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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menurut Engel, (1997) adalah tindakan yang langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk peroses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Umar 

(2002) menyatakan bahwa perilaku konsumen terbagi dua bagian, perilaku yang 

tampak dan perilaku yang tidak tampak. Variabel-variabel perilaku yang tampak 

antara lain jumlah pembelian, waktu pembelian, karena siapa, dengan siapa, dan 

bagaimana konsumen melakukan pembelian. Variabel perilaku tidak tampak 

adalah persepsi, ingatan terhadap informasi dan perasaan kepemilikan konsumen. 

 Kotler (2000) menyatakan bahwa perilaku pembelian konsumen di 

pengaruhi oleh factor budaya, social, pribadi, dan psikologis. Faktor-faktor 

budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam. Setiadi (2003) 

menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah dinasmis. Itu berarti bahwa 

perilaku konsumen, grup konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan 

bergerak sepanjang waktu. 

1. Faktor Budaya 

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling besar dari 

keinginan dan perilaku. Budaya, sub-budaya dan kelas social sangat penting 

bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan  penentu keinginan dan perilaku 

yang paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari jumlah sub-budaya 

yang lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para 
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anggotanya. Sub-budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok, ras dan 

wilayah geografis (Kotler, 2000). 

2. Faktor Sosial 

Kotler (2000) menyatakan bahwa beberapa faktor sosial yang dapat 

mempengaruhi proses pembelian konsumen yaitu: 

a. Kelompok Acuan. Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung terhadap seseorang di namakan kelompok keanggotaan. 

Beberapa kelompok keanggotaan merupakan kelompok primer, seperti 

keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja yang berinteraksi dengan 

seseorang secara terus-menerus dan informasi. Contoh kelompok 

sekunder adalah kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan, 

yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak 

begitu rutin (Kotler, 2000). Orang umumnya dipengaruhi oleh kelompok 

referensi mereka pada tiga cara. Pertama, kelompok referensi 

memperhatikan kepada seserang perilaku dan gaya hidup baru. Kedua, 

mereka juga mempengaruhi sikap dan konsep jati-diri seseorang karena 

orang tersebut umumnya ingin “menyasuaikan diri”. Ketiga, mereka 

menciptakan tekanan diri yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan 

merek seseorang (Nugroho, 2003). 

b. Keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat, dan para anggota keluarga menjadi 
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kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Keluarga telah menjadi 

objek penelitian yang luas. Keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan 

saudara kandung seseorang.  Dari orang itulah seseorang mendapat 

pandangan tentang agama, politik, ekonomi, dan merasakan ambisi 

pribadi nilai harga diri dan cinta. Keluarga prokreasi, yaitu pasangan 

hidup anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli dan 

konsumen yang paling penting  dalam suatu masyarakat dan telah diteliti 

secara intensif. 

c. Peran dan Status. Seseorang berpartisipasi dalam banyak keolompok 

sepanjang hidupnya seperti keluarga, klub dan organisasi. Kedudukan 

orang pada masing-masing kelompok dapat di tentukkan berdasarkan 

peran dan statusnya. Peran meliputi kegiatan yang di harapkan akan di 

lakukan oleh seseorang. Setiap peran yang di jalankan seseorang 

menghasilkan status (Kotler, 2000). 

3. Faktor pribadi 

Kotler (2000) menyatakan bahwa faktor individu dapat di kelompokkan 

menjadi sebagai berikut: 

a. Usia dan tahap siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa akan 

berbeda-beda sepanjang hidupnya mulai dari bayi sampai tahap 

pertumbuhan dan dewasa. Konsumsi dapat di bentuk oleh siklus hidup 

keluarga (Kotler, 2000). Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah 

sesuai dengan usia. Pembelian dibentuk oleh tahap daur ulang keluarga.  
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b. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pilihan produk sangan di pengaruhi 

oleh keadaan ekonomi seseorang misalnya penghasilan yang dapat di 

belanjakan (level, kestabilan dan pola waktunya), tabungan dan aktiva 

(termasuk presentasi aktiva yang lancar), utang, kemampuan untuk 

meminjam, dan sikap terhadap belanja atau menabung. Perusahaan 

bahkan dapat mengkhususkan produknya pada kelompok pekerjaan 

tertentu (Kotler, 2000).  Jadi indikator-indikator ekonomi tersebut 

menunjukkan adanya resesi. 

c. Gaya hidup. Gaya hidup adalah seseorang yang terungkap di dunia yang 

terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan 

lingkungannya (Kotler, 2000). 

d. Kepribadian dan konsep diri. Kepribadian adalah ciri bawaan psikologi 

manusia yang berbeda serta menghasilkan tanggapan yang relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. 

