
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Negara Asal (Country Of Origin) 

 

2.1.1 Definisi Negara Asal (Country Of Origin) 

 

Country Of Origin merupakan negara asal produk dihasilkan. Untuk menunjukkan 

Country Of Origin (COO) seringkali ditulis kata “made in” pada kemasan 

produk. Banyak orang kemudian sangat familiar dengan kata “made in” sehingga 

ketika melihat kata “made in” pada produk kemasan, mereka langsung 

mengartikan produk tersebut berasal dari negara tertentu. Misalkan jika pada 

kemasan produk tertulis “made in USA”, mereka akan mengartikan produk 

tersebut berasal dari Amerika Serikat (Keegan, 2007). Negara asal atau Country of 

Origin (COO) merupakan informasi yang sering digunakan oleh konsumen ketika 

mengevaluasi suatu produk (Listiana, 2014). Country Of Origin merupakan 

asosiasi dan kepercayaan mental seseorang akan suatu produk yang dipicu oleh 

negara asal produk (Kotler, 2009). Negara yang menjadi tempat asal suatu produk 

disebut dengan istilah Country Of Origin yang secara umum dianggap sebagai 

bagian dari karakteristik suatu produk (Cordell, 1992 dalam Permana, 2014). 

 

Sedangkan menurut Jaffe and Nebenzahl (2001), Country Of Origin merupakan 

bayangan mental atau image akan sebuah produk dan negara. Jadi dapat 
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disimpulkan bahwa Country Of Origin merupakan bayangan atau image sebuah 

produk yang dipicu oleh asal negara produk tersebut. Konsep utama lainnya 

tentang citra negara yang berkaitan dengan COO, dikemukakan oleh Lee and 

Ganesh (1999) dalam Listiana (2013), yaitu:  

 

1. Pandangan pertama, citra negara pada level produk. Dalam hal ini citra 

negara didefinisikan sebagai persepsi umum kualitas produk dari negara 

tertentu. Pendekatan ini menggambarkan citra negara sebagai elemen yang 

terbentuk dari totalitas produk, merek dan beragam organisasi khusus dari 

suatu negara. Definisi ini bersifat unidimensional dan berfokus pada persepsi 

umum kualitas produk. Dalam pandangan ini, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan citra negara oleh konsumen lebih ditekankan 

dari atribut produk secara umum.  

 

2. Pandangan kedua, citra negara pada level negara. Dalam hal ini citra negara 

didefinisikan dari sudut citra negara secara umum, yang berbeda dari definisi 

citra negara yang berfokus pada level produk.  

 

Definisi Country Of Origin (Listiana, 2013) adalah persepsi negara asal 

didefinisikan sebagai penilaian konsumen secara umum terhadap negara asal 

merek produk, berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai sumber, yang 

terbentuk dari 3 dimensi meliputi keyakinan terhadap negara, keyakinan terhadap 

orang-orang di negara tersebut dan keinginan interaksi dengan negara tersebut. 

Pengukuran variabel COO melalui indikator-indikator sebagai berikut:  

Country Beliefs: 
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1. Negara dimana merek X berasal adalah negara yang inovatif dalam 

manufacturing/pabrikasi. 

2. Negara dimana merek X berasal adalah negara yang memiliki tingkat 

pendidikan dan penguasaan teknologi tinggi. 

3. Negara dimana merek X berasal adalah negara yang baik dalam desain 

produk. 

4. Negara dimana merek X berasal adalah negara yang memilki reputasi 

(terhormat). 

5. Negara dimana merek X berasal merupakan negara maju. 

 

People Affect: 

1. Negara dimana merek X berasal adalah negara yang memiliki tenaga 

kerja yang kreatif. 

2. Negara dimana merek X berasal adalah negara yang memiliki tenaga 

kerja yang berkualitas tinggi. 

 

Desired Interaction: 

1. Negara dimana merek X berasal adalah negara yang ideal untuk 

dikunjungi. 

 

Konsep negara asal produk mengalami perkembangan sehingga memunculkan 

istilah-istilah baru. Listiana (2013) juga menjelaskan beberapa istilah-istilah yang 

lahir dari konsep Country Of Origin adalah Country Of Design, Country Of 

Manufacture, Country Of Assembly, dan Country Of Part dimana semua istilah 

tersebut menunjukkan bahwa beberapa perusahaan global dan transnasional tidak 

lagi melakukan keseluruhan rangkaian produksi di negaranya. Rangkaian produksi 
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dilakukan di negara lain, tetapi tetap mengacu pada negara asalnya. Misalnya, 

perancangan dilakukan di Jepang, perakitannya dilakukan di Indonesia dan 

komponennya didatangkan dari Jepang. Berikut dikemukakan pengertian dari 

setiap komponen COO tersebut: 

 

1. Country Of Origin (COO), didefinisikan sebagai negara dimana suatu 

produk diproduksi. 

2. Country Of Manufacture (COM), merupakan negara tempat produk 

dimanufaktur/diproduksi atau dirakit. 

3. Country Of Design (COD), merupakan negara tempat produk didesain 

dan biasanya menjadi tempat merek secara umum diasosiasikan. 

4. Country Of Assembly (COA), merupakan negara dimana sebagian besar 

perakitan produk akhir dilakukan. 

5. Country Of Part (COP), merupakan negara tempat sebagian besar 

material yang digunakan dalam produk dihasilkan, atau negara tempat 

bagian/komponen produk dibuat. 

 

2.1.2 Dampak Negara Asal (Country of Origin) 

 

Kajian mengenai dampak negara asal suatu produk telah banyak diteliti oleh para 

peneliti sebelumnya. Kajian ini membahas tentang dampak negara asal dari suatu 

produk tersebut lahir atau diproduksinya. Country Of Origin memberikan 

berbagai macam efek terhadap pemikiran seorang calon konsumen maupun 

konsumen. Salah satu efek dari Country Of Origin dikemukakan oleh Hong dan 

Wyer dalam Rosyidi (2009), yaitu efek stimulus terhadap calon konsumen 
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maupun konsumen dalam mengevaluasi sebuah produk dan digunakan untuk 

mencari informasi lain tentang produk tersebut.  

 

Persepsi dan keyakinan konsumen terhadap citra negara asal memainkan peran 

penting dalam membentuk minat beli konsumen. Persepsi ini bisa menjadi atribut 

dalam pengambilan keputusan atau mempengaruhi atribut lainnya dalam proses 

tersebut (Kotler, 2012). Citra negara asal yang dipersepsikan positif dapat 

menimbulkan minat beli konsumen dan berakhir pada pembelian produk. 

