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II. TINJAUAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah aspek yang penting dalam pencapaian tujuan yakni memperoleh 

laba yang berkelanjutan maka yang diperlukan adanya serangkaian upaya dan 

keterampilan dalam mengatur proses pencapaian tersebut melalui metode 

pengelolaan yang kita sebut dengan manajemen pemasaran. 

Pemasaran pada umumnya dipandang sebagai tugas untuk, menciptakan, 

memperkenalkan, dan menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen.  

Definisi pemasaran menurut Kotler (2009:9)  

“Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu atau 

kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produksian yang bernilai 

dengan pihak lain.” 

 

Menurut Kotler (2009:12) dari definisi di atas terkandung beberapa konsep pokok 

pemasran, yaitu: 

1. Kebutuhan, adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. 

2. Keinginan, adalah hasrat akan memuaskan spesifik meskipun kebutuhan 

sedikit, keinginan banyak. 

3. Permintaan, adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh 

kemampuan dan kesediaan untuk membelinya.  
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4. Produk, adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan 

suatu kebutuhan atau keinginan. 

5. Pasar, adalah terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki 

kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin tersedia dan 

mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan itu. 

6. Transaksi, adalah perdagangan nilai-nilai antara dua pihak ataupun lebih 

dimana pihak-pihak tersebut merasa terpenuhi kebutuhannya atau adanya 

hubungan timbal balik. 

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mencapai tujuan organisasi 

tergantung pada penentuan kebutuhan, keinginan pasar sasaran (target market) 

dan memuaskan konsumen secara lebih efektif dan efisien daripada dilakukan 

oleh pesaing, sehingga kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan secara baik dan tepat untuk mendapatkan keuntungan. 

 

2.2 Pengertian Merek (Brand)  

Sebagaimana diketahui bahwa merek merupakan pembeda antar satu produk 

dengan produk lainnya. Kita menyimpan memori dibenak kita akan suatu produk 

dengan isi mengenai mengenal produk tersebut, bukan tentang produk-produk apa 

yang fungsi dan kegunaanya sama. Merek (brand) telah menjadi elemen yang 

sangat krusial yang berkontribusi terhadap kesuksesan sebuah organisasi 

pemasaran, baik perusahaan bisnis maupun penyedia jasa, organisasi lokal 

maupun global.  
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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.  

 

Aaker (2011:56) mengemukakan bahwa “merek memiliki karakteristik yang lebih 

luas dari pada produk yaitu citra pengguna produk, asosiasi perusahaan, simbol-

simbol, dan hubungan merek atau pelanggan”.  

Merek sangat bermanfaat bagi konsumen dan produsen. Menurut Kotler 

(2009:263), bagi produsen merek berperan penting sebagai :  

a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan.  

b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik.  

c. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa 

dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu.  

d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari 

para pesaing.  

e. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang berbentuk dalam benak konsumen.  

f. Sumber financial returns terutama menyangkut pendapatan masa depan.  

http://www.dgip.go.id/merek
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Sedangkan bagi konsumen, merek berfungsi sebagai identifikasi sumber 

produk, penetapan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor 

tertentu, pengurangan resiko, penekanan biaya pencarian internal dan 

eksternal, janji dan ikatan khusus dengan produsen, alat simbolis yang 

memproyeksi citra diri,dengan signal kualitas.  

Menurut Palmer (2001:184), bahwa merek adalah penting didalam membimbing 

pembeli ketika memilih antara pelayanan yang bersaing namun kelihatan serupa.  

Selanjutnya Palmer (2001:184), menegaskan bahwa:  

“Merek selalu digunakan oleh perusahaan untuk menyajikan bukti berupa standar 

tetap dan terutama penting untuk perusahaan yang tidak memiliki kesempatan 

untuk mengembangkan hubungan secara terus menerus dengan pelanggannya.” 

 

2.3 Pengertian Citra Merek (Brand Image)  

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 (image) yaitu: “Citra adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau 

produknya”. Maka jelas jika, brand image atau citra merek adalah bagaimana 

suatu merek mempengaruhi persepsi, pandangan masyarakat atau konsumen 

terhadap perusahaan atau produknya.  