Kepribadian biasanya di gambarkan dengan mengguakan ciri bawaan 

seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kehormatan, kemampuan 

bersosialisasi, pertahanan diri dan kemampuan beradaptasi (Kotler, 2000). 

4. Faktor Psikologis 

Kotler (2000) menyatakan bahwa faktor psikologis terdiri dari empat faktor 

yaitu: 

a. Motivasi. Motivasi adalah kebutuhan yang memadai untuk mendorong 

seseorang bertindak. Kebutuhan akan menjadi informasi, jika seseorang 

Analisis Perbandingan Pioneer…, Susi Septrianingrum, Fakultas Ekonomi UMP, 2015



11 
 

 
 

didorong hingga mencapai intensitas level yang memadai. Beberapa 

kebutuhan bersifat biogenis seperti lapar, haus, dan tidak nyaman. 

Kebutuhan yang lain bersifat psikogenis yaitu kebutuhan akan pengakuan, 

penghargaan atau rasa keanggotaan kelompok (Kotler, 2000). 

b. Persepsi. Persepsi adalah proses yang di gunakan oleh individu untuk 

memilih, mengorganisasi, dan menginteprestasi masukan informasi guna 

menciptakan gambaran dunia memiliki arti. Persepsi tidak hanya 

bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga rangsangan yang 

berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang 

bersangkutan (Kotler, 2000). 

c. Pembelajaran. Pembelajaran meliputi perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. Sebagian besar manusia adalah hasil belajar. Ahli teori 

pembelajaran yakin bahwa pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan 

kerja antara pendorong, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan dan 

penguatan (Kotler, 2000). 

d. Keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut 

tentang gambaran sesuatu. Keyakinan orang tentang produk atau merek 

mempengaruhi keputusan pembelian mereka (Kotler, 2000). Sikap 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan 

pembelian. Untuk menghasilkan sikap positif, pemasar harus berusaha 

dengan berbagai cara, terutama dalam melakukan komunikasi pemasaran, 

untuk mempengaruhi sikap konsumen. 
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B. Pengertian Merek 

Keahlian yang sangat unik dari pemasar professional adalah 

kemampuannya untuk menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan 

merek. Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu 

merupakan identitas untuk membedakan dari produk–produk yang dihasilkan dari 

perusahaan lain. Dengan identitas khusus, produk tertentu akan lebih mudah 

dikenali oleh konsumen dan akan dimudahkan pada saat pembelian ulang produk 

tersebut. Tujuan perusahaan adalah menciptakan pembelian ulang konsumen 

terhadap produk yang dihasilkannya dan pemberian merek memberikan 

kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan konsumen. 

Dengan demikian hubungan ini diharapkan dapat menghasilkan pangsa pasar 

yang lebih besar dan meningkatkan kemampuan menghasilkan keuntungan. 

Para pemasar mengatakan bahwa pemberian merek adalah seni dan 

bagian paling penting dalam pemasaran. Menurut American Marketing 

Association (Kotler, 2000), merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, 

atau ambisi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa dari seorang atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari 

produk pesaing. Suatu merek pada gilirannya memberi tanda pada konsumen 

mengenai sumber produk tertentu. Disamping itu, merek meindungi, baik 

konsumen maupun produsen dari para competitor yang berusaha memberikan 

produk-produk yang tampak identic (Aaker, 1991). 

Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-
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merek terbaik memberikan jaminan mutu. Akan tetapi, merek lebih dari sekedar 

simbol. Ada enam makna yang bisa dsampaikan melalui suatu merek (Kotler, 

2002) yaitu: 

1) Atribut, merupakan hal yang pertama kali menandai ciri-ciri merek. 