Sebaliknya, citra negara asal yang dipersepsikan negatif oleh konsumen 

berpotensi mengurangi minat konsumen untuk membeli produk sehingga 

kemungkinan produk untuk dipilih berkurang. Oleh karena itu, citra negara asal 

juga dianggap memiliki peran penting dalam mempengaruhi minat dan keputusan 

pembelian konsumen. Persepsi negara asal dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan konsumen secara langsung dan tidak langsung. Persepsi bisa 

dimasukkan sebagai atribut dalam pengambilan keputusan atau mempengaruhi 

atribut lain dalam proses pengambilan keputusan (Kotler, 2007). 

 

Pada penelitian (Wang, 2008) pertama COO memberikan sebuah peran penting 

dalam hubungan antara merek dan niat beli, sangat penting bagi para manajer 

untuk penggunaan JV’s foreign patrner’s membuat citra positif secara global yang 

muncul untuk menjadi daya tarik besar bagi konsumen. Namun, jika sebuah 

perusahaan negatif dalam citra merek dan COO, mungkin lebih baik tidak untuk 

menekankan merek asal. Kedua, selain menekankan efek COO, merancang 

kompetitif Strategi branding dan lebih efektif mengkomunikasikan kepribadian 

merek yang kuat melalui iklan atau website bisa meningkatkan pembelian 
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konsumen. Hal ini semakin bisa membiasakan konsumen dengan merek 

perusahaan, yang mungkin meningkatkan niat pembelian mereka. 

 

Ketiga, citra merek dapat memberikan pengaruh kuat pada niat beli daripada 

COO. Jadi, meskipun tingkat tinggi citra merek yang positif dan COO positif 

adalah diinginkan, tingkat COO positif tidak diperlukan untuk mempengaruhi 

konsumen niat beli. Namun, untuk mencapai efek yang lebih baik, perlu untuk 

secara aktif mengkomunikasikan asal merek, jika merek tidak asing lagi bagi 

konsumen. Skala Roth dan Romeo (1992) dalam Wang (2008) diadaptasi untuk 

mengukur COO. Mencakup empat dimensi: inovasi (menggunakan teknologi baru 

dan tingkat pengembangan rekayasa), desain (penampilan dan gaya), prestise 

(status dan reputasi), dan pengerjaan (kehandalan, daya tahan, keahlian, dan 

kualiatas).  

 

Kotabe (2001) dalam Rosyidi (2009) menambahkan keuntungan lain dari negara 

asal tersebut dapat terlihat pada bauran pemasaran perusahaan (4P), yaitu:  

 

1. Produk, negara asal yang sesuai akan menguntungkan dalam keputusan 

produk sebab hal tersebut dapat mendukung citra barang yang akan 

diproduksi di negara tersebut. 

2. Harga, menjual produk dengan harga yang lebih murah dapat dilakukan pada 

konsumen yang tidak peduli terhadap asal negara produk tersebut. Strategi ini 

mungkin tidak terlalu berpengaruh bagi perusahaan yang mempunyai cost 

advantage. 
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3. Distribusi, alternatif lain dari strategi pemasaran adalah pemilihan saluran 

distribusi yang tepat untuk dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap 

produk. 

4. Promosi dan Komunikasi, berbagai alternatif komunikasi dapat digunakan 

oleh pemasar untuk mempengaruhi konsumen agar mengkonsumsi produk 

yang ditawarkan. Berkaitan dengan negara asal maka pemasar dapat 

melakukan strategi promosi dengan menonjolkan country image produk serta 

menekankan pada brand Image yang dimiliki oleh produk tersebut (Keegan, 

1996). 

 

Banyak penelitian yang mengatakan bahwa COO mempengaruhi penilaian 

konsumen terhadap suatu merek. Tetapi hanya sedikit peneliti yang menjabarkan 

mengenai seberapa jauh pengaruh dari COO tersebut (Bozell dan Gallup, 1996 

dalam Paswan dan Sharma, 2004). Paswan dan Sharma (2004) berpendapat 

bahwa, persepsi konsumen mengenai COO dari sebuah merek sangat penting 

dalam mentransfer citra dari COO (COO image) ke citra sebuah merek (brand 

image). Jika konsumen tidak mengetahui COO dari sebuah merek (brand’s COO), 

maka penilaian konsumen terhadap citra dari sebuah merek (perceived image) 

akan berkurang. Paswan dan Sharma (2004) menyimpulkan bahwa penilaian 

konsumen terhadap citra COO akan berpengaruh terhadap persepsi konsumen 

terhadap suatu merek hanya jika konsumen tersebut mengetahui dan 

memperhatikan COO dari merek tersebut. Beberapa penelitian menyebutkan 

bahwa COO effects berpengaruh terhadap ekuitas dari sebuah merek.  
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2.2 Citra Merek (Brand Image) 

 

Citra adalah cara masyarakat menganggap merek secara aktual. Agar citra dapat 

tertanam dalam pikiran konsumen, pemasar harus memperlihatkan identitas merek 

melalui saran komunikasi dan kontak merek yang tersedia (Kotler, 2012). Citra 

merek merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Citra 

dapat terbentuk melalui rangsangan yang datang dari luar, informasi yang diterima 

seseorang. Citra dipengaruhi oleh banyak faktor diluar perusahaan. Citra yang 

efektif akan berpengaruh terhadap tiga hal yaitu: 

 

1. Memantapkan karakter produk dan usulan nilai. 

2. Menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak 

dikacaukan dengan produk pesaing. 

3. Memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekedar citra mental. 

 

Citra yang baik dari suatu merek merupakan suatu asset, karena citra mempunyai 

suatu dampak pada persepsi konsumen dari komunikasi dan operasi organisasi 

dalam berbagai hal. Keberhasilan membangun citra merek adalah tanggung jawab 

dari perusahaan, pemasar dan seluruh anggota manajemen perusahaan (Kotler, 

2012). Konsumen akan menganut persepsi dan kepercayaan sesuai dengan 

pengalaman yang telah mereka rasakan dan terangkum di dalam ingatan mereka. 