 

Pengertian citra merek menurut Keller (2009:166) bahwa:  

1. Anggapan tentang merek yang direfleksikan konsumen yang berpegang pada 

ingatan konsumen.  
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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. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam 

pemilihan elemen merek:  

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

diingat, dan disebut atau 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 atau 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. 

Bagi perusahaan citra berarti persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan. 
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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.  

 

2.3.1 Asosiasi Citra Merek 

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. (Keller, 2009:165) 

 

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 

baik dari elemen-elemen yang mendukung dapat menciptakan citra merek yang 

kuat bagi konsumen. 
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Citra merek yang positif akan membuat konsumen menyukai suatu produk dengan 

merek yang bersangkutan dikemudian hari, sedangkan bagi produsen citra merek 

yang baik akan membantu kegiatan perusahaan dalam bidang pemasaran. Agar 

citra merek dapat terbentuk sesuai atau mendekati brandidenty yang diharapkan 

oleh perusahaan, maka perusahaan sebagai produsen harus mampu untuk 

memahami dan mengeksploitasi unsur-unsur yang membentuk suatu merek yang 

akhirnya membentuk citra perusahaan yang baik.  

 

Menurut Keller (2009:173) Citra merek diharapkan dapat menghasilkan sesuatu 

kualitas yang tinggi atas apa yang diharapkan atau dipersepsikan dengan yang 

diterima oleh konsumen, yang terakhir ini yang dikenal dengan pelayanan 

diterima. Hal ini harus didukung oleh kenyataan dan bukan sekedar pernyataan 

sebagai hal yang dikomunikasikan tanpa adanya bukti nyata. Bila pada mulanya, 

sebuah merek adalah nama, logo, simbol, maka dengansemakin meningkatnya 

usaha, sebuah merek harus memperjuangkan awareness atau tingkat kesadaran 

merek dibenak konsumen. Brand awareness memiliki empat tingkatan yaitu : Top 

of mind, brand recall, brand reqonition, danunreqnitiion brand, slanjutnya merek 

harus diusahakan agar memiliki citra yang positif yang dipersepsikan sebagai 

merek yang berkualitas tinggi menurut kriteria konsumen. Citra merek konsumen 

tentang merek dapat dibuat untuk beberapa manfaat, antara lain : 

1. Citra yang baik dapat sebagai tujuan dalam strategi pemasaran. 

2. Citra dapat dipakai sebagai suatu dasar untuk bersaing. 

3. Citra merek dapat membantu memperbaharui penjualan suatu merek. 
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Menurut Zooming dalam Keller (1993) mengkonsepkan citra merek dianggap 

sebagai persepsi tentang merek yang tercermin dari asosiasi merek yang terpatri 

dalam memori konsumen. Zooming menyarankan bahwa "asosiasi merek" terdiri 

dari atribut merek, manfaat merek, dan sikap merek secara keseluruhan. 

 

2.3.1.1 Atribut Merek 

Sementara itu, Joseph Plummer (dalam Aaker, 2011: 139) menjelaskan bahwa 

atribut produk (brand attributes) merupakan hal-hal yang berkaitan dengan merek 

tersebut sendiri seperti kemasan, isi produk, harga, rasa, dan lain-lain. 

Menurut Keller (1993) dalam Sondoh et al (2007:87) atribut 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 ada terkait 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.  

 

2.3.1.2 Manfaat Citra Merek 

Menurut Keller (1993:4) dalam Sondoh et al (2007:87) Brand benefit merupakan 

nilai-nilai dan keunggulan khas yang ditawarkan oleh suatu merek kepada 

konsumen yang membuat konsumen dapat merasakan manfaat karena kebutuhan, 
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keinginan, mimpi dan obsesinya terwujudkan oleh apa yang ditawarkan tersebut. 

