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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1.  Pengertian Merek 

Menurut American Marketing Association mendefinisikan merek 

sebagai “nama istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu 

penjualan atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para 

pesaing ”(Kotler, 2008)”. Menurut UU Merek No.15 Tahun 2001 pasal 1 

ayat 1, merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 

angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut 

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa” (Tjiptono 2011). Merek mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap produk yang akan dibeli maka persaingan antar 

perusahaan adalah persaingan persepsi bukan produk (Tjiptono 2011). 

Maka 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. Perbedaan ini bisa 

fungsional, rasional, atau nyata-berhubungan dengan kinerja produk dari 

merek.  

Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam pemasaran 

adalah merek. Terdapat perbedaan atara produk dengan merek. Produk 
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merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik dan mudah ditiru oleh para 

pesaing. Sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli oleh konsumen, 

memiliki nilai dan identitas atau ciri tertentu yang dilindungi secara 

hukum sehingga tidak dapat ditiru oleh pesaing. Kotler (2008) bahwa 

merek adalah janji perusahaan untuk mengantarkan sekumpulan fitur, 

manfaat, pelayanan, dan pengalaman tertentu secara konsisten kepada 

pembeli. 

1. Peran Merek  

a. Merek mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan 

memungkinkan konsumen, individu atau organisasi untuk 

menuntut tanggung jawab atas kinerjanya terhadap pabrikan atau 

distributor tertentu.  

b. Konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda 

tergantung pada bagaimana pemerekan produk tersebut. 

c. Merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk, 

merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan 

akuntansi, merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada 

perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk.  

2. Brand Equity 

a. Pengertian Brand Equity 

Brand equity harus didefinisikan berdasarkan efek pemasaran 

yang secara unik dapat diatributkan ke sebuah merek. Brand equity 

terkait dengan fakta bahwa akan diperoleh hasil yang berbeda dari 

Pengaruh Brand Equity…, Andy Prasetio, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2018



 12 

pemasaran suatu produk atau jasa karena mereknya, dibandingkan 

dengan hasil dari produk atau jasa yang sama tidak teridentifikasi oleh 

merek tersebut (Kotler, 2008). 

Menurut Kotler (2007) brand equity adalah nilai tambah yang 

diberikan pada produk dan jasa. Brand equity dapat tercermin dalam 

cara konsumen berfikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya 

dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang 

diberikan merek bagi perusahaan. Prinsip dari model ekuitas merek 

berbasis pelanggan adalah bahwa kekuatan merek terletak pada apa 

yang dilihat, dibaca, didengaar, dipelajari, dipikirkan dan dirasakan 

pelanggan tentang merek sepanjang waktu, (Kotler, 2008). 

b. Manfaat Brand Equity  

Manfaat brand equity menurut Kotler, 2007 adalah sebagai 

berikut: 

1) Perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil. 

2) Perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih kuat dalam 

bernegosiasi dengan distributor maupun konsumen. 

3) Perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi dari pada 

pesaingnya. 

4) Perusahaan lebih mudah dalam melakukan perluasan merek. 

5) Merek dapat melindungi produk atau jasa yang dihasilkan dari 

sebuah persaingan harga yang ketat. 
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c. Membangun Brand Equity 

Elemen-elemen untuk membangun brand equity  (Kotler, 2008). 

1) Mudah diingat. 

2) Memiliki arti tertentu. 

3) Mengandun daya tarik estetika. 

4) Dapat digunakan baik untuk manapun dalam kategori produk, 

lintas, geografis dan budaya serta segmen pasar (dapat ditransfer). 

5) Mudah diadaptasi dan fleksibel sepanjang waktu. 

6) Terlindungi secara hukum dari pesaing. 

d. Elemen-elemen Brand Equity menurut Kotler dan Keller (2009) 

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 

dan 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 loyalty) yaitu merupakan ukuran kedekatan 

pelanggan pada sebuah merek   

e. Tiga Kumpulan Utama Penggerak Brand Equity : 

1) Pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk 

merek (nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, 

slogan, lagu, kemasan dan papan iklan). 
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2) Produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program 

pemasaran pendukung yang menyertainya. 

3) Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek 

dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas 

lain (orang, tempat, atau barang) Kotller dan Keller, (2008). 

