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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Brand Personality 

 Seperangkat karakteristik manusia yang memiliki keterkaitan 

dengan merek. Merek dengan kepribadian cenderung lebih 

mengesankan dan lebih baik dibandingkan dengan merek tanpa 

personality, sama seperti manusia merek dapat memiliki berbagai 

kepribadian seperti profesional ataupun menjadi kompeten. (Aaker, 

2008). Menurut Kotler dan Koller (2009) merek adalah istilah, tanda, 

symbol, desain, atau kombinasi dari semuanya ini yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasikan produk atau jasa dari seorang atau 

sekelompok penjual, yang membedakan produk atau jasa produk 

tersebut dengan produk lain terutama produk saingannya. Brand 

merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu produk. Brand dapat 

menjadi salah satu nilai tambah bagi produk, baik itu produk yang 

berupa barang maupun jasa. Brand identik dengan nama dan sering juga 

diartikan sebagai slogan atau symbol. Hal inilah yang menjadi pembeda 

antara produk satu dengan produk lainnya. 

Indikator dari brand personality menurut (Octaria dkk, 2015)  

diantaranya adalah : 
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1. Ketulusan 

2. Daya Tarik 

3. Keunggulan 

4. Kesempurnaan 

2. Sales Promotion 

 Promosi penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye 

pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besar jangka 

pendek, yang dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat 

atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau 

perdagangan (Kotler and Keller 2009). Penjual menggunakan promosi 

insentif untuk menarik pembeli baru, menghargai konsumen setia, dan 

menaikkan jumlah pembelian ulang dari konsumen yang jarang 

melakukan pembelian. Promosi penjualan juga dapat merangsang 

konsumen untuk membeli barang tanpa perencanaan sebelumnya.  

 Promosi penjualan biasanya digunakan sebagai alat pemasaran oleh 

produsen maupun pengecer. Pabrikan menggunakannya untuk 

meningkatkan penjualan ke pengecer (promosi dagang) dan konsumen 

(promosi konsumen). Promosi terhadap nilai yang akan menciptakan 

ketertarikan dan mengakibatkan impulse buying. Promosi penjualan 

mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan hanya digunakan 

untuk mendapatkan dampak langsung pada perilaku pembelian 

pelanggan. Teknik promosi penjualan diklasifikasikan sebagai harga 

dan non-harga berdasarkan sifatnya (Nagadepa, dkk 2015). Cuizon 
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(2009) melaporkan bahwa teknik promosi penjualan yang digunakan 

oleh pemasar tidak hanya efektif dalam mencapai penjualan jangka 

pendek namun juga lebih hemat biaya dari pada iklan. 

Indikator dari promosi penjualan menurut Kotler dan Keller (2009) 

diantaranya adalah : 

1. Adanya member card 

2. Adanya promosi buy 2 get 1 

3. Adanya promosi diskon 

4. Adanya promosi pemberian voucher belanja 

3. Brand Equity 

Ekuitas merek (brand equity) adalah nilai tambah yang 

diberikan pada produk dan jasa (Kotler dan Keller, 2008: 263). Ekuitas 

merek merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk oleh merek 

(Schiffman dan Kanuk, 2008:215). Brand Equity menurut Aaker (2007) 

ekuitas merek adalah seperangkat asset dan liabilitas merek yang 

berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang menambah 

atau melindungi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa yang 

diberikan kepada konsumen. Jika nama atau symbol suatu merek 

berubah, maka beberapa atau bahkan semua asset dapat berubah atau 

bahkan hilang, walaupun beberapa diantaranya bergeser ke nama atau 

symbol yang baru. Brand Equity sendiri mencakup keseluruhan 

kekuatan dari sebuah merek dipasaran dan akan memberikan valuae 

pada perusahaan atau badan usaha yang menghasilkan produk atau jasa 
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tersebut. Tugas pemasar disini sangat penting untuk dapat membuat 

rancangan ataupun strategi yang tepat dalam pembuatan identitas merek 

yang mudah diingat dan memiliki aset-aset yang kuat dimasyarakat.  