Manfaat, keunggulan dan kompetensi khas suatu merek akan memengaruhi brand 

image produk, individu atau lembaga atau perusahaan tersebut.Manfaat ini 

dianggap konsumen sebagai nilai pribadi yang melekat pada produk atau layanan 

atribut yaitu apa yang konsumen pikirkan produk atau jasa dapat lakukan untuk 

mereka. 

Keller (1993) dalam Sondoh et al. (2007:87) menjelaskan bahwa manfaat dapat 

diklasifikasikan menjadi manfaat fungsional, pengalaman dan simbolik, yang 

awalnya berasal dari karya Park et al. (1986). Berikut ini adalah pemaparan dari 

manfaat tersebut, yaitu: 

1.  Manfaat pengalaman adalah manfaat merek memaparkan bagaimana rasanya 

untuk menggunakan produk atau jasa dan biasanya sesuai dengan atribut 

produk yang terkait. Indikator dari manfaat pengalaman adalah: 

 Merasa lebih baik. 

 Merasa senang. 

 Meningkatkan frekuensi pemakaian. 

Penggunaan manfaat pengalaman oleh Waleu Kaos Lampung digunakan 

semua sebagai indikator penelitian. Merek Waleu Kaos Lampung membuat 

konsumen dapat merasa baik, gembira, lalu dapat meningkatkan frekuensi 

pemakaiannya dan memberikan kesenangan. 

 

2. Manfaat simbolik adalah manfaat merek yang mampu menjawab kebutuhan 

ilusif konsumen dalam mengaktualisasi dan mengekspresikan makna diri dan 

kehidupannya bagi lingkungan demi eksistensi diri. Manfaat simbolik 
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dikaitkan dengan kebutuhan yang mendasari persetujuan sosial atau ekspresi 

pribadi dan luar-diarahkan diri. Indikator dari manfaat simbolik adalah: 

 Mencegah mencari merek yang lebih murah. 

 Meningkatkan persepsi. 

 Membantu agar diterima dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

3. Manfaat sosial adalah manfaat merek yang mampu menjawab kebutuhan 

spiritual konsumen dalam merefleksikan diri serta mengapresiasi 

kehidupannya melalui kontribusi positif bagi lingkungannya. Manfaat sosial 

diartikan sebagai cara untuk diterima oleh lingkungan sekitar dengan 

penggunaan merek produk yang baik. Indikator dari manfaat sosial adalah: 

 Diterima oleh lingkungan. 

 Meningkatkan rasa percaya diri. 

Penggunaan manfaat sosial oleh Waleu Kaos Lampung digunakan semua 

sebagai indikator penelitian. Merek Waleu Kaos Lampung memberikan citra 

yang dapat diterima oleh lingkungan melalui ornamen-ornamen berciri khas 

budaya Lampung sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri seorang 

konsumen ketika berada di lingkungan masyarakat. 

 

4. Manfaat fungsional adalah manfaat merek atau produk yang mampu 

menjawab kebutuhan fisik konsumen. Manfaat fungsional terkait dengan 

keuntungan intrinsik produk atau jasa konsumsi dan biasanya sesuai dengan 

produk yang berhubungan dengan atribut. Indikator dari manfaat fungsional 

adalah: 
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 Kualitas yang sesuai dengan yang dijanjikan. 

 Membuat penampilan lebih menarik. 

 Dapat diandalkan. 

Penggunaan manfaat fungsional oleh Waleu Kaos Lampung digunakan semua 

sebagai indikator penelitian. Mereka memberikan kualitas yang menjanjikan, 

dapat membuat penampilan seseorang lebih baik melalui produknya dan dapat 

diandalkan ketika digunakan oleh konsumen. 

 

5.  Manfaat meningkatkan penampilan adalah manfaat yang menjawab kebutuhan 

afektif konsumen seperti rasa aman, rasa percaya diri, rasa cinta, dan 

pembangunan diri seseorang melalui penggunaan merek agar terlihat lebih 

baik. Indikator dari Manfaat meningkatkan penampilan adalah: 

 Memberikan solusi. 

 Memberi kesan baik. 