3. Brand Trust 

a. Pengertian Brand Trust 

Menurut Delgado (2003) dalam Mamahit (2015) 

memdefinisikan brand trust sebagai suatu perasaan aman yang dimiliki 

konsumen akibat dari interaksinya dengan sebuah merek, yang 

berdasarkan persepsi bahwa merek tersebut dapat di andalkan dan 

bertanggung jawab atas kepentingan dan keselamatan konsumen. 

Delgado (2004) dalam Ferinadewi, (2008) Brand Trust adalah harapan 

akan kehandalan dan intensi baik dari sebuah merek. Mowen dan 

Minor (2002) dalam Etta dan Sopiah (2013) berpendapat bahwa 

kepercayan konsumen sebagai semua pengetahuan yang dimiliki 

konsumen, dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang 

objek, atribut dan manfaatnya. Dalam riset Costabile (1998) dalam 

ferinadewi (2008) kepercayaan atau Trust didefinisikan sebagai 

persepsi akan kehandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan 

pada pengalaman, atau lebih pada urut-urutan transaksi atau interaksi 

yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan kinerja produk dan 

perusahaan. 
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b. Indikator (Brand Trust) 

Menurut (Delgado dalam ferrinnadewi, 2008) ada dua indikator 

variabel kepercayaan merek: 

1) Brand Reliability 

Brand Reliability adalah kehandalan merek yang bersumber 

pada keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu 

memenuhi nilai yang dijadikan atau kata lain persepsi bahwa 

merek tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan 

kepuasan. Brand Reliability merupakan hal yang esensial bagi 

terciptanya kepercayaan terhadap merek karena kemampuan merek 

memenuhi nilai yang dijadikannya akan membuat konsumen 

menaruh rasa yakin akan mendapatkan apa yang dibutuhakan 

untuk keluar dari perasaan terancamnya. 

2) Brand Intentions 

Brand Intentions atau minat terhadap merek mencerminkan 

keyakinan konsumen bahwa merek tersebut mampu 

mengutamakan kepentingan konsumen ketika masalah dalam 

konsumsi produk muncul secara tidak terduga. Oleh karena itu, 

Intentions berkaitan dengan kepercayaan bahwa merek akan 

tertarik pada apa yang dibutuhkan konsumen dan akan mengambil 

keuntungan dari ketidaktahuan konsumen. 
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c. Tiga Aktivitas Menumbuhkan kepercayaan Konsumen 

Ferinnadewi (2008) mengemukakan, terdapat tiga aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan unuk menumbuhkan 

kepercayaan konsumen yaitu: 

1) Achieving result Yaitu harapan konsumen tidak lain adalah janji 

perusahaan yang harus dipenuhi bila ingin mendapatkan 

kepercayaan konsumen. 

2) Acting with integrity Yaitu bertindak dengan integritas berarti 

adanya konsistensi antara ucapan dan tindakan dalam setiap situasi. 

Adanya integritas merupakan faktor kunci bagi salah satu pihak 

untuk percaya akan ketulusan dan pihak lain. 

3) Demonstrate Concern Yaitu kemampuan perusahaan untuk 

menunjukan perhatiannya kepada konsumen dalam bentuk 

menunjukkan sikap pengertian konsumen jika menghadapi masalah 

dengan produk, akan menumbuhkan kepercayaan dengan merek. 

4. Kualitas Produk 

Menurut Kotler (2009) kualitas adalah totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Sedangkan Tjiptono 

(2008), kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang 

menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan 

pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu 

memenuhi kebutuhannya. Menurut Kotler dan Amstrong (2012), kualitas 
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produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsiya, 

hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, 

kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk 

lainnya. Kualitas produk juga harus memperhatikan Timin dan alokasi dan 

keragaman produk terhadap kualitas produk yg dimilikinnya. Menurut 

Goetsch dan Davis (2008) dalam Lokas (2016) kualitas produk adalah 

keadaan dinamik yang diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, 

lingkungan yang mencapai atau melebihi harapan. 

