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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

  Menurut Kotler dan Keller (2009) menjelaskan bahwa keputusan 

pembelian merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap yang 

di lakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. 

  Sedangkan menurut Tjiptono (2008) keputusan pembelian adalah 

sebuah proses dimana konsumen mengenal masalahnya mencari informasi 

mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi sebereapa baik 

masing-masing alternative tersebut dapat memecahkan masalahnya yang 

kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. 

  Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen sangat bervariasi, 

ada yang sederhana dan komplek. Kotler dan Keller (2009) 

mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan pembelian dapat 

dibagi menjadi lima tahapan sebagai berikut: 

1. Pengenalan Masalah (Problem Recognition) 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. 

2. Pencarian Informasi (Information Search) 
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Ternyata konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. 

Sumber informasi utama dimana konsumen dibagi menjadi empat 

kelompok: Pribadi, Komersial, Publik, dan Eksperimental. 

3. Evaluasi Alternatif (Evaluation of Alternatif) 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu memahami proses 

evaluasi: Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, 

konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut 

dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang 

diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. 

4. Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek 

dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud 

untuk membeli merek yang paling disukai. 

5. Perilaku Pasca Pembelian (Postpurchase Behavior) 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan 

melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal 

menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang 

mendukung keputusanya 

2. Citra Merek 

Citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh 

konsumen, seperti yang dicerminkan dalam ingatan konsumen (Kotler & 

Keller, 2009). Menurut Tjiptono (2004) dalam jurnal (Fattah dkk, 2014) 

PENGARUH CITRA MEREK,ANDIKA YUSWANDA,MANAJEMEN S1, UMP 2018



12 
 

citra merek yaitu deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen 

terhadap merek tertentu sejumlah teknik kuantitatif telah dikembangkan 

untuk membantu mengungkap persepsi dan asosiasi konsumen terhadap 

sebuah merek tertentu diantaranya multidimensional scaling, projection 

techniqueness, dan sebagainya. 

Menurut Sangadji (2013) citra merek adalah seperangkat asosiasi unik 

yang ingin diciptakan atau dipelihara oleh pemasar. Asosiasi-asosiasi itu 

menyatakan apa sesungguhnya merek dan apa yang dijanjikan kepada 

konsumen. 

Menurut Keller (Prasetyaningsih dkk, 2015), faktor-faktor pendukung 

terbentuknya citra merek dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Keunggulan asosiasi merek 

Hal ini dapat membuat konsumen percaya bahwa atribut dan manfaat 

yang diberikan oleh suatu brand dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen sehingga menciptakan sikap yang positif terhadap 

brand tersebut. 

b. Kekuatan asosiasi merek 

Hal ini bergantung pada bagaimana informasi masuk dalam ingatan 

konsumen dan bagaimana informasi tersebut dikelola oleh data sensoris 

di otak sebagai bagian citra merek. Ketika konsumen secara aktif 

memikirkan dan menguraikan arti informasi pada suatu produk atau 

jasa, akan tercipta asosiasi yang semakin kuat pada ingatan konsumen. 
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c. Keunikan asosiasi merek\ 

Sebuah brand haruslah unik dan menarik sehingga produk tersebut 

memiliki ciri khas dan sulit untuk ditiru para pesaing. Keunikan suatu 

produk akan memberikan kesan yang cukup membekas terhadap 

ingatan pelanggan akan keunikan brand. Sebuah brand yang memiliki 

ciri khas haruslah dapat melahirkan keinginan pelanggan untuk 

mengetahui lebih jauh dimensi brand yang terkandung di dalamnya. 

Indikator citra merek dalam jurnal (Muhammad Ikhsan Putra dkk, 

2014) : 

1) Citra perusahaan 

Organisasi yang bersangkutan sebagai produsen produk sekaligus 

sebagai evaluasi individu. 

2) Citra pemakai 

Xian (2012:187) menyatakan citra merek mengacu pada apakah 

kepribadian merek tersebut sesuai dengan konsumen, misalnya gaya 

hidup dan status sosial. 