 Memberikan pilihan yang lebih efektif dari merek lain. 

Penggunaan manfaat fungsional oleh Waleu Kaos Lampung digunakan semua 

sebagai indikator penelitian. Mereka memberikan solusi ketika konsumen 

ingin mendapatkan produk oleh-oleh yang diinginkan, lalu membuat kesan 

baik dengan citra merek yang dibangun dan dapat memberikan pilihan yang 

lebih baik dari merek lain. 

 

2.4 Minat Beli Konsumen 

Dalam mencari dan menumbuhkan minat beli konsumen, terlebih dahulu harus 

memahami bagaimana konsumen berkeputusan. Menurut McCarthy (2002:298) 
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minat beli adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli 

barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. 

 

Menurut Kotler (2009:184) Minat Pembelian adalah tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar ingin membeli. 

Konsumen bebas memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya, 

memutuskan tempat pembelian, bagaimana caranya, banyak pembelian, kapan 

membeli, dan mengapa harus membeli. Konsumen membeli dan mengonsumsi 

produk bukan sekedar karena nilai fungsi awalnya, namun juga karena nilai sosial 

dan emosionalnya. Tumbuhnya minat beli konsumen itu disebabkan oleh unsur-

unsur yang terdiri dari 5 tahapan, diantaranya: 

a. Pengenalan Masalah 

Proses pengenalan masalah adalah proses yang dimulai dengan pembeli 

mengenali suatu masalah atau kebutuhan pribadi konsumen yang dipicu oleh 

rangsangan internal atau eksternal. 

b. Pencarian Informasi 

Proses pencarian informasi adalah proses seorang konsumen yang telah 

dirangsang kebutuhan itu dapat atau tidak dapat mencari informasi. Sumber 

informasi tersebut antara lain secara pribadi, komersial, publik, dan 

eksperimental. 

c. Evaluasi Alternatif 

Proses evaluasi alternatif adalah hal yang berkaitan dengan bobot yang 

diberikan terhadap produk dengan membandingkan antara satu produk dengan 

produk yang lain. 



22 
 

Proses minat beli konsumen akan dijelaskan dalam gambar berikut. 

Sumber: Kotler, 2009 

Gambar 2.1 Proses Minat Beli Konsumen 

 

2.4.1 Faktor Utama yang Mempengaruhi Perilaku Membeli 

Kotler (2009:166) mengemukakan bahwa faktor–faktor yang mempengaruhi 

perilaku pembelian konsumen adalah: 

1. Faktor Budaya 

Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku. 

Peran budaya,  sub-budaya dan kelas sosial pembeli sangatlah penting. 

2. Faktor Sosial 

Sebagai tambahan atas faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan 

status. 

3. Faktor Psikologis 

Pilihan pembeli seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama 

yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan pendirian. 

 

2.5 Hubungan Dimensi Manfaat Citra Merek dengan Minat Pembelian  

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

dalam minat pembelian. Brand image yang dikelola dengan baik akan 

menghasilkan konsekuensi yang positif, meliputi:  

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 
Pengenalan 

Masalah 
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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.  

Menciptakan kesan menjadi salah satu karakteristik dasar dalam orientasi 

pemasaran modern yaitu lewat pemberian perhatian lebih serta penciptaan merek 

yang kuat. Implikasi dari hal tersebut menjadikan merek suatu produk 

menciptakan image dari produk itu sendiri di benak pikiran konsumen dan 

menjadikan motivasi dasar bagi konsumen dalam memilih suatu produk (Aaker 

dalam penelitian Roslina, 2010:5). 