 Kesadaran merek sebagai kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Menurut Aaker (2007), 

persepsi kualitas merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang sama 

dengan maksud yang diharapkannya. Persepsi kualitas adalah salah satu 

kunci dimensi ekuitas merek. Terdapat lima nilai yang dapat 

menggambarkan nilai-nilai dari persepsi kualitas Durianto dalam 

Pramono (2011) yaitu sebagai berikut: 

a. Alasan untuk membeli  

Persepsi kualitas yang baik dapat membantu periklanan dan promosi 

yang dilakukan perusahaan menjadi lebih efektif, yang akan terkait 

dengan keputusan pembelian oleh konsumen. 

b. Diferensiasi atau posisi  

Persepsi kualitas suatu merek akan berpengaruh untuk menentukan 

posisi merek tersebut dalam persaingan.  

c. Harga optimum  

Penentuan harga optimum yang tepat dapat membantu perusahaan 

untuk meningkatkan persepsi kualitas merek tersebut. 
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d. Minat saluran distribusi  

Pedagang akan lebih menyukai untuk memasarkan produk yang disukai 

oleh konsumen, dan konsumen lebih menyukai produk yang memiliki 

persepsi kualitas yang baik. 

e. Perluasan merek  

Persepsi kualitas yang kuat dapat dijadikan sebagai dasar oleh 

perusahaan untuk melaksanakan kebijakan perluasan merek 

Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian 

dari kategori merek tertentu.” (Aaker, 2007). Brand Awarness mengukur 

seberapa banyak konsumen dipasar yang sanggup mengenali atau 

mengingat tentang keberadaan suatu brand terhadap kategori tertentu. 

Indikator dari brand personality menurut (Octaria dkk, 2015)  diantaranya 

adalah : 

1. Kesadaran merek 

2. Persepsi kualitas 

3. Loyalitas merek 

4. Asosiasi merek. 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan final yang 

dimiliki seorang konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa 
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dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen menggambarkan seberapa 

jauh pemasar dalam usaha memasarkan suatu produk ke konsumen. 

Kotler dan Amstrong (2008) menyatakan bahwa keputusan pembelian 

yang dilakukan konsumen merupakan kegiatan membeli produk yang 

paling disukai dan yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Keputusan 

pembelian adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. 

Dengan perkataan lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang 

ketika mengambil keputusan (Schiffman dan Kanuk, 2008:485).  

Ada 5 tahap keputusan pembelian yaitu pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca 

pembelian (Kotler dan Keller,2008:184). 

a) Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah 

atau kebutuhan  yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. 

Dengan rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan normal 

seseorang—rasa lapar, haus, seks—naik ketingkat maksimum dan 

menjadi dorongan; atau kebutuhan bisa timbul akibat rangsangan 

eksternal.  

b) Pencarian informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi informasi yag lebih banyak. Dalam tahap ini, 

pencarian informasi yang dilakukan oleh konsumen dapat dibagi  ke 
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dalam dua level, yaitu situasi pencarian informasi yang lebih ringan 

dinamakan dengan penguatan informasi. Pada level ini orang akan 

mencari serangkaian informasi tentang sebuah produk. Pada level 

kedua, konsumen mungkin akan mungkin masuk kedalam tahap 

pencarian informasi secara aktif. Mereka akan mencari informasi 

melalui bahan bacaan, pengalaman orang lain, dan mengunjungi toko 

untuk mempelajari produk tertentu. Yang dapat menjadi perhatian 

pemasar dalam tahap ini adalah bagaimana caranya agar pemasar dapat 

mengidentifikasi sumber-sumber utama atas informasi yang didapat 

konsumen dan bagaimana pengaruh sumber tersebut terhadap 

keputusan pembelian konsumen selanjutnya. 

c) Evaluasi alternatif 

Dalam tahapan selanjutnya, setelah mengumpulkan informasi 

sebuah merek, konsumen akan melakukan evaluasi alternatif terhadap 

beberapa merek yang menghasilkan produk yang sama. Pada tahap ini 

ada tiga buah konsep dasar yang dapat membantu pemasar dalam 

memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen akan 

berusaha memenuhi kebutuhannya. Kedua, konsumen akan mencari 

mafaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen akan memandang 

masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut  dengan kemampuan 

yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan 

dan  untuk memuaskan kebutuhan itu. Atribut yang diminati oleh 

pembeli dapat berbeda-beda tergantung pada jenis produknya. 
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Contohnya, konsumen akan mengamati perbedaan atribut sperti 

ketajaman gambar, kecepatan kamera, ukuran kamera, dan harga yang 

terdapat pada sebuah kamera. 