Setiap produk yang terjual di pasaran memiliki citra tersendiri di mata 

konsumennya yang sengaja diciptakan oleh pemasar untuk membedakannya dari 

para pesaing (Kotler, 2007).  
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Citra merek merupakan bagian dari pengetahuan akan (brand knowledge) yang 

kemudian bersama dengan kesadaran akan merek akan membentuk ekuitas merek. 

Menurut Perspektif konsumen, sebuah merek memiliki ekuitas sebesar pengenalan 

konsumen atas merek tersebut dan menyimpannya dalam memori mereka (Shimp, 

2003 dalam Permana, 2014). Citra merek yang positif di mata konsumennya akan 

lebih mudah dikenali oleh konsumenya melalui persepsi yang ada dibenaknya 

sehingga perusahaan mendapatkan beberapa manfaat. Seperti yang dikemukakan 

oleh Aaker (2002) terdapat beberapa manfaat dari citra merek yang positif antara 

lain: 

 

1. Konsumen yang memiliki citra positif terhadap suatu merek lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. 

2. Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan 

citra positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama. 

 

Citra merek merupakan syarat dari merek yang kuat. Citra merek yang dibentuk 

harus jelas dan memiliki keunggulan bila dibandingkan pesaingnnya. Saat 

perbedaan dan keunggulan merek dihadapkan dengan merek lain, muncul posisi 

merek (Simamora, 2014 dalam Permana, 2014). Apabila suatu perusahaan telah 

memiliki citra merek yang baik dan telah menanamkan citra merek tersebut ke 

dalam benak konsumen, maka konsumen akan datang dengan sendirinya. Dengan 

citra konsumen yang baik konsumen akan yakin dengan merek tersebut dan akan 

menggunakan produk dari merek tersebut. Menurut Simamora (2014) dalam 

Permana (2014), komponen dalam citra merek ada tiga yaitu: 
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1. Citra Pembuat (corporate image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu 

produk atau jasa. Dalam penelitian ini citra pembuat meliputi citra negara 

asal produk. 

2. Citra Pemakai (user image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu 

barang atau jasa yaitu meliputi pemakai itu sendiri, gaya 

hidup/kepribadian, serta status sosialnya. 

3. Citra Produk (produk image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen suatu produk yang meliputi atribut produk 

tersebut, manfaat bagi konsumen, penggunaanya serta jaminan yang 

diberikan. 

 

Menurut Rangkuti (2003) tentang pengambilan keputusan pembelian, apabila 

pelanggan dihadapkan pada pilihan seperti nama merek, harga, serta berbagai 

atribut lainnya, pelanggan akan cenderung memilih nama merek terlebih dahulu 

setelah itu baru memikirkan harga. Pada kondisi seperti ini, merek merupakan 

pertimbangan pertama dalam pengambilan keputusan secara cepat. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nama merek menjadi pertimbangan bagi konsumen 

untuk melakukan suatu pembelian, dimana produk yang memiliki nama merek 

yang baik akan meningkatkan kesetiaan konsumen terhadap produk, dan akan 

menimbulkan pembelian lagi di masa yang akan datang. 

 

Pada penelitian Haubl (1996) dalam Pradini (2012) diketahui bahwa citra merek 

akan berpengaruh langsung terhadap tingginya minat beli ulang pada suatu 
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produk. Hal tersebut didukung oleh pendapat Graeff (1996) dalam Pradini (2012) 

yang menyatakan bahwa perkembangan pasar yang demikian pesat mendorong 

konsumen untuk lebih memperhatikan citra merek dibanding karakteristik fisik 

suatu produk dalam memutuskan pembelian. Hal tersebut dapat menjelaskan 

pengaruh citra merek terhadap minat beli ulang. 

 

Menurut Permana (2014) Indikator mengukur citra merek mencakup lima 

dimensi: Merek yang kuat, Reputasi merek, Corporate Image, User Image, dan 

Product Image. 

 

2.3 Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

 

Persepsi Kualitas (Perceived Quality) didefinisikan sebagai penilaian atau 

persepsi konsumen terhadap kualitas dan keunggulan suatu merek, baik pada 

produk maupun jasa (Gil, Andres, dan Salinas, 2007). Persepsi kualitas yang 

tinggi muncul ketika konsumen mengakui perbedaan dan keunggulan sebuah 

merek dibandingkan dengan merek yang lain (Yasin, Noor, dan Mohamad, 2007). 

Perceived quality yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan konsumen, dimana 

dapat meningkatkan ekuitas merek. Bagi pelaku pemasaran, penciptaan ekuitas 

merek melalui perceived quality yang tinggi membantu mereka menetapkan harga 

premium, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan (Yoo, 

Donthu, dan Lee, 2000). 

 

Persepsi kualitas (perceived quality) didefinisikan sebagai persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan 

berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Satu hal yang harus selalu 
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diingat, yaitu bahwa persepsi kualitas merupakan persepsi para pelanggan, oleh 

sebab itu persepsi kualitas tidak dapat ditetapkan secara obyektif. Selain itu, 

persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi pelanggan karena 

setiap pelanggan memiliki kepentingan yang berbeda beda terhadap suatu produk 

atau jasa (Aaker, 1997 dalam Permana, 2014). 

 

Persepsi kualitas dengan lima dimensi kualitas berhubungan positif terhadap 

minat beli ulang pelanggan (Li dan Lee, 2001). Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

(1985) dalam Permadi (2011) mengemukakan bahwa terdapat hubungan secara 

langsung antara persepsi kualitas dengan minat beli ulang. Persepsi kualitas yang 

dirasakan oleh konsumen akan berpengaruh terhadap kesediaan konsumen 

tersebut untuk membeli sebuah produk. Ini berarti bahwa semakin tinggi nilai 

yang dirasakan oleh konsumen, maka akan semakin tinggi pula kesediaan 

konsumen tersebut untuk akhirnya membeli. 

 

Menurut Dodds (1991) dalam Puspitasari (2006), minat membeli dipengaruhi oleh 

nilai dari produk yang dievaluasi. Nilai merupakan perbandingan antara kualitas 

terhadap pengorbanan dalam memperoleh suatu produk atau layanan. Dengan 

adanya persepsi kualitas yang tinggi maka pelanggan akan memiliki minat untuk 

menggunakan kembali jasa yang sama (Li dan Lee, 2001). Kualitas harus berawal 

dari kebutuhan pelanggan yang berujung pada persepsi pelanggan. Dan merek 

dengan nama asing umumnya membantu meningkatkan kualitas merek tersebut. 