 

Menurut Kirmani & Zeithaml (1993) dalam penelitian Yu, Chih-Ching et. al 

(2013:601-602) Citra merek dapat didefinisikan sebagai gambar yang merek daun 

dengan konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk berbagai produk, 

bisnis menganggap makna yang unik untuk merek. Para peneliti telah 

mengembangkan konsep tiga jenis brand image: fungsional, simbolik, dan 

pengalaman. Park et al. dalam Yu, Chih Ching et. Al (2013) mengemukakan 

bahwa merek dari jenis fungsional didefinisikan sebagai salah satu yang dirancang 

untuk mengatasi kebutuhan konsumsi eksternal yang dihasilkan.  
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Sebuah merek simbolik adalah salah satu yang dirancang untuk menghubungkan 

individu dengan grup yang diinginkan, peran, atau citra diri. Merek experiential 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan internal untuk stimulasi dan 

atau variasi. Persepsi konsumen terhadap citra merek memiliki dampak positif 

terhadap keputusan pembelian (Koh & Fang, 2012). Semakin kuat citra merek, 

semakin tinggi kualitas produk diakui oleh konsumen (Grewal, Krishnan, Baker, 

& Borin, 1998), dan semakin kuat minat beli konsumen (Lin, Wang, Chiou, & 

Chung, 2007). 

 

Chih-Ching  yu, Pei-Jou Lin, dan Chun-Shuo Chen  (2013)  dalam penelitianya 

tentang cara citra merek, negara asal dan kesesuaian diri mempengaruhi minat beli 

pengguna internet yang mengevaluasi citra merek dengan menggunakan 

diferensiasi citra merek. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk berbagai 

produk, bisnis menganggap makna yang unik untuk merek. Para peneliti telah 

mengembangkan konsep citra merek: fungsional, simbolik, dan pengalaman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hubungan signifikan dan bahwa citra merek positif 

mempengaruhi minat beli. 

 

Menurut Lin, Chien-Hsiung Lin (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh 

citra merek pada niat pembelian di industri catering di Taiwan dengan memakai 

fungsi, simbolisme, dan experientiality di citra merek sebagai variabel independen 

dan minat beli, Dianggap pembelian produk dan minat beli sebagai variabel 

dependen dengan cara merekomendasikam ke teman untuk membeli. Setelah data 
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analisis dengan analisis regresi dan analisis varians, hasil berikut menyimpulkan 

bahwa: (1) citra merek menyajikan efek positif pada sebagian kemungkinan 

kembeli di minat 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 

minat beli, (4) variabel demografis muncul efek penting pada sebagian korelasi 

antara citra merek dan minat beli.  

 

Di sisi lain Chien-Hsiung (2013; 747) Citra merek yang menguntungkan adalah 

faktor kunci dalam minat beli dan Penyebab konsumen untuk minat beli (Keller, 

1993 dalam penelitian Shen & Chou, 2006; Jo, Myung-Soo, Nakamoto & Nelson, 

2003). Setelah mengamati nilai, konsumen cenderung muncul minat beli  (Lin & 

Chen, 2006) bahwa citra merek memainkan peran penting dalam keputusan 

pembelian. Selain itu, citra merek terkenal bisa menjadi pilihan utama pembelian 

produk tertentu (Macdonald & Sharp, 2000) bahwa citra merek muncul efek 

positif pada minat beli (Hsueh & Lee, 2008), lalu menurut Lin, Chien-Hsiung 

(2013:748) brand image simbolik dapat meningkatkan minat beli konsumen. Lin 

& Hong (2009) menunjukkan bahwa iklan emosional yang lebih baik bisa 

merangsang minat beli konsumen dari pada yang rasional. Chen & Chang (2010) 

menunjukkan efek positif dari citra merek pada minat beli konsumen itu, citra 

merek yang lebih baik akan meningkatkan minat beli konsumen. Sebuah studi 

baru menemukan relevansi tingkat pendapatan konsumen, dibandingkan dengan 

konsumen yang lebih rendah penghasilannya, lebih tinggi konsumen braket 
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pendapatan menunjukkan minat beli yang lebih tinggi sebagai akibat dari nilai 

yang dirasakan (Tseng & Tsai, 2011).  

 

2.6 Perilaku Konsumen 

Menurut The American Marketing Association yang dikutip oleh Setiadi (2003:3)  

“Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antar aksi dan kognisi, perilaku 

dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup 

mereka.” 