d) Keputusan Pembelian 

Dalam melakukan evaluasi alternatif, konsumen akan 

mengembangkan sebuah keyakinan atas merek dan  tentang posisi tiap 

merek berdasarkan masing-masing atribut yang berujung pada 

pembentukan citra merek. Selain itu, pada tahap evaluasi alternatif 

konsumen juga membentuk sebuah preferensi atas merek-merek yang 

ada dalam kumpulan pribadi dan konsumen juga akan membentuk niat 

untuk membeli merek yang paling di sukai dan berujung pada 

keputusan pembelian. 

e) Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level 

kepuasan atau ketidak puasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir 

begitu saja ketika produk dibeli. Para pemasar harus memantau 

kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian dan pemakaian 

produk pasca pembelian. 
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Kepuasan pasca pembelian 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari sberapa dekat harapan 

pembeli atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas 

produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, 

pembeli akan kecewa. Sebaliknya, jika kinerja produk lebih tinggi 

dibandingkan harapan konsumen maka pembeli akan merasa puas. 

Perasaan-perasaan itulah yang akan memutuskan apakah konsumen 

akan membeli kembali merek yang telah dibelinya dan memutuskan 

untuk menjadi pelanggan merek tersebut atau mereferensikan merek 

tersebut kepada orang lain. 

Pentingnya kepuasan pasca pembelian menunjukkan bahwa para 

penjual harus menyebutkan akan seperti apa kinerja produk yang 

sebenarnya. Beberapa penjual bahkan menyatakan kinerja yang lebih 

rendah sehingga konsumen akan mendapatkan kepuasan yang lebih 

tinggi daripada yang diharapkannya atas produk tersebut. 

Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi 

perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen merasa puas ia akan 

menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali 

produk tersebut. Sebaliknya jka konsumen merasa tidak puas, maka ia 

mungkin tidak akan membeli kembali merek tersebut. 

Pengaruh Brand Personality... Edi Setiawan, FEB UMP, 2018



 
 
 

20 
 

Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian 

Selain perilaku pasca pembelian, dan tindakan pasca pembelian, 

pemasar juga haru memantau cara konsumen dalam memakai dan 

membuang produk tersebut.  Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal 

yang dapat merugikan diri konsumen,  dan lingkungan atas pemakaian 

yang salah, berlebihan atau kurang bertanggung jawab. 

Indikator dari keputusan pembelian menurut (Kotler dan Keller, 2009)  

diantaranya adalah : 

1. Pengenalan Masalah 

2. Pencarian Informasi 

3. Evaluasian Alternatif 

4. Keputusan Pembelian 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu, maka dapat diuraikan pada 

tabel 2.1 sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 
No Peneliti Peneliti dan Judul Penelitian Hasil penelitian 

1 Rossa Octaria, 

Srikandi Kumadji 

dan Kadarisman 

Hidayat. 

Octaria, dkk (2015) 

 

Pengaruh Brand Personality dan 

Sales Promotion Terhadap Brand 

Equity dan Keputusan Pembelian 

(Survei pada Mahasiswi 

Pengguna Produk Wardah 

Kosmetik di Universitas 

Brawijaya Malang) 

1. Brand personality 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

brand equity 

2. Brand personality 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian 

3. Brand equity 

memiliki pengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

variable keputusan 

pembelian. 

4. Sales promotion 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

brand equity. 

2 Dicho Pradipta, 

Kadarisman  Hidayat 

dan Sunarti. 

(Pradipta dkk, 2016) 

Pengaruh Brand Equity  

Terhadap Keputusan Pembelian 

(Survei pada Konsumen Pembeli 

dan Pengguna Kartu Perdana 

Simpati Telkomsel di 

Lingkungan Mahasiswa Jurusan 

Administrasi Bisnis Angkatan 

2012 dan 2013 Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas 

Brawijaya Malang) 

1. Brand equity 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3 Janet Devina 

Koapaha dan Johan 

Tumiwa. 