Konsumen mendasarkan penilaiaan mereka akan kualitas untuk mengevaluasi 

persepsi akan kualitas dari merek asing. Misalnya, kualitas yang rendah menjadi 

peran negatif dalam persepsi merek terhadap merek. Sebaliknya, jika konsumen 
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mempersepsikan merek tersebut memiliki kualitas yang sangat baik, maka 

persepsi kualitas akan menjadi peran positif terhadap persepsi keseluruhan merek 

tersebut. Konsumen memiliki pengalaman bahwa merek tersebut berkualitas 

tinggi, cenderung akan menampilkan intensi perilaku positif terhadap merek itu. 

Persepsi kualitas ini dievaluasi konsumen dari nama merek, citra global, kemasan, 

citra merek, citra toko, asal negara (Kotler, 2009). 

 

Persepsi kualitas atau kualitas yang dirasakan bukanlah kualitas produk yang 

sebenarnya namun persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan produk atau jasa (Zeithaml, 1988 dalam Permana, 2014). Pemasar di 

semua kategori produk dan jasa semakin mengakui pentingnya persepsi kualitas 

dalam keputusan merek (Yassin, Noor, dan Mohammad, 2007). Untuk mengukur 

persepsi kualitas, menurut Permana (2014), dimensi persepsi kualitas dibagi 

menjadi lima, yaitu: 

a. Performa 

b. Ketahanan 

c. Fitur 

d. Layanan produk 

e. Kesesuaian dengan spesifikasi 

 

 

2.4 Kepuasan Konsumen 

 

 

Mowen dan Minor (2002) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai 

keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa setelah 

mereka memperoleh dan meggunakannya. Hasil dari apa yang mereka harapkan 

dengan apa yang mereka dapatkan dari produk tersebut. Kenyataan yang sesuai 
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dengan harapan mereka tanamkan akan menimbulkan kepuasan pada pelanggan. 

Pembeli yang merasakan kepuasan akan memberitahukan kepada orang lain dan 

melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Namun apabila terjadi 

ketidakpuasan akan menyebabkan orang untuk beralih mencari produk lain yang 

memenuhi harapan mereka. 

 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

yang diharapkan (Kotler, 2007). Memuaskan kebutuhan konsumen adalah 

keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan 

dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan 

cenderung akan membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada 

saat kebutuhan yang sama muncul kembali dikemudian hari. Hal ini berarti 

kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan minat beli 

ulang. Dan berikut adalah faktor-faktor pendorong kepuasan konsumen menurut 

Irawan (2002): 

1. Kualitas produk 

Konsumen akan merasa puas jika setelah membeli dan menggunakan produk   

tersebut, ternyata kualitas produknya baik. Kualitas produk ini adalah dimensi 

yang global dan paling tidak ada 6 elemen dari kualitas produk yaitu performance, 

durability, feature, realibility, consistency, dan design.  

2. Harga 

Untuk konsumen yang sensitif biasanya harga murah adalah sumber kepuasan 

yang penting karena mereka akan mendapatkan value for money yang tinggi. 
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Untuk industri retail, komponen harga ini sangat penting dan kontribusinya 

terhadap kepuasan sangat besar.  

3. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan ini sangat bergantung dengan 3 hal yaitu sistem, teknologi           

dan manusia. Faktor manusia ini memegang kontribusi sekitar 70%. Tidak  heran 

jika kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Pembentukkan 

attitude dan perilaku yang seiring dengan keinginan perusahaan menciptakan, 

bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembenahan harus dilakukan dari proses 

rekruitmen, training, budaya kerja. 

4. Emosional 

Untuk beberapa produk yang berhubungan gaya hidup, seperti mobil, kosmetik, 

dan pakaian kepuasan konsumen terhadap emosional relative penting. Seperti 

contoh dari emosioanal value adalah rasa percaya diri dan rasa bangga, yang dapat 

mendasari kepuasan konsumen. 

5. Kemudahan  

Konsumen akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman dan efesien dalam 

mendapatkan produk atau pelayanan. 

 

2.5 Merek (Brand) 

 

2.5.1 Definisi Merek  

 

Merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, desain, atau kombinasinya, yang di 

maksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual 

atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari pesaing (Kotler, 

2009). Definisi merek lainnya adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, 
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huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 

atau jasa (Tjiptono, 2005 dalam Permana, 2014).  

 

2.5.2 Ekuitas Merek 

 

Ekuitas merek (brand equity) adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan 

jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berfikir, merasa, dan 

bertindak dalam hubunganya dengan merek, harga, pangsa pasar, dan 

profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan (Kotler, 2009). Ekuitas merek 

dapat menjaga harga premium dari suatu produk (Kotler, 2007), selain itu ekuitas 

merek juga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup sebuah merek (Yoo, 

Donthu, dan Lee, 2000). 

 

Beberapa peneliti mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam 

mengklasifikasikan indikator atau dimensi yang terdapat dalam ekuitas merek. 

Kotler (2003) menyebutkan pengetahuan merek (brand knowledge) yang terdiri 

atas kesadaran merek (brand awareness) dan citra merek (brand image) sebagai 

indikator dari ekuitas merek. Gil, Andres, dan Salinas (2007), mengklasifikasikan 

dimensi ekuitas merek menjadi dua, yaitu citra merek (brand image) dan loyalitas 

merek (brand loyalty). Gil, Andres, dan Salinas (2007) mengemukakan dua 

indikator utama pada ekuitas merek yaitu kualitas keseluruhan (overall quality) 

dan minat memilih (choice intention).  

 

Dari beberapa pendapat peneliti, yang paling umum digunakan adalah pendapat 

Aaker (1996) dalam Setyaningsih, Mangunwihardjo, Soesanto, (2007) yaitu 
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bahwa terdapat lima indikator atau dimensi utama pada ekuitas merek. Kelima 

indikator tersebut adalah kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek 

(brand associations), persepsi kualitas (perceived quality), loyalitas merek (brand 

loyalty) dan aset-aset lain yang berkaitan dengan merek (other brand related 

assets). Pada prakteknya, hanya empat dari kelima indikator tersebut yang 

digunakan pada penelitian-penelitian mengenai consumer based brand equity, 

yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, perceived quality dan loyalitas merek. Hal 

ini dikarenakan aset-aset lain yang berkaitan dengan merek (seperti hak paten dan 

saluran distribusi), tidak berhubungan secara langsung dengan konsumen. 