Menurut Tjiptono (2011), dimensi kualitas produk meliputi: 

a. Kinerja (performance) yaitu karakteristik operasi pokok dari produk 

inti yang dibeli, misalnya kecepatan, konsumsi bahan bakar, jumlah 

penumpang yang dapat diangkut, kemudahan dan kenyamanan dalam 

mengemudi. 

b. Keistimewahan Tambahan (Features) yaitu karakteristik sekunder atau 

pelengkap, misalnya kelengkapan interior dan eksterior seperti dash 

board, sound system, door look system dan power steering. 

c. Keandalan (reliability) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan yang dipakai atau kegagalan yang dipakai. 

d. Kesesuaian atau spesifikasi (conformance to specification) yaitu sejauh 

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya, misalnya standar keamanan. 

e. Daya Tahan (durability) yaitu berkaitan dengan beberapa lama produk 

tersebut dapat digunakan. 
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f. Estetika (asthethic) yaitu daya tarik produk terhadap panca indra. 

Misalnya bentuk fisik yang menarik, model atau desain yang artistik 

warna dan sebagainya. 

5. Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2009) keputusan pembeliaan adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap poduk. Menurut Kotler 

dan Armstrong (2012) keputusan pembelian adalah tahap dalam proses 

pengembalian dimana konsumen benar-benar akan membeli. Keputusan 

pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memantapkan 

memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada dan proses 

itegrasi yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2008) Keputusan pembelian merupakan proses 

kejadian: pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. 

Dalam keputusan membeli barang konsumen seringkali ada lebih 

dari dua pilihan yang terlibat dalam proses pertukaran atau pembeliannya. 

Umumnya ada lima macam peranan yang dapat dilakukan seseorang. Ada 

kalanya kelima peran ini di pegang oleh satu orang, namun seringkali pula 

peranan tersebut dilakukan beberapa orang. Pemahaman mengenai 

masing-masing peranan ini sangat berguna dalam rangka memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Kelima peran tersebut meliputi: 
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a. Pemrakarsa (initiator), yaitu orang yang pertama kali menyadari 

adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan 

mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu. 

b. Pemberi pengaruh (influencer), yaitu orag yang pandangan, nasihat 

atau pendapatnya mempengaruhi keputusan pembelian. 

c. Pengambil keputusan (decider), yaitu orang yang memutuskan 

keputusan pembelian misalnya apakah jadi membeli, apa yang dibeli, 

bagaimana cara membeli, atau dimana membelinya. 

d. Pembeli (buyer), yakni orang yang melakukan pembelian aktual. 

e. Pemakai (user), yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

barang atau jasa yang dibeli. (Kotler, 2012). 

Menurut Kotler (2009) dalam proses keputusan pembelian terdapat 

model lima tahap yaitu: 

a. Pengenalan masalah, yaitu proses pembelian dimulai ketika pembeli 

menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan 

internal atau eksternal. 

b. Pencarian informasi, yaitu konsumen menerima informasi terpenting 

tentang sebuah produk dari komersial yaitu sumber yang didominasi 

pemasar. 

c. Evaluasi alternatif, yaitu bagaimana konsumen memproses informasi 

merek kompetetif dan melakukan penilaian nilai akhir. 

d. Keputusan pembelian, yaitu dalam tahap evaluasi, konsumen 

membentuk prefensi antarmerek dalam kumpulan pilihan.  
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e. Perilaku pasca pembelian, yaitu komunikasi pemasaran seharusnya 

memasok keyakinan dan evaluasi yang memperkuat pilihan konsumen 

dan membantunya merasa nyaman tentang merek tersebut.  

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan beberapa penelitian terdahulu guna mendukung berjalannya 

penelitian. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Variabel Penelitian Hasil penelitian 

1 Wibowo, Prabu 

Teguh. (2012) 

 

Pengaruh Brand Awareness, Brand 

Trust, dan Brand Image terhadap 

Keputusan Pembelian Obat 

Nyamuk Hit Liquid Spray di Kota 

Depok. 