Dari definisi tersebut terdapat 3 ide penting, yaitu: 

1. Perilaku konsumen adalah dinamis. Itu berarti bahwa perilaku konsumen, 

group, konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan bergerak 

sepanjang waktu. 

2. Hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku dan 

kejadian disekitar. 

3. Hal tersebut melibatkan pertukaran. Hal ini membuat definisi perilaku 

konsumen tetap konsisten dengan definisi pemasaran yang sejauh ini juga 

menekankan pertukaran. Kenyataannya, peran pemasaran adalah untuk 

menciptakan pertukaran dengan konsumen melalui formulasi dan penerapan 

strategi pemasaran. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, perilaku konsumen itu 

merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau 

organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa yang dipengaruhi oleh 
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rangsangan atau stimulus dari lingkungannya dan meruoukan aktivitas manusia 

yang meliputi kegiatan mencari, kegiatan membeli, kegiatan menggunakan, 

kegiatan mengevaluasi dan menilai tingkat kepuasan sehingga akhirnya menjurus 

pada citra. 

Perilaku konsumen tidak hanya mengamati kegiatan-kegiatan yang tampak jelas 

dan mudah diamati saja yang merupakan suatu bagian dari proses pengambilan 

keputusan, melainkan hendaknya juga menyangkut pada kegiatan- kegiatan yang 

sulit dan tidak dapat diamati yang selalu menyertai pembelian. Jadi analisa 

perilaku konsumen harus menganalisa kegiatan – kegiatan yang jelas terlihat dari 

proses-proses yang sulit diamati dan berati selain mempelajari apa yang dibeli 

konsumen juga mempelajari dimana konsumen membeli, bagaimana cara 

membelinya, serta dalam kondisi yang bagaimana barang dan jasa tersebut di beli. 

2.7 Kajian Penelitian Terdahulu 

Judul Data 

Peneliti 

Tujuan 

Penelitian 

Alat Analisis Hasil 

Penelitian 

Pengaruh 

Citra Merek 

(Brand 

Image) Dan 

Kepercayaan 

Merek (Brand 

Trust) 

Terhadap 

Keputusan 

Toyota 

Avanza Di 

Kota 

Semarang 

Nadia Lona 

Trista, 

Apriatni EP 

& Saryadi 

(2011) 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh secara 

simultan, 

pengaruh secara 

parsial, dan 

secara dominan 

dari variabel 

Citra Merek (X1) 

dan Kepercayaan 

Merek (X2) 

terhadap 

keputusan 

pembelian mobil 

Toyota Avanza 

di kota 

Semarang, Jawa 

Tengah. 

Metode survey 

dengan 

menyebarkan 

kuesioner 

kepada 100 

konsumen 

yang 

Melakukan 

pembelian 

terhadap mobil 

Toyota Avanza 

rentang tahun 

2008-2011. 

Metode 

sampling 

menggunakan 

nonprobability 

sampling, 

Variabel citra 

merek dan 

kepercayaan merek 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap variabel 

keputusan 

pembelian dengan 

melihat R Square 

atau koefisien 

determinasi. 
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metode 

statistic 

deskriptif, dan 

Cochran Test 

digunakan 

untuk 

menganalisa 

data. 

The Effects 

Of Brand 

Images on 

Purchase 

Intention In 

Catering 

Industry 

Chien-

Hsiung Lin 

(2013) 

Untuk 

Menganalisa 

Bagaimana 

Minat Beli 

Konsumen 

Berpengaruh 

Pada Citra Merek 

pada industri 

catering di 

Negara Taiwan. 

Metode 

analisis 

kualitatif dan 

kuantitatif 

yang menguji 

validitas, 

reabilitas, 

koefisien 

korelasi, 

regresi 

sederhana., 

regresi 

berganda, dan 

koefisien 

determinasi. 

Dari hasil 

penelitian, peneliti 

mengungkapkan 

korelasi positif, 

bahwa citra merek 

dapat 

meningkatkan 

minat beli. 