 

Berikut ini adalah elemen-elemen yang ada pada ekuitas merek menurut Aeker 

(1996) dalam Setyaningsih, Mangunwihardjo, dan Soesanto, (2007) yang 

mengelompokkan brand equity menjadi 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 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. 

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

pada sebuah merek. 

5. Aset-aset merek lainya (other proprietary brand asset) 
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Gambar 1. Konsep Ekuitas Merek 

Sumber: Aaker (1996) dalam Setyaningsih, Mangunwihardjo, Soesanto (2007) 
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Merek memberikan value, sehingga nilai total dari produk “bermerek” baik akan 

menjadi lebih tinggi dibanding produk yang hanya dinilai secara objektif (tanpa 

merek). Nilai tersebut sebagai ekuitas merek (Aeker, 2008 dalam Permadi, 2011). 

Sulit untuk mengelola “added value” tanpa mengetahui nilai yang sebenarnya 

ditambahkan nama merek ke dalam produk, oleh karena itu dikembangkan suatu 

konsep yang di sebut ekuitas merek (Permadi, 2011). Aeker (2002) dalam 

Permadi (2011) juga menyebutkan ada lima tingkat sikap pelanggan terhadap 

merek, yaitu: 

 

1. Konsumen akan berganti merek, khususnya karena alesan harga. Tidak ada 

loyalitas. 

2. Konsumen puas, tidak ada alasan untuk berganti merek. 

3. Konsumen puas dan mau mengeluarkan biaya dengan berganti merek. 

4. Konsumen menghargai merek. 

5. Konsumen setia pada merek 

 

2.6  Minat Beli Ulang 

 

Kotler (2000) mendefinisikan minat beli sebagai dorongan, yaitu rangsangan 

internal yang secara kuat memotivasi tindakan, dimana dorongan ini dipengaruhi 

oleh perasaan positif akan produk. Sedangkan Schifmann dan Kanuk (2007) 

menyatakan minat adalah salah satu aspek dari psikologis seseorang dan memiliki 

pengaruh cukup besar terhadap sikap perilaku. Berdasarkan definisi di atas minat 

beli dapat diartikan sebagai aspek psikologis yang merangsang dorongan untuk 

memotivasi tindakan dari seorang individu untuk membeli sebuah produk. 
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Minat (intention) merupakan pernyataan sikap mengenai bagaimana seseorang 

akan berperilaku di masa yang akan datang (Soderlund dan Ohman, 2003). Minat 

beli ulang (repurchase intention) merupakan suatu komitmen konsumen yang 

terbentuk setelah konsumen melakukan pembelian suatu produk atau jasa. 

Komitmen ini timbul karena kesan positif konsumen terhadap suatu merek, dan 

konsumen merasa puas terhadap pembelian tersebut. Minat konsumen untuk 

membeli ulang adalah salah satu ukuran dari keberhasilan dari suatu perusahaan, 

terutama perusahaan jasa. Minat beli ulang merupakan keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian kembali suatu produk atau jasa berdasarkan apa yang telah 

diperoleh dari perusahaan yang sama (Setyaningsih, Mangunwihardjo, dan 

Soesanto,  2007). 

Minat beli merupakan kemungkinan subjektif seseorang individu untuk terus 

membeli produk yang sama di masa yang akan datang. Perilaku pembelian ulang 

dan niat pembelian ulang sangat bermanfaat bagi dunia bisnis. Beberapa 

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa minat beli memiliki hubungan yang 

sangat dekat dengan loyalitas konsumen, kepuasaan, kepercayaan, komitmen, 

persepsi nilai (Permadi, 2011). 

 

Setyaningsih, Mangunwihardjo, Soesanto, (2007), menyatakan bahwa indikator 

yang digunakan untuk mengukur minat beli ini, yaitu keinginan untuk 

menggunakan produk, rencana menggunakan produk di masa mendatang, dan 

kebutuhan untuk menggunkan produk. 
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Schiffman dan Kanuk (2007) mendefinisikan suatu keputusan sebagai pemilihan 

suatu tindakan dari dua arah atau lebih pilihan alternatif. Jika konsumen tidak 

memiliki pilihan alternatif, ini bukanlah suatu situasi konsumen melakukan 

keputusan. Suatu keputusan tanpa pilihan disebut “Hobson’s choice”. Keputusan 

membeli atau mengkonsumsi suatu produk dengan merek tertentu akan diawali 

oleh langkah-langkah sebagai berikut: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi 

dan evaluasi alternatif (harga, merek dan negara asal) (Sumarwan, 2003). Minat 

beli berawal dari ketertarikan dan keinginan konsumen untuk membeli suatu 

produk. Indikator untuk mengukur minat beli, yaitu:  

 

1. Perhatian, adanya perhatian yang besar dari konsumen terhadap suatu produk 

(barang atau jasa).  

2. Ketertarikan, setelah adanya perhatian maka akan timbul rasa tertarik pada 

konsumen.  

3. Keinginan, berlanjut pada perasaan untuk menginginkan atau memiliki 

produk tersebut.  

4. Keyakinan, keyakinan akan timbul pada diri konsumen terhadap produk 

tersebut sehingga menimbulkan keputusan (proses akhir) untuk memperoleh 

produk yang disebut dengan tindakan pembelian.  

5. Keputusan. 

 

Menurut Hawkins (2007) pembelian kembali sebagai suatu kegiatan membeli 

kembali yang dilakukan oleh konsumen terhadap suatu produk dengan merek 

yang sama tanpa diikuti oleh perasaan yang berarti terhadap produk tersebut. 

Terdapat dua kemungkinan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan 
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pembelian ulang suatu produk. Pertama, konsumen merasa puas dengan 

pembelian yang mereka lakukan. Kedua, pelanggan merasa tidak puas, tetapi 

mereka tetap melakukan pembelian kembali. Untuk kemungkinan kedua ini 

biasanya disebabkan mereka menganggap biaya yang harus mereka keluarkan 

untuk mencari, mengevaluasi, dan mengadopsi produk dengan merek lain 

(switching cost) terlalu tinggi. Menurut Simamora (2004) menyatakan konsumen 

mendapatkan informasi tentang preferensi atau keinginan mereka untuk membuat 

keputusan terakhir apakah membeli atau tidak dan apakah akan membeli secara 

berulang-ulang atau tidak. Konsumen mempunyai kebutuhan akan mencari 

manfaat tertentu dari suatu produk dengan mengevaluasi atribut produk dan 

diferensiasi produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Minat Beli 

Sumber : Kotler dan keller (2009) 
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Menurut Kotler dan Keller (2009), keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau 

jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk 

sudah yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan 

untuk membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, 

(1) pengenalan masalah, (2) pencarian informasi. (3) evaluasi alternatif, (4) 

keputusan membeli atau tidak, (5) perilaku pasca pembelian.  