2) Benefit, bagi konsumen, kadang sebuah merek tidak sekedar menyatakan 

atribut, tetapi manfaat. Mereka membeli produk tidak membeli atribut, tetapi 

membeli manfaat. Atribut yang dimiliki oleh suatu produk dapat 

diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan atau emosional. 

3) Value, merupakan nilai-nilai yang dianut oleh produsen yang tercermin dalam 

merek. 

4) Culture, merek juga mewakili budaya tertentu. 

5) Personality, merek mencerminkan kepribadian tertentu 

6) User, merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan 

produk tertentu. 

Pada intinya merek adalah penggunaan nama, logo, trade mark, serta 

slogan untuk membedakan perusahaan-perusahaan dan individu-individu satu 

sama lain dalam hal apa yang mereka tawarkan. 
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C. Pengertian Status Merek Pioneer 

Market pioneer adalah perusahaan pertama yang meluncurkan merek 

dalam ketegori produk baru (Golder dan Tellis, 1993). Status pionir sebuah merek 

bisa dikomunikasikan melalui iklan, label, pemberitahuan lewat tenaga penjual, 

dan sumber informasi lain. Pengetahuan tentang status merek pionir ini menjadi 

penting karena konsumen seringkali melakukan generalisasi terhadap merek 

pionir dan pengikut, serta mengkonsumsi produk yang sesuai dengan self-image 

mereka. Pengetahuan konsumen tentang merek mana yang pionir dan mana yang 

pengikut mampu mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek pionir melalui 

dua proses psikologis, yaitu beliefs konsumen tentang merek pionir dan pengikut, 

dan kekonsistenan antara pioneer image dan self-image (Alpert dan Kamins, 

1995). Selain itu, penelitian Niedrich dan Swain (2003) menemukan bahwa status 

pionir mempunyai efek terhadap merek yang akan dipilih konsumen, namun 

dimediasi oleh favorable brand attitude terhadap merek pionir dan kredibilitas 

perusahaan. Hal ini  menunjukkan adanya efek pengetahuan akan status merek 

pionir terhadap perilaku konsumen. 

Dalam fenomena merek pionir dan merek pengikut, konsumen terbukti 

melakukan generalisasi terhadap merek pionir dan merek pengikut. Penelitian 

Alpert dan Kamins (1995) menunjukkan bahwa konsumen mempunyai persepsi 

yang lebih baik terhadap merek pionir daripada terhadap merek pengikut. 

Penelitian awal oleh Alpert dan Kamins (1994) menghasilkan berbagai 

general beliefs tentang merek pionir dan pengikut. Merek pionir dipercaya 

sebagai merek yang mempunyai kualitas terbaik, paling berpengalaman, sebagai 
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simbol status, dipercaya karena merupakan inovator, menjadi pemimpin pasar, 

dan menjadi dasar keputusan pembelian. Kepercayaan-kepercayaan yang positif 

tentang merek pionir, jika memang ada, akan menjadi kurang berguna ketika 

konsumen tidak tahu merek mana yang pionir. 

Menurut Schmalensee dalam Tjiptono (2005) pionir adalah merek yang 

muncul pertama kali dalam kategori produk baru. Kalyanaram, Robinson, dan 

urbn dalam Tjiptono (2005) mengidentifikasi pionir sebagai merek yang pertama 

kali masuk ke sebuah pasar baru. Sementara itu definisi lebih spesifik olleh 

Schnaars dalam Tjiptono (2005) yang merumuskan pionir sebagai merek yang 

memperkenalkan suatu produk ke pasar dan pertama kali menjualnya denga 

proses. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

merek pionir adalah suatu merek baru dalam kategori produk baru dan sukses 

menjualnya ke pasar serta tetap mempertahankannya sehingga membekas dibenak 

konsumen. 

