et al (2013 ; 602), dan 

semakin kuat niat beli konsumen (Lin, Wang, Chiou, dan Chung, 2007) dalam 

penelitian Yu, et al (2013 ; 602). 

 

Penelitian Lin (2013 ; 748)  menujukan bahwa citra merek sebagai suatu simbolik 

yang dapat meningkatkan niat beli konsumen. Chen dan Chang (2010) dalam 

penelitian Lin (2013 ; 748) menunjukkan efek positif dari citra merek pada niat 

beli konsumen lebih lanjut, citra merek yang lebih baik akan meningkatkan niat 

beli konsumen. Sebuah studi baru menemukan relevansi tingkat pendapatan 

konsumen. Dibandingkan dengan konsumen yang lebih rendah penghasilannya, 

konsumen yang berpendapatan lebih tinggi menunjukkan niat beli yang lebih 
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tinggi sebagai akibat dari nilai yang dirasakan (Tseng dan Tsai, 2011) dalam 

penelitian Lin (2013 ; 748).  

Penelitian Lin (2013; 747) menujukan citra merek yang menguntungkan adalah 

faktor kunci dalam niat beli (Shen dan Chou, 2006; Jo, Myung-Soo, Nakamoto 

dan Nelson, 2003; Keller, 1993) dalam penelitian Lin (2013 ; 747). Lin dan Chen 

(2006) dalam penelitian Lin (2013 ; 747) mengungkapkan bahwa citra merek 

memainkan peran penting dalam keputusan pembelian. Selain itu, citra merek 

terkenal bisa menjadi pilihan utama pembelian produk tertentu Macdonald dan 

Sharp (2000) dalam penelitian Lin (2013 ; 747). Kemudian Hsueh dan Lee (2008) 

dalam penelitian Lin (2013 ; 747) mengungkapkan bahwa citra merek memiliki 

efek positif pada niat beli. Oleh karna itu, hipotesis pada riset ini adalah 

H : Terdapat pengaruh citra merek pada niat beli Shampo Dove di Bandar 

Lampung. 

 

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, dapat disimpulkan bahwa citra 

merek pada akhirnya akan menimbulkan suatu niat beli, dengan demikian 

kerangka riset ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Usul Riset  

Sumber : Sondoh et.al (2007) and Gogoi (2013) 
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Sumber : Sondoh et.al (2007) 

 

 

Niat Beli (Y) 

 

Sumber : Gogoi (2013) 



28 
 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

Nama / 

Tahun 

Judul  Alat analisis Hasil penelitian 

Lin, Chien-

Hsiung 

(2013) 

The effects of brand 

images on purchase 

intention in catering 

industry 

Analisis 

regresi dan 

analisis varian  

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 

diketahui bahwa: (1) citra merek menyajikan 

efek positif untuk membeli di niat beli. (2) 

citra merek menunjukkan efek yang sangat 

positif yang dianggap pembelian produk 

dalam niat pembelian. (3) citra merek 

mengungkapkan efek positif saat 

merekomendasikan teman untuk membeli di 

niat beli. (4) variabel demografis muncul 

efek penting pada sebagian korelasi antara 

citra merek dan niat beli.  

 

Yu et. al 

(2013)   

How brand image, 

country of origin, 

and self-congruity 

influence internet 

users’ purchase 

intention 

Regresi linier Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) 

konsistensi di negara asal (COO), self-

congruity, dan citra merek memiliki dampak 

positif pada niat beli; (b) konsistensi antara 

negara merek dan negara produsen, dan 

konsistensi dalam citra negara meningkatkan 

pengaruh citra merek terhadap niat beli 

ketika citra merek lemah; (c) konsistensi 

pada saat citra negara menurun, pengaruh 

citra merek mempengaruhi terhadap niat beli 

ketika citra merek lemah; dan (d) konsistensi 

dalam COO dipengaruhi niat beli lebih kuat 

daripada diri congruity. 

Sondoh 

et.al (2007) 
The effect of brand 

image on overall 

satisfaction and 

loyalty intention in 

the context of color 

cosmetic 

 

Regresi linier Lima manfaat brand image: fungsional, 

sosial, simbolik, pengalaman, dan 

peningkat penampilan secara positif 

berhubungan dengan kepuasan secara 

keseluruhan. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa kepuasan secara 

keseluruhan tidak mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. Hasil menyiratkan 

bahwa pemasar harus fokus pada 

manfaat citra merek dalam upaya 

mereka untuk mencapai loyalitas 

pelanggan. 
Gogoi, 

Bidyut 

Jyoti (2013) 

Study of 

antecedents of 

purchase intention 

and its effect on 

brand loyalty of 

private label 

brand of apparel 

 

Regresi linier Dalam studi tersebut telah menemukan 

bahwa kualitas merek toko dan nilai 

yang dirasakan berdampak pada niat 

pembelian. Niat beli juga berdampak 

loyalitas merek di masa depan. 

 

 

 