 

1. Pengenalan Masalah  

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atu 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal.  

2. Pencarian Informasi  

Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap 

informasi tentang sebuah produk. Adapun pada sumber informasi utama 

konsumen dibagi menjadi empat kelompok yaitu, pribadi (keluarga, 

teman, tetangga, rekan), komersial (iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, 

kemasan, tampilan), publik (media massa, organisasi pemeringkat 

konsumen), eksperimental (pengamanan, pemeriksaan, penggunaan 

produk). 

3. Evaluasi Alternatif  

Pada tahap ini, konsumen akan membentuk preferensi antar merek yang 

bisa berdasarkan merek atau produk yang paling disukai. Konsumen juga 

akan mengembangkan sekumpulan keyakinan merek tentang posisi tiap–

tiap merek berdasarkan atributnyanya.  
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4. Keputusan Pembelian  

Pada tahap ini konsumen akan memutuskan untuk membeli atau tidak 

membeli. Jika konsumen memutuskan untuk membeli, maka konsumen 

akan menemui tujuh struktur keputusan pembelian. Selain itu keputusan 

pembelian juga dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor selain dari sisi 

produknya yaitu: langganan, penjual, lokasi, pelayanan, desain toko, 

harga, kemampuan tenaga penjual, iklan dan promosi, fasilitas serta 

penggolongan barang.  

5. Perilaku Pasca Pembelian  

Dalam perilaku pasca pembelian ini terbagi menjadi ke dalam tiga hal 

yang harus diamati, yaitu: kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca 

pembelian, penggunanaan dan penyingkiran pasca pembelian. 
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Gambar 3. Model Perilaku Konsumen (Model of Consumer Behavior) 

Sumber: Kotler dan Keller (2009) 

 

Gambar di atas menggambarkan model perilaku konsumen, dan dapat dipelajari 

menunjukkan adanya interaksi pemasar dengan kosumennya. Komponen pusat 

dari model ini adalah pembuatan keputusan konsumen yang terdiri atas proses 

merasakan dan mengevaluasi informasi merek suatu produk tertentu, 

mempertimbangkan bagaimana alternatif-alternatif merek tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga pada akhirnya 

konsumen akan memutuskan merek apa yang akan dibeli di dalam memenuhi 

kebutuhannya. 
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Negara asal (COO) memiliki peran yang penting seperti yang telah dijelaskan 

kotabe (2001) dalam Rosyidi (2009) keuntungan lain dari negara asal yang dapat 

dilihat dari bauran pemasaran perusahaan. Negara asal (COO) memiliki 

keuntungan sendiri dalam mempengaruhi sikap konsumen dalam menentukan 

pilihannya selain itu konsumen dapat mempersepsikan kualitas dari produk 

tersebut dengan melihat atau mengetahui asal dari negara pembuat produk itu 

sendiri. Keegan (1996) mengatakan bahwa setiap negara dalam lingkungan global 

memiliki karakteristik tersendiri, sehingga organisasi memerlukan daya dan tujuan 

yang jelas dalam suatu lingkungan yang menguntungkan bagi pemasar. Hal 

pertama dan mendasar dalam suatu pemasaran global adalah kedisiplinan secara 

universal. Bahwa pemasar dihadapkan pada Homogenous Global Village, yaitu 

organisasi akan berkembang melalui standarisasi dan produk yang berkualitas 

tinggi sehingga konsumen akan mendapatkan suatu standarisasi iklan, harga dan 

distribusi.  

 

Batey (2008) dalam Permadi (2011) menyatakan adanya asosiasi antara merek 

dengan minat beli (repurchase intention). Suatu merek yang dibangun dengan 

menciptakan struktur mental yang berhubungan dengan perusahaan pada ingatan 

konsumen akan membantu konsumen mengorganisasikan pengetahuannya. 

Pengetahuannya tersebut akan membantu konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian ulang (repurchase intention) pada suatu produk perusahaan. 

 

Pengetahuan konsumen mengenai citra country of origin juga mempengaruhi 

konsumen dalam keputusan pembelian ulang (repurchase intention). Evaluasi 

konsumen terhadap country of origin akan mempengaruhi evaluasi konsumen 
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untuk melakukan keputusan pembelian ulang (repurchase intention) terhadap 

suatu produk Ouellet (2007) dalam Permadi (2011). 

 

Penelitian Hong dan Wyer (1989) dalam Rosyidi (2009) mengemukakan bahwa 

negara asal memberikan efek stimulus terhadap konsumen dalam mengevaluasi 

produk dan secara ekstensif digunakan untuk mencari informasi lain mengenai 

produk tersebut. Sedangkan Hong dan Wyer (1990) dalam Rosyidi (2009) 

menyatakan bahwa ketika negara asal dan informasi mengenai atribut spesifik 

produk tersedia, maka pengaruhnya akan besar terhadap evaluasi yang sedang 

dilakukan, jika dibandingkan dengan banyaknya informasi mengenai negara asal 

saja tanpa disertai dengan informasi atribut lainnya. Sehingga evaluasi konsumen 

akan menjadi hal yang utama apabila focus pada penilaian adalah pada negara asal 

tersebut, jika dibandingkan dengan informasi yang meluas dalam perbandingan 

produk lainnya. 

 

2.7 Pemasaran Global 

 

Pemasaran global sebagai kegiatan pemasaran yang memfokuskan pada 

pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global dan 

melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap 

negara (Keegan, 1996). Artinya, ada pengakuan terhadap budaya universal dan 

perbedaan pasar yang unik. Keegan (1996) mengidentifikasi adanya lima strategi 

adaptasi produk dan komunikasi dalam pemasaran global, yaitu:  

1. Product Communication Extension /Dual Extension  

Perusahaan menjual produk yang sama seperti yang dijual di dalam 

negeri sendiri.  
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2. Product Extension, Communication Adaptation  

Strategi ini digunakan apabila produk dapat memenuhi kebutuhan yang 

berbeda atau produk tersebut dapat digunakan untuk fungsi yang lain.  