D. Sikap Konsumen 

Schifman dan Kanuk (1997) menyatakan bahwa sikap adalah ekspresi 

perasaan (inner feeling), yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak 

senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu 

objek.Objek yang di maksud bisa berupa merek, layanan, pengecer, perilaku 

tertentu, dan lain-lain. Menurut Alpert (1996) menyatakan sikap sebagai 

predisposisi yang dipelajari (learned predisposition) untuk berespons terhadap 

suatu objek atau kelas objek dalam suasana menyenangkan atau tidak 

menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten. 
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Paul dan Olson (1999) menyatakan bahwa sikap adalah evaluasi konsep 

secara menyeluruh yang dilakukan oleh seseorang. Evaluasi adalah tanggapan 

pada tingkat intensitas dan gerakan yang relatif rendah.Evaluasi dapat diciptakan 

oleh system afektif maupun kognitif. Sistem pengaruh secara otomatis 

memproduksi tanggapan afektif, termasuk emosi, perasaan, suasana hati dan 

evaluasi terhadap sikap yang merupakan tangapan segera dan langsung pada 

rangsangan tertentu. Sikap konsumen merupakan penilaian evaluative konsumen 

suatu objek dan produk yang di minati. 

Sikap diperlakukan sebagai evaluasi yang diciptakan oleh system kognitif. 

Model pemrosesan kognitif dari pengambilan keputusan menunjukkan bahwa 

suatu evaluasi menyeluruh dibentuk ketika konsumen mengintegrasikan 

pengetahuan, arti, atau kepercayaan tentang konsep sikap. Tujuan proses integrasi 

ini adalah untuk menganalisis relevansi pribadi diri konsep tersebut dan 

menentukkan apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Evaluasi yang 

dihasilkan oleh proses pembentukkan sikap dapat disimpan dalam ingatan, pada 

saat sikap terbentuk disimpan dalam ingatan, konsumen tidak perlu terlibat dalam 

proses integrasi lainnya untuk membentuk sikap lain ketika mereka harus 

mengevaluasi konsep tersebut sekali lagi. Sikap yang telah dapat diaktifkan dari 

ingatan dan digunakan sebagai dasar untuk menerjemahkan informasi baru. Sikap 

memiliki beberapa karakteristik penting: 

5. Objek 

Sikap memang harus memiliki objek. Mengungkapkan perasaan juga perlu 

objek. Objek sikap bisa abstrak bisa pula nyata. Yang abstrak, misalnya 

Analisis Perbandingan Pioneer…, Susi Septrianingrum, Fakultas Ekonomi UMP, 2015



17 
 

 
 

biasanya ide. Objek sikap bisa juga individual atau sekumpulan entitas. Objek 

sikap biasanya bersifat spesifik atau umum. 

6. Arah, ekstremitas, resistensi, persistensi, dan keyakinan 

Menurut Engel et al (1995), ada lima dimensi sikap. Yang pertama valence 

atau arah. Dimensi ini berkaitan dengan kecenderungan sikap, apakah 

posisitf, netral, ataukah negative. Dimensi kedua adalah ekstremitas 

(extremitry) yaitu intensitas kearah positif atau negative. Dimensi ini didasari 

oleh asumsi bahwa perasaan suka atau tidak suka memiliki tingkatan-

tingkatan. Adanya ekstremitras memungkinkan  konsumen untuk 

membandingkan sikap. Dimensi ketiga adalah resistensi (resistance) yaitu 

tingkat kekuatan sikap untuk tidak berubah. Sikap memiliki perbedaan 

konsistensi. Ada yang mudah berubah (tidak konsisten), ada yang sulit 

berubah (konsisten). Dimensi keempat adalah perpistensi (perpistance). 

Dimensi ini berkaitan dengan perubahan sikap secara gradual yang 

disebabkan oleh waktu. Sikap tidak abadi.Seiring berjalannya waktu, sikap 

juga berubah. Dimensi kelima adalah tingkat keyakinan (confidence). 

Dimensi ini berkaitan dengan seberapa yakin seseorang akan kebenaran 

sikapnya. Dimensi ini dekat hubungannya dengan perilaku. Suatu sikap yang 

diikuti oleh keyakinan tinggi, selain lebih sulit berubah juga besar 

kemungkinannya diwujudkan dalam perilaku. 

E. Sikap Konsumen terhadap Merek Pionir dan Merek Pengikut 

Sikap (attitude) seseorang adalah predisposisi (keadaan mudah 

terpengaruh) unuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan, yang 
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dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut (Azwar, 1995). 