(Koapaha dan  

Tumiwa, 2016) 

 

The Effect of Brand Equity on 

Consumer Buying Behavior In 

Starbucks Manado Town Square 

1. Kesadaran merek, 

asosiasi merek, 

persepsi kualitas, 

dan loyalitas 

merek memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2. Kesadaran merek 

memiliki 

pengaruh positif 
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dan signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3. Asosiasi Merek 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

4. Kualitas yang 

dirasakan 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

5. Merek loyalitas 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

4 Naeem Akhtar, 

Qurat-ul-ain, Umer 

Iqbal Siddiqi, Amna 

Ashraf, Muniba 

Latif. 

(Akhtar dkk, 2016) 

Impact of a Brand Equity on 

Cunsomer Purchase Decision in 

L’Oreal Skincare Products. 

1. Brand equity 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan  

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

5 Nisal Rochana 

Gunawardane. 

(Gunawardane, 2015) 

Impact of Brand Equity towards 

Purchasing Desition: Situation 

on mobile Telekommunication 

Service of Sri Lanka 

1. Brand equity 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

6  Nur Achidah, M 

Mukery Warso, 

Leonardo Budi 

Hasiolan. (Achidah, 

2016) 

PENGARUH PROMOSI, 

HARGA, DAN DESAIN 

TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

SEPEDA MOTOR MIO GT 

(Study Empiris Pada Produk 

Yamaha Mio GT Di Weleri-

Kendal) 

1. Sales promotion 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 
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C.  Kerangka Pemikiran 

1. Hubungan Brand Personality dengan Brand Equity 

Menurut Best (2007) menyatakan bahwa brand personality adalah seperangkat 

karakteristik manusia yang memiliki keterkaitan dengan merek. Merek dengan 

kepribadian cenderung lebih mengesankan dan lebih baik dibandingkan dengan 

merek yang tanpa personality, sama seperti manusia merek dapat memiliki 

berbagai kepribadian seperti menjadi profesional ataupun menjadi kompeten, 

Aaker (2008). Kotler dan Keller (2009:258) merek adalah produk atau jasa yang 

dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk 

atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama.  Brand 

dapat menjadi salah satu nilai tambah bagi produk, baik itu produk yang berupa 

barang maupun jasa. Brand identik dengan nama dan sering juga diartikan sebagai 

slogan atau symbol. Hal inilah yang menjadi pembeda antara produk satu dengan 

produk laianya. Brand Awarness mengukur seberapa banyak konsumen dipasar 

sanggup untuk mengenali atau mengingat tentang keberadaan suatu brand 

terhadap kategori tertentu. Pada penelitian yang dilakukan (Octaria dkk, 2015) 

menjelaskan bahwa Brand Personality berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variable Brand Equity. 

2. Hubungan Sales Promotion dengan Brand Equity 

Promosi penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye 

pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, yang 

dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas 

produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan (Kotler dan Keller 
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2009:219). Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa ( Manap, 2016 ). Promosi 

penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye pemasaran, terdiri dari 

koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, yang dirancang untuk 

menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa 

tertentu oleh konsumen atau perdagangan (Kotler and Keller 2009). 

Penjual menggunakan promosi insentif untuk menarik pembeli baru, 

menghargai konsumen setia, dan menaikkan jumlah pembelian ulang dari 

konsumen yang jarang melakukan pembelian. Promosi penjualan juga dapat 

merangsang konsumen untuk membeli barang tanpa perencanaan sebelumnya. 

Promosi penjualan biasanya digunakan sebagai alat pemasaran oleh produsen 

maupun pengecer. Pabrikan menggunakannya untuk meningkatkan penjualan ke 

pengecer (promosi dagang) dan konsumen (promosi konsumen). Promosi 

terhadap nilai yang akan menciptakan ketertarikan dan mengakibatkan impulse 

buying. Promosi penjualan mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan 

hanya digunakan untuk mendapatkan dampak langsung pada perilaku pembelian 

pelanggan. Teknik promosi penjualan diklasifikasikan sebagai harga dan non-

harga berdasarkan sifatnya (Nagadepa, dkk 2015). Cuizon (2009) melaporkan 

bahwa teknik promosi penjualan yang digunakan oleh pemasar tida hanya efektif 

dalam mencapai penjualan jangka pendek namun juga lebih hemat biaya dari 

pada iklan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Octaria dkk, 2015) 

menjelaskan bahwa Sales Promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variable Brand Equity. 
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3. Hubungan Brand Personality dengan Keputusan Pembelian 

Menurut Best (2007) menyatakan bahwa brand personality adalah 

seperangkat karakteristik manusia yang memiliki keterkaitan dengan merek. 