3. Product Adaptation, Communication Extension  

Strategi ini dilaksanakan dengan mengubah atau mendesain kembali 

produk tanpa mengubah strategi komunikasi.  

4. Dual Adaptation  

Strategi ini mengubah produk dan pesan iklan bagi pasar setempat.  

5. Product Invention  

Pada strategi ini perusahaan membuat produk baru untuk pasar setempat 

baik dengan cara memperkenalkan bentuk produk yang pernah berhasil 

dipasarkan di suatu negara (backward invention) atau membuat produk 

yang baru untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan negara-negara 

tertentu (forward invention). 

 

Dalam pemasaran global terdapat beberapa lingkungan yang berpengaruh 

terhadap kesuksesan pemasaran global. Menurut Keegan (1996), terdapat empat 

lingkungan yang berpengaruh yaitu: 

 

1. Lingkungan Ekonomi Global 

Lingkungan ekonomi merupakan faktor utama untuk menentukan apakah 

pasar global tersebut menguntungkan dan berpotensi bagi organisasi jika 

melakukan bisnis di daerah tersebut. Di dunia saat ini berlaku tiga 

macam sistem perekonomian yaitu: sistem ekonomi pasar, sistem 

ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Semakin menuju 
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kesistem ekonomi pasar yang ditandai dengan akan dimulainya beberapa 

perjanjian perdagangan bebas oleh banyak negara.  

2. Lingkungan Budaya 

Perilaku pembelian oleh konsumen dipengaruhi oleh aturan adat istiadat 

serta budaya yang dianut oleh konsumen dalam lingkungan mereka. 

Pemasar secara global hendaknya memperhatikan lingkungan budaya dan 

mampu menyiapkan respon-respon terhadap perubahan budaya 

konsumen. 

3. Lingkungan Politik dan Hukum 

Lingkungan politik dari pemasaran global akan berhubungan dengan 

institusi pemerintah negara, partai politik dan organisasi yang 

mengekspresikan kehidupan masyarakat di negara tersebut. Hal ini 

mengakibatkan setiap orang yang akan terlibat dalam pemasaran global 

harus mengerti tentang kedaulatan termasuk perubahan politik yang 

terjadi di negara tersebut. Lingkungan politik yang beranekaragam dari 

suatu negara menuntut seorang pemasar agar bisa berhubungan dengan 

bagian pemerintah yang menangani hukum dan peraturan. 

4. Lingkungan Keuangan 

Lingkungan keuangan berpengaruh terhadap keputusan tentang 

kelayakan suatu bisnis di suatu negara. Dalam lingkungan keuangan 

tentunya seorang pemasar akan mempertimbangkan resiko keuangan 

dengan menghitung berbagai resiko keuangan yang berlaku. Faktor 

keuangan lain yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan bisnis di 

suatu negara adalah tingkat pajak terhadap usaha dan produk yang 
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ditawarkan pada suatu negara, karena semakin tinggi pajak maka hal 

tersebut akan mempersulit perusahaan untuk mengambil keuntungan di 

negara tersebut.  

 

2.8  Penelitian Terdahulu 

 

Beberapa Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dan digunakan sebagai acuan serta pembanding diantaranya dapat dilihat 

pada table berikut: 

Tabel. 2 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variable 
Alat 

Analisis 
Hasil 

1 Erna 

Listiana 

2013 

Pengaruh 

Country of 

Origin terhadap 

Perceived 

Quality dengan 

Moderasi 

Etnosentris 

Konsumen 

Country of 

Origin, 

Perceived 

Quality, 

Etnosentris 

konsumen  

Path 

Analisis  

Country of Origin 

Berpengaruh 

terhadap 

Perceived Quality 

dan Etnosentris 

tidak begitu 

berpengaruh  

 

2 Syaiko 

Rosyidi 

2009 

Analisis 

Pengaruh 

Brand, Country 

of Design dan 

Country of 

Assembly Pada 

Persepsi 

Kualitas dan 

Niat Beli 

Brand, Country 

of Design dan 

Country of 

Assembly 

SPSS.16.0 Penilaian 

konsumen 

terhadap faktor 

seperti 

brand,country of 

design dan 

country of 

manufacture 

berdampak pada 

persepsi kualitas 

dan niat beli. 

 

3 Chung, 

Pysarchi, 

dan 

Hwang / 

2009  

 

 

 

 

 

 

 

Effects of 

Country-of-

Manufacture 

and Brand 

Image on 

Korean 

Consumers’ 

Purchase 

Intention /  

 

Country-of-

Manufacture 

and Brand 

Image 

Model 

Persaman 

Struktural 

(Structura

l Equation 

Modeling)  

 

Com dan brand 

image memiliki 

dampak positif 

terhadap 

consumers’ 

purchase 

intention.  
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4 Erna 

Listiana 

2014 

Pengaruh 

Country of 

Origin of 

Brand dan 

Country of 

Manufacture 

Terhadap 

Asosiasi Merek 

(Studi Pada 

Pelanggan 

Produk 

Elektronik) 

Country of 

Origin of Brand 

dan Country of 

Manufacture 

SPSS.16.0 Negara asal 

merek 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap asosiasi 

merek. Semakin 

baik penilaian 

terhadap negara 

asal merek akan 

berdampak pada 

semakin tingginya 

pula penilaian 

atas asosiasi 

merek televisi 

tersebut. Negara 

asal tempat 

manufaktur 

berpengaruh tidak 

signifikan 

terhadap asosiasi 

merek.  

 

5 Yusuf 

Setya 

Permadi 

(2011)  

Pengaruh Citra 

Country Of 

Origin (COO) 

Terhadap 

Repurchase 

Intention yang 

di Mediasi oleh 

Brand Equity 

Country Of 

Origin (COO), 

Repurchase 

Intention 

Model 

Persaman 

Struktural 

(Structura

l Equation 

Modeling)  

 

Country Of 

Origin (COO), 

berpengaruh tidak 

langsung terhadap 

Repurchase 

Intention melalui 

brand equity 

sebagai variabel 

mediasi. 