Sikap adalah suatu kecenderungan yang di pelajari untuk bereaksi terhadap 

kehadiran produk dalam masalah-masalah yang baik ataupun kurang baik. Sikap 

biasanya memberikan penilaian (menerima atau menolak) terhadap obyek atau 

produk yang dihadapi. Sikap ini dilakukan oleh konsumen berdasarkan 

pandangannya terhadap produk dengan proses belajar. Baik dengan pengalaman 

ataupun dari yang lain (Zulkarnaen dan Fauziah, 2000). Sikap konsumen 

merupakan penilaian evaluative konsumen suatu objek atau produk yang di 

minati. 

Menurut Robbins (2006) sikap adalah pernyataan-pernyataan atau 

penelitian evaluatif berkaitan dengan objek, orang atau suatu peristiwa. 

Sedangkan menurut Simamora (2002) bahwa didalam sikap terdapat tiga 

komponen yaitu: 

1) Cognitive component: Kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang 

objek. Yang dimaksud obyek adalah atribut produk, semakin posistif 

kepercayaanterhadap suatu merek suatu produk maka keseluruhan 

komponen kognitif akan mengandung sikap secara keseluruhan. 

2) Affective component: Emosional yang merefleksikan perasaan seseorang 

terhadap suatu obyek tersebut diinginkan atau dsukai. 

3) Behavioral component: Merefleksikan kecenderungan dan perilaku terhadap 

suatu obyek, yang mana komponen ini menunjukkan kecenderungan 

melakukan suatu tindakan. 
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Penelitian-penelitian tentang merek pionir dan merek pengikut telah 

menuju pada sebuah kesimpulan umum bahwa konsumen mempunyai sikap 

menyukai merek pionir. Penelitian Albert dan Kamins (1995) dan Niedrich dan 

Swain (2003) turut memperkuat kesimpulan tersebut. Sikap terhadap merek pionir 

dan merek pengikut dibentuk oleh persepsi-persepsi konsumen terhadap atribut-

atribut merek yang dihasilkan oleh beliefs konsumen tentang merek pionir dan 

merek pengikut. Jadi persepsi konsumen terhadap atribut-atribut merek pionir dan 

merek pengikut akan membentuk sikap konsumen terhadap merek pionir dan 

merek pengikut. 

Kotler (2000) menunjukkan kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) 

sesuatu produk dengan harapannya.Kepuasan adalah semacam langkah 

perbandingan antara pengalaman dengan hasil evaluasi, dapat menghasilkan 

sesuatu yang nyaman secara rohani, bukan hanya nyaman karena dibayangkan 

atau diharapkan. Puas atau tidak puas bukan merupakan emosi melainkan sesuatu 

hasil dari emosi. 

Hubungan antara komponen dalam perilaku dan sikap Fishbein (Umar, 

2002): 
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Gambar 2.1 Hubungan antara komponen dalam perilaku dan sikap. 

 Model ini digunakan dengan maksud agar diperoleh konsistensi antara 

sikap dan perilakunya, sehingga model Fishbein ini memiliki dua komponen 

norma subyektif yang disajikan berikut ini: 

a. Komponen Sikap 

Komponen ini bersifat internal individu, ia berkaitan langsung dengan 

obyek penelitian dan atribut-atribut langsungnyan yang memiliki peran yang 

penting dalam pengukuran perilaku, karena akan menentukkan tindakan apa 

saja yang dilakukan, dengan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. 
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b. Komponen norma subyektif 

Komponen ini bersifat eksternal individu yang mempunyai pengaruh 

terhadap perilaku individu. Komponen ini dapat dihitung dengan cara 

mengkalikan antara kepercayaan normatif individu terhadap atribut dengan 

mlotivasi bersetuju dengan atribut tersebut. Kepercyaan normatif mempunyai 

arti sebagai suatu kuatnya keyakinan normatif seorang terhadap objek. 

Sedangkan motivasi tertuju dengan atribut yang ditawarkan sebagai faktor 

yang berpengaruh terhadap perilakunya. 

Model sikap multatribut menerangkan proses integrasi yang 

mengkombinasikan (evaluasi dan kekuatan kepercayaan utama) untuk 

membentuk evaluasi atau sikap yang menyeluruh. Akan tetapi model 

Fishbein tidak menyatakan bahwa konsumen sebenarnya menjumlahkan hasil 

dari kekuatan kepercayaan dan evaluasi ketika membentuk sikap terhadap 

objek (Simamora, 2006). 