3) Citra produk 

(Surrachman 2008:275) menyatakan bahwa citra produk adalah 

suatu pandangan masyarakat terhadap satu produk atau kategori suatu 

produk. 
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3. Desain Produk 

Desain produk adalah nilai yang terkandung dalam suatu produk dan 

dengan produk pesaing, dimana desain produk dapat menghasilkan daya 

pikat tersendiri yang menarik (Rian Pramono, 2012) dalam jurnal (Ansah, 

2017). Ketika persaingan semakin kuat desain menawarkan satu cara 

potensial untuk mendiferensiasikan serta memposisikan produk dan jasa 

perusahaan. Dalam pasar yang semakin cepat ini, harga dan teknologi 

tidaklah cukup. Desain merupakan faktor yang sering memberi 

keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Desain adalah totalitas fitur 

yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan 

kebutuhan pelanggan. Desain sangat penting terutama dalam pembuatan 

dan pemasaran jasa eceran, busana, barang kemasan, dan peralatan tahan 

lama (Kotler & Keller, 2009). 

Sedangkan menurut Kotler (2007) dalam jurnal (Moh Choirul Fattah 

dkk, 2014) desain produk adalah keistimewaan yang mempengaruhi 

penampilan dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan pelanggan, desain 

produk yang baik dapat menarik perhatian untuk melakukan pembelian, 

meningkatkan kinerja, mengurangi biaya, dan menyesuaikan nilai terhadap 

pasar sasaran yang diinginkan. Desain sangat penting terutama dalam 

pembuatan dan pemasaran, barang kemasan, dan peralatan tahan lama. 

Desain dapat diartikan sebagai bentuk yang menjadi ciri khas pembeda 

dari produk lain yang sama jenisnya. 
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Menurut Tjiptono (2008) menyatakan strategi desain produk berkaitan 

dengan tingkat standarisasi produk. Perusahaan memilik tiga pilihan 

strategi, yaitu : 

a. Produk standar, yaitu untuk meningkatkan skala ekonomis perusahaan 

melalui produksi masa. 

b. Customized product, yaitu untuk bersaing dengan produsen produksi 

masa (produksi standar) melalui fleksibilitas desain produk. 

c. Produk standar dengan modifikasi, yaitu untuk mengkombinasikan 

manfaat dari 2 strategi diatas. 

Indikator desain produk dalam jurnal (Carrisa dan Tiarawati 2016) 

: 

1).  Model adalah menggambarkan sberapa jauh produk tampak dan 

berkenan baik. 

2). Mutu kesesuaian adalah tingkat dimana desain dan karakteristik 

operasinya mendekati standar. 

3). Kinerja adalah mengacu pada tingkat karakteristik utama pada saat 

beroperasi. 

4. Gaya Hidup 

Gaya hidup hanyalah salah satu cara mengelompokkan konsumen 

secara psikografis. Gaya hidup pada prinsipnya adalah bagaimana 

seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Ada orang yang senang 

mencari hiburan bersama kawan-kawannya, ada yang senang menyendiri, 
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ada yang bepergian bersama keluarga, berbelanja melakukan aktivitas 

yang dinamis, dan ada pula yang memiliki dan waktu luang dan uang 

berlebih untuk kegiatan sosial-keagamaan. Gaya hidup dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang dan akhirnya menentukan pilihan-

pilihan konsumsi seseorang. Gaya hidup mempunyai pengaruh yang kuat 

dalam berbagai aspek atas proses keputusan pembelian pelanggan, bahkan 

sampai tahap evaluasi setelah pembelian sebuah produk. Gaya hidup 

seseorang juga mempengaruhi kebutuhan produk konsumen, preferensi 

merek, tipe media yang digunakan dan bagaimana dimana mereka 

melakukan pembelian barang (Pride dan Ferrell, 2010) dalam jurnal 

(Prasetyaningsih dkk, 2015). 

Menurut Cannon,Pereault dan McCarthy (2008) dalam jurnal (Erlita 

Prasetyaningsih dkk, 2015), analisis gaya hidup adalah analisis terhadap 

pola hidup sehari-hari dari seseorang yang diungkapkan dalam Activities 

(Aktivitas), Interests (Minat), dan Opinions (Opini) orang itu atau biasa 

disingkat AIO. 