Merek dengan kepribadian cenderung lebih mengesankan dan lebih baik 

dibandingkan dengan merek yang tanpa personality, sama seperti manusia 

merek dapat memiliki berbagai kepribadian seperti menjadi profesional ataupun 

menjadi kompeten, Aaker (2008). Kotler dan Keller (2009:258) merek adalah 

produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan 

beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan 

kebutuhan yang sama.  

 Brand dapat menjadi salah satu nilai tambah bagi produk, baik itu 

produk yang berupa barang maupun jasa. Brand identik dengan nama dan sering 

juga diartikan sebagai slogan atau symbol. Hal inilah yang menjadi pembeda 

antara produk satu dengan produk laianya. Brand Awarness mengukur seberapa 

banyak konsumen dipasar sanggup untuk mengenali atau mengingat tentang 

keberadaan suatu brand terhadap kategori tertentu. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan (Octaria dkk, 2015) menjelaskan bahwa Brand Personality 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

4. Hubungan Sales Promotion dengan Keputusan Pembelian 

Promosi penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye 

pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, yang 

dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas 

produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan (Kotler dan Keller 
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2009:219). Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa ( Manap, 2016 ). Promosi 

penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye pemasaran, terdiri dari 

koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, yang dirancang untuk 

menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa 

tertentu oleh konsumen atau perdagangan (Kotler and Keller 2009). 

Penjual menggunakan promosi insentif untuk menarik pembeli baru, 

menghargai konsumen setia, dan menaikkan jumlah pembelian ulang dari 

konsumen yang jarang melakukan pembelian. Promosi penjualan juga dapat 

merangsang konsumen untuk membeli barang tanpa perencanaan sebelumnya. 

Promosi penjualan biasanya digunakan sebagai alat pemasaran oleh produsen 

maupun pengecer. Pabrikan menggunakannya untuk meningkatkan penjualan ke 

pengecer (promosi dagang) dan konsumen (promosi konsumen). Promosi 

terhadap nilai yang akan menciptakan ketertarikan dan mengakibatkan impulse 

buying. Promosi penjualan mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan 

hanya digunakan untuk mendapatkan dampak langsung pada perilaku pembelian 

pelanggan. Teknik promosi penjualan diklasifikasikan sebagai harga dan non-

harga berdasarkan sifatnya(Nagadepa, dkk 2015). Cuizon (2009) melaporkan 

bahwa teknik promosi penjualan yang digunakan oleh pemasar tida hanya efektif 

dalam mencapai penjualan jangka pendek namun juga lebih hemat biaya dari 

pada iklan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Achidah dkk, 2016) 

menjelaskan bahwa sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 
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5. Hubungan Brand Equity dengan Keputusan Pembelian 

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

produk dan jasa (Kotler dan Keller, 2008: 263). Ekuitas merek merupakan nilai 

tambah yang diberikan pada produk oleh merek (Schiffman dan Kanuk, 

2008:215). Clow dan Baack (2012) mendefinisikan brand equity  sebagai 

seperangkat karakteristik yang unik yang dimiliki oleh merek. Brand Equity 

menurut Aaker (2007) adalah seperangkat asset dan liabilitas merek yang 

berkaitan dengan suatu merek, nama simbolnya yang menambah dan melindungi 

nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa yang diberikan kepada 

konsumen. Jika nama atau symbol suatu merek berubah, maka beberapa atau 

bahkan semua asset dapat berubah atau bahkan hilang, walaupun beberapa 

diantaranya bergeser ke nama atau symbol yang baru. Kotler dan Keller 

(2009:258) merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan 

merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang 

dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama.  Brand equity ialah nilai dari 

suatu merek, didasarkan atas tingginya brand loyalty, kesadaran, kualitas, 

kekuatan, adanya paten, yang memberi kekuatan pada suatu merek (Manap, 

2016 ). 

 Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mengidiferensiasikan 

merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang 

dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama (Kotler dan Keller, 2009 ). 

Brand equity sendiri mencakup keseluruhan kekuatan dari sebuah merek 

dipasaran dan akan memberikan value pada perusahaan atau badan usaha yang 
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menghasilkan produk atau jasa tersebut. Tugas pemasar disini sangat penting 

untuk dapat membuat rancangan ataupun strategi yang tepat dalam pembuatan 

identitas merek yang mudah diingat dan memiliki asset-asset yang kuat 

dimasyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Octaria dkk, 2015), 

(Akhtar dkk, 2016), (Gunawardane,Nisal Rochana, 2015), (Koapaha dan 

Tumiwa, 2016), dan (Pradipta dkk, 2016) menjelaskan bahwa Brand Equity 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

6. Hubungan Brand Personality dan Sales Promotion terhadap Brand Equity 

Menurut Best (2007) menyatakan bahwa brand personality adalah 

seperangkat karakteristik manusia yang memiliki keterkaitan dengan merek. 

Merek dengan kepribadian cenderung lebih mengesankan dan lebih baik 

dibandingkan dengan merek yang tanpa personality, sama seperti manusia 

merek dapat memiliki berbagai kepribadian seperti menjadi profesional ataupun 

menjadi kompeten, Aaker (2008). Kotler dan Keller (2009:258) merek adalah 

produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan 

beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan 

kebutuhan yang sama.  Brand dapat menjadi salah satu nilai tambah bagi 

produk, baik itu produk yang berupa barang maupun jasa. Brand identik dengan 

nama dan sering juga diartikan sebagai slogan atau symbol. Hal inilah yang 

menjadi pembeda antara produk satu dengan produk laianya. Brand Awarness 

mengukur seberapa banyak konsumen dipasar sanggup untuk mengenali atau 

mengingat tentang keberadaan suatu brand terhadap kategori tertentu. 
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Promosi penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye 

pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, yang 

dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas 

produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan (Kotler and Keller 

2009). Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa (Manap, 2016). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Achidah, dkk (2016) menjelaskan bahwa 

sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Octaria, dkk (2015) 

menjelaskan bahwa Brand Personality berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variable Brand Equity. 

7. Hubungan Brand Personality, Sales Promotion dan Brand Equity dengan 

Keputusan Pembelian 

Menurut Best (2007) menyatakan bahwa brand personality adalah 

seperangkat karakteristik manusia yang memiliki keterkaitan dengan merek. 

Merek dengan kepribadian cenderung lebih mengesankan dan lebih baik 

dibandingkan dengan merek yang tanpa personality, sama seperti manusia merek 

dapat memiliki berbagai kepribadian seperti menjadi profesional ataupun menjadi 

kompeten, Aaker (2008). Kotler dan Keller (2009:258) merek adalah produk atau 

jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara 

dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang 

sama.  Brand dapat menjadi salah satu nilai tambah bagi produk, baik itu produk 

yang berupa barang maupun jasa. Brand identik dengan nama dan sering juga 
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diartikan sebagai slogan atau symbol. Hal inilah yang menjadi pembeda antara 

produk satu dengan produk laianya. Brand Awarness mengukur seberapa banyak 

konsumen dipasar sanggup untuk mengenali atau mengingat tentang keberadaan 

suatu brand terhadap kategori tertentu.  

Promosi penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye 

pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, yang 

dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas 

produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan (Kotler dan Keller 

2009:219). Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa ( Manap, 2016 ). Promosi 

penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye pemasaran, terdiri dari 

koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, yang dirancang untuk 

menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa 

tertentu oleh konsumen atau perdagangan (Kotler and Keller 2009). 

Penjual menggunakan promosi insentif untuk menarik pembeli baru, 

menghargai konsumen setia, dan menaikkan jumlah pembelian ulang dari 

konsumen yang jarang melakukan pembelian. Promosi penjualan juga dapat 

merangsang konsumen untuk membeli barang tanpa perencanaan sebelumnya. 