Brand trust 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian 

2 Ika Irwanti (2014) 

 

 

 

 

Analisis pengaruh brand equity 

terhadap proses keputusan 

pembelian pada konsumen pond’s 

di kota Surabaya 

 

Brand Equity 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

3 Nur 

Shaadiqawati 

(2014) 
 

Pengaruh kualitas produk dan 

harga kamera tipe digital SLR 

merek canon terhadap keputusan 

pembelian (Studi Pada Perusahaan 

Canon di Jl.Banda Bandung) 

Kualitas produk 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

4 

 

 

 

 

 

 

Philius Mamahit, 

Agus Supandi 

Soegoto dkk 

(2015) 

 

  

Pengaruh Brand Image, Brand 

Trust dan Kualitas Produk 

terhadap keputusan pembelian 

pembelian mobil Toyota all new 

yaris pada PT. Hasjrat Abadi 

Manado (mamahit, Soegoto, 

Tumbuan, 2015) 

Hasil penelitan 

menyatakan bahwa  

Brand Trust secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

Keputusan 

pembelian. 

5 Nikita Prisilia 

Gunadi (2015) 

 

 

The Influence of Product Quality 

and Consumer Perception to 

purchase decision on Canon dslr 

Camera in Manado (2015) 

 

Kualitas produk 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. kamera 
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No Peneliti Variabel Penelitian Hasil penelitian 

 canon  dslr di 

manado 

6 Nisal Rochana 

(Gunawardane, 

2015) 

Impact of Brand Equity towards 

Purchasing Desition: Situation on 

mobile Telekommunication Service 

of Sri Lanka 

Brand equity 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian 

7 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) 

Brand equity 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian 

8 Trifena Lokas, 

Altje L. Tumbel 

dkk (2016) 

Pengaruh Kualitas Produk, 

Promosi dan Desain terhadap 

Keputusan pembelian motor 

Yamaha Vixion (study kasus pada 

PT. Hasjrat Abadi Manado)  

(Lokas, Tumbel, Karuntu, 2016) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

Kualitas produk 

Secara parsial 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

9.  Riska Oktavianti, 

Muslichah Erma 

Widiana dkk 

(2017) 

Pengaruh Diferensiasi, Positioning 

dan Brand Equity Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada PT 

Smart tbk. Di Surabaya 

Hasil penelitian 

menunjukkan jika 

brand equity 

semakin tinggi maka 

keputusan 

pembelian makin 

tinggi. 

Sumber : Diolah sendiri (2018). 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan variabel Independen, 

dalam hal ini adalah Brand Equity (X1), Brand Trust (X2), Kualitas produk 

(X3) terhadap variabel dependen adalah Keputusan Pembelian (Y) yang 

dilakukan oleh pembeli. 
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1. Hubungan variabel Brand Equity terhadap Keputusan Pembelian  

Menurut Pradipta (2016) Brand memiliki pengaruh yang tinggi 

dalam hal keputusan pembelian, dan merupakan pembeda dari produk satu 

dengan yang lain. Brand merupakan simbol atau logo yang dapat 

membangun persepsi konsumen terhadap suatu produk. Brand Equity 

sendiri akan memberikan alasan untuk para konsumennya untuk 

melakukan pembelian dengan berbagai pertimbangan. 

Bila tidak ada merek, konsumen harus mengevaluasi semua produk 

yang tidak memiliki merek setiap kali mereka akan melakukan suatu 

pembelian. Adanya brand equity membuat sebuah merek menjadi kuat dan 

dapat dengan mudah untuk menarik minat pelanggan potensial, sehingga 

hal ini dapat memberikan kepercayaan, kepuasan, dan keyakinan bahwa 

para konsumen telah terpuaskan oleh produk tersebut yang membuat 

konsumen itu menjadi loyal dan akan melakukan pembelian ulang. 

Munculnya merek baru di pasar akan membuat konsumen ingin mencoba 

membeli untuk pertama kali, maka proses tersebut disebut dengan proses 

percobaan membeli. 

Ketika konsumen tersebut telah mencoba dan mendapat kepuasan 

atau merasa lebih bagus dari merek lain maka konsumen akan melakukan 

pembelian ulang. Berbeda dari proses percobaan, pembelian ulang 

merupakan proses dimana terpenuinya kebutuhan dari merek tersebut dan 

konsumen tersebut akan melakukan pembelian lagi dan lagi dalam jumlah 
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yang lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa merek merupakan 

pertimbangan pertama konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian, sekaligus menunjukkan pentingnya brand equity bagi 

konsumen untuk mengurangi resiko pembelian yang tiak diinginkan.  