Gaya hidup melibatkan pengukuran dimensi AIO utama pelanggan, 

yaitu: 

a. Activities atau aktivitas yaitu bagaimana konsumen menghabiskan 

waktunya, seperti liburan, hiburan, kenaggotaan perkumpulan, dll. 
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b. Interests atau minat yaitu tingkat keinginan atau perhatian atas pilihan 

yang dimiliki oleh konsumen, seperti kelompok masyarakat, rekreasi, 

mode pakaian, media, dll. 

5. Word Of Mouth 

Word of mouth marketing merupakan bagian dari strategi promosi 

dalam kegiatan pemasaran yang menggunakan “orang ke orang“ yang 

puas untuk meningkatkan kesadaran produk dan menghasilkan tingkat 

penjualan tertentu. Komunikasi dari mulut ke mulut menyebar melalui 

jaringan bisnis, sosial dan masyarakat yang dianggap sangat 

berpengaruh (Hasan 2010).  

Menurut Sweeney, Soutar and Mazzarol (2012) dalam jurnal 

Andari dan Napu (2016) terdapat 3 dimensi WOM yang didasari oleh 

pemberi (sender) dan penerima (receiver) pesan , yaitu : (1) Cognitive 

content, yakni menggambarkan isi pesan sesuai dengan kinerja, respon 

terhadap masalah, dan persepsi, harga-nilai, sehingga mendukung 

gagasan bahwa WOM juga memiliki dimensi rasional. (2) Richness of 

content yakni kedalaman, intensitas, dan kejelasan dari pesan itu 

sendiri. Kekayaan meliputi aspek konten, seperti bahasa digunakan dan 

informasi yang terlibat dalam pesan. (3) Strength of delivery yakni 

kekuatan dari jalan pesan disampaikan. Ini berkaitan dengan cara 

dimana pesan tersebut disampaikan bukan dengan konten. Hal ini 

mencerminkan kekuatan niat rekomendasi. 
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Menurut Rangkuti (2010) dalam jurnal Rachman dan Abadi (2017) 

word of mouth  adalah usaha memasarkan suatu produk atau jasa 

dengan menggunakan virus marketing sehingga pelanggan 

membicarakan, mempromosikan, dan merekomendasikan suatu produk 

dan jasa kepada orang lain secara antusias dan sukarela.  Suprapti 

(2010) dalam jurnal Sari (2016) mengemukakan bahwa komunikasi 

word of mouth merupakan komunikasi pribadi anatara pelanggan atau 

antar angota dari suatu kelompok. Word of mouth yang diperoleh 

pelanggan melalui orang yang dipercayai seperti para ahli, teman, 

keluarga cenderung lebih cepat diterima. 

Menurut Lupiyoadi (2013) dalam jurnal Fani (2016), komunikasi 

dari mulut ke mulut word of mouth (WOM) dapat diukur dari: 

a. Konsumen mendapatkan informasi tentang perusahaan. 

b. Konsumen terdorong untuk melakukan pembelian dikarenakan 

motivasi  dari orang lain (Menumbuhkan motivasi). 

c. Mendapatkan rekomendasi dari orang lain. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Variabel Hasil 

1. Muhammad 

Choirul Fattah 

& Muhammad 

Edwar 

( 2014 ) 

Pengaruh citra 

merek dan desain 

produk terhadap 

keputusan 

pembelian all new 

Honda CBR 150 R 

( studi pada dealer 

honda cemara 

agung motor 

Magetan ) 

Dependen: 

keputusan 

pembelian 

Independen: 

1. Citra merek 

2. Desain produk 

Variabel 

citra merek 

dan desain 

produk 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

2. Ardi Ansah 

( 2017 ) 

Pengaruh desain 

produk, promosi, 

dan citra merek 

terhadap keputusan 

pembelian sepatu 

nike 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

Independen : 

1. Desain produk, 

promosi, citra 

merek 

Variabel 

desain 

produk, 

promosi, dan 

citra merek 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

3. Erlita 

Prasetyaningsih 

dan Diah 

Fistiani 

Sukardiman 

( 2015 ) 