Bagaimana sikap terhadap suatu objek sikap dibentuk dijelaskan dalam 

rumus Fishbein sebagai berikut (Simamora, 2002): 

Atitude0 =  ∑ bi ei 

Keterangan: 

Atitude = sikap terhadap produk 

bi = tingkat kepercayaan bahwa objek sikap memiliki atribut 

tertentu (atribut ke-i) 

ei = dimensi evaluatif terhadap atribut ke i yang memiliki objek 

sikap 
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∑ = mengindikasikan adanya beberapa atribut yang dikenal 

(salient atribut), dimana melalui atribut-atribut tersebut 

kombinasi bi dan ei dijumlahkan. 

F. Beliefs Konsumen Tentang Merek Pionir dan Merek Pengikut 

Dalam fenomena merek pionir dan merek pengikut, konsumen terbukti 

melakukan generalisasi terhadap merek pionir dan merek pengikut. Konsumen 

mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap merek pionir dari pada terhadap 

merek pengikut (Alpert dan kamins, 1995). 

Merek pionir dipercaya sebagai mempunyai kualitas terbaik, paling 

berpengalaman, sebagai simbol status, sipercaya karena merupakan inovator, 

menjadi pemimpin pasar, dan menjadi dasar keputusan pembelian. Beliefs yang 

tentang merek pionir adalah bahwa merek pionir paling mahal, kuno, masih kasar 

(diperkenalkan pasar terlalu cepat), dan cepat tenggelam (Alpert dan Kamins, 

1994). 

Merek pengikut dipercaya sebagai merek yang lebih murah dan sudah lebih 

disempurnakan daripada merek pionir. Beliefs yang negatif tentang merek 

pengikut adalah bahwa merek pengikut inferior, tidak  bisa menjadi simbol status, 

tidak terkenal, dan penjiplak. Beliefs ini yang dipakai peneliti untuk mengukur 

sikap konsumen terhadap merek pionir dan pengikut. Kepercayaan-kepercayaan 

yang positif tentang merek pionir, jika memang ada, akan menjadi kurang berguna 

ketika konsumen tidak tahu merek ,mana yang pionir. 
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G. Kerangka Pemikiran 

Melihat kondisi persaingan dalam dunia usaha yang begitu ketat sehingga 

untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan usaha 

suatu perusahaan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan fungsional secara teratur. 

Kegiatan-kegiatan fungsional perusahaan antara lain: pemasaran, produksi, 

pembelajaan, personalia, pengembangan dan penelitian, sistem informasi 

manajemen dan lain sebagainya. Dari berbagai kegiatan ini harus di koordinasi 

dan direncanakan dengan baik agar supaya semua kegiatan ini dapat mengarah 

pada sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Semua kegiatan ini 

adalah penting karena merupakan suatu sistem, dimana satu kegiatan saling 

berhubungan dengan kegiatan lainnya (sunan dkk, 2010). 

  Merek bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimilikinya dipasar. 

Untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat, sebuah merek harus 

mengeluarkan semua keunggulan yang dimilikinya.Status merek pionir (pioneer-

status) merupakan satu keunggulan yang jika diolah dengan baik menjadi senjata 

pemasaran yang ampuh untuk memenangkan persaingan (Wardayanti, 2006). 

  Penelitian yang dilakukan Wardayanti (2006) dengan judul “Analisis 

Pengaruh Pioneer-Status Sebuah Merek terhadap Sikap Konsumen dalam 

Kategori Produk Vitamin C 500 mg”.hasil penelitian tersebut adalah status pionir 

sebuah merek berpengaruh secara signifikan terhadap sikap konsumen. Konsumen 

yang mengetahui bahwa Vitacimin merupakan merek pionir mempunyai sikap 

yang lebih baik secara signifikan terhadap merek Vitacimin dari pada merek Xon-
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ce (Wardayanti, 2006). Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dari 

penelitian ini dapat disusun sebagai berikut: 

 

   

  

     

                   H2 

     

   

  

    

   

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

H. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat disusun hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Terdapat perbedaan sikap antara konsumen yang mengetahui Indomie sebagai 

merek pionir dengan konsumen yang tidak mengetahui. 

H2: Terdapat perbedaan sikap konsumen terhadap Indomie dan Mie Sedaap. 
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