Promosi penjualan biasanya digunakan sebagai alat pemasaran oleh produsen 

maupun pengecer. Pabrikan menggunakannya untuk meningkatkan penjualan ke 

pengecer (promosi dagang) dan konsumen (promosi konsumen). Promosi 

terhadap nilai yang akan menciptakan ketertarikan dan mengakibatkan impulse 

buying. Promosi penjualan mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan 
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hanya digunakan untuk mendapatkan dampak langsung pada perilaku pembelian 

pelanggan. Teknik promosi penjualan diklasifikasikan sebagai harga dan non-

harga berdasarkan sifatnya (Nagadepa, dkk 2015). Cuizon (2009) melaporkan 

bahwa teknik promosi penjualan yang digunakan oleh pemasar tida hanya efektif 

dalam mencapai penjualan jangka pendek namun juga lebih hemat biaya dari pada 

iklan.  

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

produk dan jasa (Kotler dan Keller, 2008: 263). Ekuitas merek merupakan nilai 

tambah yang diberikan pada produk oleh merek (Schiffman dan Kanuk, 

2008:215). Clow dan Baack (2012) mendefinisikan brand equity  sebagai 

seperangkat karakteristik yang unik yang dimiliki oleh merek. Brand Equity 

menurut Aaker (2007) adalah seperangkat asset dan liabilitas merek yang 

berkaitan dengan suatu merek, nama simbolnya yang menambah dan melindungi 

nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa yang diberikan kepada 

konsumen. Jika nama atau symbol suatu merek berubah, maka beberapa atau 

bahkan semua asset dapat berubah atau bahkan hilang, walaupun beberapa 

diantaranya bergeser ke nama atau symbol yang baru.  

Kotler dan Keller (2009:258) merek adalah produk atau jasa yang 

dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk 

atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama.  Brand 

equity ialah nilai dari suatu merek, didasarkan atas tingginya brand loyalty, 

kesadaran, kualitas, kekuatan, adanya paten, yang memberi kekuatan pada suatu 

merek (Manap, 2016). Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya 
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mengidiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa 

lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama (Kotler dan 

Keller, 2009 ). Brand equity sendiri mencakup keseluruhan kekuatan dari sebuah 

merek dipasaran dan akan memberikan value pada perusahaan atau badan usaha 

yang menghasilkan produk atau jasa tersebut. Tugas pemasar disini sangat penting 

untuk dapat membuat rancangan ataupun strategi yang tepat dalam pembuatan 

identitas merek yang mudah diingat dan memiliki asset-asset yang kuat 

dimasyarakat. 

Keputusan pembelian adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau 

lebih. Dengan perkataan lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang 

ketika mengambil keputusan (Schiffman dan Kanuk, 2008:485). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Octaria, dkk (2015) menjelaskan bahwa Brand 

Personality dan brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Kotler dan Amstrong (2008) menyatakan bahwa keputusan 

pembelian yang dilakukan konsumen merupakan kegiatan membeli produk yang 

paling disukai dan paling dibutuhkan oleh konsumen. Keputusan pembelian 

merupakan suatu keputusan final yang dimiliki seorang konsumen untuk membeli 

suatu barang atau jasa dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Keputusaan pembelian yang dilakukan oleh konsumen menggambarkan seberapa 

jauh pemasar dalam usaha memasarkan suatu produk ke konsumen.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Achidah dkk,2016) menjelaskan 

bahwa sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Octaria dkk, 2015) 
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menjelaskan bahwa brand personality dan brand equity berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada penilitian yang dilakukan 

(Kadarisman dan Sunarti, 2016), (Akhtar dkk 2016), (Koapaha dan Tumiwa, 

2016) dan (Gunawardane, 2015) menjelaskan bahwa brand equity berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran   

D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan yang 

diajukan dan kerangka pemikiran yang dikembangkan untuk penelitian ini, maka 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu : 

H1 : Brand personality berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand 

equity. 

H2 : Sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity. 

H3 : Brand personality berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 
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H4 : Sales promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

H5 : Brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

H6 : Brand personality dan sales promotion berpengaruh positif dan signifikan 

secara simultan terhadap brand equity. 

H7 : Brand personality, sales promotion dan brand equity berpengaruh positif 

dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian. 
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