Pengaruh citra 

merek dan gaya 

hidup terhadap 

keputusan 

pembelian produk 

tas branded tiruan 

pada wanita karir 

di Jakarta 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

Independen : 

1. Citra merek, 

gaya hidup 

Variabel 

citra merek 

dan gaya 

hidup 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

4. Ody Yustiawan 

( 2016 ) 

Pengaruh kualitas 

produk, harga, dan 

citra merek 

terhadap keputusan 

pembelian honda 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

Independen : 

1. Kualitas Produk, 

Variabel 

kualitas 

produk, 

harga, dan 

citra merek 
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vario harga, citra 

merek 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

5. Shanmugan 

Joghee 

( 2016 ) 

Brand Image & 

Reflection : An 

Empirical Study In 

UEA With Car 

Buyer Of UAE 

Nationals 

International 

Journal 

Economic Vol IV, 

Issue 3. March 

2016 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

Independen : 

Country of 

origin and 

brand image 

Variabel  

Brand Image 

mempunyai 

pengaruh 

positf dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

6. Pratiwi O.S. 

Pemani, James 

D.D. Massie, 

dan Maria V.J. 

Tielung 

( 2017 ) 

The Effect of 

Personal Factor on 

Consumere 

Purchase Decision 

(Case Study : 

Everbest Shoes) 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

Independen : 

Lifestyle 

Variabel 

lifestyle 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

7. Muhammad 

Ikhsan Putra, 

Suharyono, dan 

Yusri Abdillah 

(2014) 

Pengaruh brand 

ambasador 

terhadap brand 

image serta 

dampaknya 

terhadap keputusan 

pembelian (survey 

pada pengguna line 

di Asia) 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

Independen : 

Brand 

Ambasador and 

Brand Image 

Variabel 

Brand 

Ambasador 

dan Brand 

Image 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

8. Agustin Dwi 

Carrisa, dan 

Monika 

Tiarawati 

(2016) 

Pengaruh desain 

produk dan 

promosi penjualan 

terhadap keputusan 

pembelian pada 

sepeda motor 

Yamaha vega 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

Independen : 

Desain Produk 

dan Promosi 

Variabel 

desain 

produk dan 

promosi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 
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keputusan 

pembelian 

9. I Made Widya 

Suraputra, dan 

I Gede Ketut 

Warmika 

(2017) 

Pengaruh gaya 

hidup terhadap niat 

pembelian sepeda 

motor sport honda 

yang dimediasi 

oleh sikap 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

Independen : 

Gaya Hidup 

Variabel 

gaya hidup 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

10. Raniawati 

Rachman, dan 

Totok Wahyu 

Abadi 

(2017) 

Komunikasi word 

of mouth dan 

keputusan 

pembelian batik 

Bangkalan 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

Independen : 

word of mouth 

Varibael 

word of 

mouth 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

11. Fanny Puspita 

Sari, dan Tri 

Yuniati 

(2016) 

Pengaruh citra 

merek dan word of 

mouth terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

Independen ; 

Citra Merek, 

dan word of 

mouth 

Variabel 

citra merek 

dan word of 

mouth 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

12. Nawaz Ahmad, 

MS, Jolita 

Vveinhardt, 

Ph.D., Rizwan 

Raheem 

Ahmed, Ph.D. 

(2014) 

Impact of word of 

mouth on consumer 

buying decision 

Dependen : 

Consumer 

Buying 

Independen : 

Impact, and 

Word Of Mouth 

Variabel 

impact and 

word of 

mouth 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

consumer 

buying 

13. Rini Andari, 

dan Della 

Maghfira Napu 

(2016) 

Pengaruh word of 

mouth terhadap 

keputusan 

pembelian tiket 

maskapai 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

Independen : 

Word Of Mouth 

Variabel 

word of 

mouth 

mempunyai 

pengaruh 
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penerbangan 

domestik di davina 

tour and travel 

Gorontalo 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

14. Milly Lingkan 

(2016) 