Hal ini lebih lanjut 

menyatakan bahwa 

usaha katering 

harus memperkuat 

pemasaran produk 

disetujui oleh 

GMP atau 

Makanan 

Kesehatan, 

memperkuat citra 

merek dan nilai 

produk, 

meningkatkan 

simbolisme 

pelanggan 

terhadap produk, 

dan 

memungkinkan 

konsumen lebih 

memahami 

keamanan produk. 

Selain itu, Packing 

juga dianggap 

sebagai elemen 

penting. 

The Effect of 

Brand Image 

on Overall 

Satisfaction 

and Loyalty 

Intention in 

The Context 

of Color 

Cosmetic 

Sondoh, 

Stephen L. 

Et al. 

(2007) 

Untuk 

menganalisa 

bagaimana 

pengaruh 

kepuasan dan 

loyalitas 

konsumen 

terhadap citra 

merek dalam  

konteks warna 

Metode 

analisis 

kualitatif yang 

menguji 

validitas, 

reabilitas, 

koefisien 

korelasi, 

regresi 

sederhana., 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa manfaat  

citra merek pada 

kepuasan dan 

loyalitas sangat 

penting. 

Pengukuran 

terhadap kepuasan 

dan loyalitas 
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kosmetik. regresi 

berganda, dan 

koefisien 

determinasi 

sangat penting bagi 

perusahaan untuk 

menganalisis 

performa produk 

atau layanan dan 

mengetahui 

seberapa besar 

kepuasan 

konsumen dan 

berencana untuk 

merekomendasikan 

produknya ke 

orang lain dimana 

dapat berpengaruh 

terhadap minat beli 

produk mereka. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Waleu Kaos Lampung dalam menjalankan aktivitas usahanya melakukan salah 

satu upaya yaitu dengan meningkatkan jumlah konsumen dan  jumlah pelanggan 

maka perlu memperhatikan mengenai citra merek, dimana dengan pengukuran 

citra merek dimaksudkan untuk dapat meningkatkan minat beli konsumen.  

Menurut Sondoh, Stephen L. et al. (2013) yang melakukan penelitian terhadap 

pengaruh citra merek pada kepuasan dan loyalitas konsumen dalam konteks warna 

kosmetik di Malaysia menggunakan metode analisis kualitatif yang menguji 

analisis validitas, frekuensi, reliabilitas dan regresi. Sondoh et al. memfokuskan 

pada sub variabel manfaat citra merek sehingga menghasilkan penelitian yang 

menunjukan bahwa variabel manfaat fungsional berpengaruh penting terhadap 

kepuasan dan loyalitas.  

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun 

kerangka pemikiran dalam penelitian produk oleh-oleh pada Waleu Kaos 

Lampung yang  dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.2 Paradigma Penelitian 

 

 

2.9  Hipotesis 

 

Menurut Sugiyono (2011, 84) hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian.  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah 

H1:  Terdapat pengaruh dimensi manfaat fungsional terhadap minat beli 

konsumen dalam membeli produk oleh-oleh khas Lampung. 

H2:  Terdapat pengaruh dimensi manfaat simbolik terhadap minat beli konsumen 

dalam membeli produk oleh-oleh khas Lampung. 

H3:  Terdapat pengaruh dimensi manfaat sosial terhadap minat beli konsumen 

dalam membeli produk oleh-oleh khas Lampung. 

H4:  Terdapat pengaruh dimensi manfaat pengalaman terhadap minat beli 

konsumen dalam membeli produk oleh-oleh khas Lampung. 

H5:  Terdapat pengaruh dimensi manfaat meningkatkan penampilan terhadap 

minat beli konsumen dalam membeli produk oleh-oleh khas Lampung. 

 

 

(X) MANFAAT CITRA MEREK 

   

  Fungsional (X1) 

  Simbolik (X2) 

  Sosial (X3) 

  Pengalaman (X4) 

  Meningkatkan penampilan (X5) 

 

Sumber: Sondoh, L. Stephen et al. 

(2007; 91) 
 

 

(Y) 

MINAT BELI KONSUMEN   

 

      Sumber: (Kotler,  2009) 

 