 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

Era globalisasi saat ini dengan majunya perkembangan teknologi didukung oleh 

turunya hambatan perdangan antar negara. Konsumen di suatu wilayah (negara) 

dapat memenuhi hampir segala kebutuhanya, sekalipun kebutuhan tersebut baik 

barang atau jasa tidak tersedia di wilayah (negara) yang ia tinggali. Akibatnya 

semakin luasnya keberadaan produk-produk asing di pasar domestik. Konsumen 

dihadapkan pada pilihan antara merek lokal dan merek asing. Konsumen semakin 

selektif di dalam pemilihan produk-produk untuk digunakan. Evaluasi konsumen 
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terhadap suatu produk seringkali tidak hanya didasarkan pada isyarat intrinsik 

produk (misalnya kualitas dan komposisi kandungan) namun juga isyarat 

ekstrinsiknya (misalnya COO, merek, dan kemasan). Diantara isyarat ekstrinsik 

produk tersebut, persepsi terhadap negara asal produk seringkali dijadikan 

pertimbangan konsumen dalam keputusan pembeliannya (Agarwal dan Kamakura 

1999 dalam Listiana 2013). 

 

Pasar global, negara asal (COO) adalah satu pertimbangan pada hampir setiap 

konsumen dalam mengevaluasi produk yang akan di beli. Listiana dan Elida 

(2014) menyatakan negara asal atau Country Of Origin (COO) merupakan 

informasi yang sering digunakan oleh konsumen ketika mengevaluasi suatu 

produk. Pengetahuan konsumen mengenai citra country of origin juga 

mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian ulang (repurchase 

intention). Evaluasi konsumen terhadap Country Of Origin (COO) akan 

mempengaruhi evaluasi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian ulang 

(repurchase intention) terhadap suatu produk Ouellet (2007) dalam Permadi 

(2011). 

 

Citra negara asal yang dipersepsikan positif dapat menimbulkan minat beli 

konsumen dan berakhir pada pembelian produk, sebaliknya, citra negara asal yang 

dipersepsikan negatif oleh konsumen berpotensi mengurangi minat konsumen 

untuk membeli produk sehingga kemungkinan produk untuk dipilih pun 

berkurang. Citra COO juga dianggap memiliki peran penting dalam memengaruhi 

minat dan keputusan pembelian konsumen. Peryataan ini di dukung juga dengan 

peryataan Keller (2007), persepsi negara asal dapat mempengaruhi pengambilan 
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keputusan konsumen secara langsung dan tidak langsung. Persepsi bisa 

dimasukkan sebagai atribut dalam pengambilan keputusan atau memengaruhi 

atribut lain dalam proses pengambilan keputusan. 

 

Citra merek mempunyai peran untuk mempengaruhi konsumen dalam proses 

pengambilan keputusan. Peryataan itu di dukung oleh penelitian Haubl (1996) 

dalam Pradini (2012) dalam penelitian ini dikemukakan bahwa citra merek akan 

berpengaruh langsung terhadap tingginya minat beli ulang pada suatu produk. Dan 

didukung oleh pendapat Graeff (1996) dalam Pradini (2012) yang menyatakan 

bahwa perkembangan pasar yang demikian pesat mendorong konsumen untuk 

lebih memperhatikan citra merek dibanding karakteristik fisik suatu produk dalam 

memutuskan pembelian. Hal tersebut dapat menjelaskan pengaruh citra merek 

terhadap minat beli ulang. 

 

Persepsi kualitas juga menjadi salah satu faktor konsumen dalam mendasarkan 

penilaian persepsi akan kualitas dari merek asing. Misalnya, kualitas yang rendah 

menjadi peran negatif dalam persepsi merek terhadap merek. Sebaliknya, jika 

konsumen mempersepsikan merek tersebut memiliki kualitas yang sangat baik, 

maka persepsi kualitas akan menjadi peran positif terhadap persepsi keseluruhan 

merek tersebut. Konsumen memiliki pengalaman bahwa merek tersebut 

berkualitas tinggi, cenderung akan menampilkan intensi perilaku positif terhadap 

merek tersebut. Persepsi kualitas ini dievaluasi konsumen dari nama merek, citra 

global, kemasan, citra merek, citra toko, asal negara secara langsung maupun 

tidak langsung. Hal tersebut di dukung oleh penelitian Li dan Lee (2001), dengan 
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adanya persepsi kualitas yang tinggi maka pelanggan akan memiliki minat untuk 

menggunakan kembali jasa yang sama. 

 

Minat (intention) merupakan pernyataan sikap mengenai bagaimana seseorang 

akan berperilaku di masa yang akan datang (Soderlund dan ohman, 2003). Minat 

beli ulang (repurchase intention) merupakan suatu komitmen konsumen yang 

terbentuk setelah konsumen melakukan pembelian suatu produk atau jasa. 

Komitmen ini timbul karena kesan positif konsumen terhadap suatu merek, dan 

konsumen merasa puas terhadap pembelian tersebut. Minat konsumen untuk 

membeli ulang adalah salah satu ukuran dari keberhasilan dari suatu perusahaan, 

terutama perusahaan jasa. Minat beli ulang merupakan keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian kembali suatu produk atau jasa berdasarkan apa yang telah 

diperoleh dari perusahaan yang sama (Setyaningsih, Mangunwihardjo, Soesanto, 

2007). Berdasarkan dari kerangka pemikiran di atas, maka model penelitianya 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Model Penelitian 

 

Negara Asal 

(X1) 

 

Minat Beli 

Konsumen (Y) 

 

Citra Merek 

(X2) 

 

Persepsi kualitas 

(X3) 
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2.10  Hipotesis 

 

Berdasarkan pertimbangan teori dan kerangka pikir yang telah dijelaskan, maka 

hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah: 

 

Ha1 : Negara asal berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang lipstik 

merek Revlon. 

Ho1 : Negara asal berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli ulang 

lipstik merek Revlon. 

Ha2 : Citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang lipstik 

merek merek Revlon. 

Ho2 : Citra merek berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli ulang 

lipstik  merek Revlon. 

Ha3 : Persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang 

lipstik merek Revlon. 

Ho3 : Persepsi kualitas berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli ulang 

lipstik merek Revlon. 

Ha4 : Negara asal, citra merek, persepsi kualitas berpengaruh simultan atau  

secara bersama sama terhadap minat beli ulang lipstik merek Revlon.  

Ho4 : Negara asal, citra merek, persepsi kualitas berpengaruh tidak signifikan  

secara simultan terhadap minat beli lipstik ulang merek Revlon.  

 