Pengaruh Gaya 

Hidup, Harga, 

Kualitas Produk 

terhadap keputusan 

pembelian 

Handphone 

samsung di 

samsung mobile IT 

center Manado 

Mokoagoauw 

Dependen : 

Keputusan 

Pembelian 

Independen : 

Gaya Hidup, 

Harga, Kualitas 

Produk 

Variabel 

gaya hidup, 

harga, dan 

kualitas 

produk 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

 

C. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh antara citra merek dengan keputusan pembelian 

  Citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian terletak 

pada keinginan konsumen akan suatu merek yang dibutuhkan atau sesuai 

dengan kebutuhannya. Karena konsumen akan memilih produk dengan 

citra merek yang baik atau sudah melekat pada ingatan konsumen. 

  Dari hasil penelitian dalam jurnal Joghee (2016), Fattah dkk 

(2014), Ansah (2017), Prasetyaningsih dkk (2015), Sari dkk (2016), Putra 

dkk (2014) dan Yustiawan (2016) yang Menyatakan bahwa citra merek 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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2. Pengaruh antara desain produk dengan keputusan pembelian 

  Desain produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian terletak 

pada keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu 

produk dari segi kebutuhan pelanggan dan dapat menarik perhatian untuk 

melakukan pembelian, meningkatkan kinerja, mengurangi biaya, dan 

menyesuaikan nilai terhadap pasar sasaran yang diinginkan. 

  Dari hasil penelitian dalam jurnal Ansah (2017), Carrisa dkk 

(2016), dan Fattah dkk (2014) yang Menyatakan bahwa desain produk 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

3. Pengaruh antara gaya hidup dengan keputusan pembelian 

  Gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian terletak 

pada tingkat kelas sosial konsumen akan kebutuhan yang diinginkan. 

Karena semakin tingginya kelas sosial maupun kebutuhan akan 

mempengaruhi gaya hidup seseorang dalam melakukan keputusan 

pembelian. 

  Dari hasil penelitian dalam jurnal Prasetyaningsih dkk (2015), 

Suraputra dkk (2017), Lingkan (2016), dan Massie dkk (2017) yang 

Menyatakan bahwa gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

4. Pengaruh antara word of mouth dengan keputusan pembelian 

  Word of mouth, yaitu kegiatan pemasaran melalui perantara orang 

ke orang, tulisan ataupun alat komunikasi elektronik yang berhubungan 
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dengan pengalaman pembelian jasa atau pengalaman menggunakan 

produk dan jasa. Penggunaan konsumen dari word of mouth untuk 

berbicara tentang puluhan merek setiap hari, dari media, dan produk 

hiburan seperti film, acara TV, dan publikasi untuk produk makanan, jasa 

perjalanan, dan toko ritel dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

karena pengalaman yang diberikan orang lain kepada calon konsumen 

(Andari dan Napu, 2016) . Menurut Andari dan Napu (2016), menyatakan 

bahwa word of mouth berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian tiket maskapai penerbangan domestik di Davina tour and travel 

Gorontalo. Disamping itu sejalan dengan penlitian yang dilakukan oleh 

Ahmad, Jolita dan Ahmed (2014) menyatakan bahwa word of mouth 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Rachman dan Abadi (2017) 

menyatakan bahwa word of mouth berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian batik Bangkalan.  

  Berdasarkan dari landasan teori dan penelitian yang telah 

diungkapkan diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 H5 

Keterangan : 

  : Secara Parsial 

----------------- : Secara Simultan 

D. Hipotesis 

H1 : Citra merek secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap  

Keputusan pembelian. 

H2 : Desain produk secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

Keputusan pembelian 

H3 : Gaya hidup secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

Keputusan pembelian. 

Citra Merek 

(X1) 

Desain Produk 

(X2) 

Gaya Hidup 

(X3) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 

Word Of Mouth 

(X4) 
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H4 : Word Of Mouth  secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap Keputusan pembelian 

H5:  Citra merek, Desain produk, Gaya hidup, dan Word Of Mouth secara 

simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Keputusan 

pembelian. 
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