    Pradipta dkk (2016) menjelaskan adanya brand equity membuat 

sebuah merek menjadi kuat dan dapat dengan mudah untuk menarik minat 

pelanggan potensial, sehingga hal ini dapat memberikan kepercayaan, 

kepuasan, dan keyakinan bahwa para konsumen telah terpuaskan oleh 

produk tersebut yang membuat konsumen itu menjadi loyal dan akan 

melakukan pembelian ulang. Hal tersebut menunjukkan bahwa merek 

merupakan pertimbangan pertama konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian, sekaligus menunjukkan pentingnya brand equity  

bagi konsumen untuk mengurangi resiko pembelian yang tidak diinginkan.  

Sedangkan menurut Irwanti (2014) brand equity berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk Pond’s.  

2. Hubungan variabel Brand Trust terhadap Keputusan Pembelian 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2012) konsumen pada 

zaman sekarang ini kebutuhannya sudah mengarah pada brand trust yang 

selanjutnya akan menentukan pilihan-pilihan terhadap suatu barang dan 

jasa kemudian akan menjadikan seseorang berubah konsumtif. Kemudian 

hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa brand trust berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian yang menandahkan Brand Trust 
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berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya brand trust 

mempengaruhi keputusan pembelian di PT. Hasjrat Abadi Manado. 

Konsumen PT. Hasjrat abadi Manado menganggap bahwa perlu 

memperhatikan brand trust yang ditanamkan dalam benak mereka dalam 

membuat keputusan pembelian. Perusahaan sebagai produsen harus 

melaksanakan kegiatan pemasaran yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan konsumen dengan cara mempertahankan kualitas produk dan 

mengembangkan untuk mendapat laba yang optimal. Keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menawarkan produknya ditentukan oleh strategi yang 

dipakai, disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasar. Dengan mengetahui 

apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen atas suatu produk, maka 

dapat deketahui strategi yang tepat untuk digunakan pihak perusahaan. 

Menurut Mamahit (2015) dalam penelitiannya produk yang 

berkualitas dan bermanfaat sesuai perkembangan yang ada, tentunya dapat 

menarik minat beli konsumen. Hal ini dapat dijadikan peluang oleh 

perusahaan yang dapat membaca kesempatan yang ada yang terjadi di 

masyarakat. Perusahaan dapat mengetahui segmen yang tepat untuk dapat 

memasarkan barang dan jasa sesuai fakta yang ada di masyarakat. 

Segmen-segmen pasar yang akan dimasuki perusahaan akan menetukan 

pencapaian target dari perusahaan tersebut.  
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3. Hubungan variable Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Salah satu yang mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang 

adalah produk itu sendiri. Kotler (2009), menyatakan bahwa kualitas 

produk merupakan kemampuan sebuah produk dalam memperagakan 

fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, 

kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk 

lainnya.  

Berdasarkan penelitian Mamahit (2015) kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, konsumen pada 

zaman sekarang ini kebutuhannya sudah mengarah pada kualitas produk 

yang selanjutnya akan menentukan pilihan-pilihan terhadap suatu barang 

yang kemudian akan menjadikan seseorang berubah. Menurut Trifena 

Lokas (2016) Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier 

berganda dengan pengujian parsial diketahui bahwa variabel kualitas 

produk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Kualitas produk cukup memegang peranan penting dalam 

kegiatan pengambilan keputusan pembelian. Berdasarkan penelitian 

Shaadiqawati (2016) menyatakan bahwa kualitas produk memiliki 

pengaruh terbesar karena hal utama yang dipertimbangkan oleh konsumen 

sebelum melakukan keputusan pembelian adalah kualitas produk yang 

diberikan oleh konsumen.  
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D.  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan dari landasan teori dan penelitian yang telah diungkapkan 

diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

     H1(+) 

 

 

 

    H2(+) 

 

 

 

      H 3(+) 

 

 

 

         H4(+) 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Diolah sendiri (2018). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 :  Brand Equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

H2 :  Brand Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

H3   :  Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

H4   :  Brand Equity (X1), Brand trust(X2), dan Kuliatas Produk(X3) diduga 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian(Y). 

Brand Equity 

(X1) 

Brand Trust  

(X2) 

Kualitas Produk 

(X3) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 
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