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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Penelitian Sejenis Terdahulu 

Dalam rangka penyusunan penelitian ini, penulis memerlukan data yang 

dapat mendukung penelitian, salah satunya ialah berupa penelitian-penelitian 

sejenis terdahulu. Penelitian sejenis terdahulu yang dipilih merupakan penelitian 

yang sifatnya mirip dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis. Dengan ini penulis dapat memiliki acuan yang jelas dalam penyusunan 

penelitian ini. Di bawah ini adalah dua contoh penelitian terdahulu yang relevan 

dengan topik dan judul penelitian penulis, yaitu:  

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu Sejenis 

No. 

Peneliti,  

Asal, Tahun 

 

Hal yang  

Ditinjau 

Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

Nama:  

Delsi Tuttia Rahmi, 

Ahmad Nizam 

Nama:  

Terrius Purnomo 

Nama: 

Lia Latifah 

Zulkifli 

Asal:  

Universitas Syiah 

Kuala 

Asal:  

Universitas 

Kristen Petra 

Asal: 

Universitas 

Multimedia 

Nusantara 

Tahun: 2017 Tahun: 2018 Tahun: 2019 

1. Judul Penelitian Pengaruh Citra 

Merek terhadap 

Niat Pembelian 

Tiket Pesawat 

Secara Online pada 

Konsumen 

Traveloka.com 

dengan 

Kepercayaan 

sebagai Variabel 

Pengaruh 

Kesadaran Merek 

dan Citra Merek 

terhadap Niat 

Beli pada 

Konsumen 

Herbalife 

Surabaya 

Pengaruh Brand 

Image Innisfree 

Indonesia 

terhadap Niat 

Beli Pelanggan 

(Survei pada 

Pengikut 

Instagram 

Innisfree 

Indonesia) 
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Mediasi 

2. Pendekatan 

Penelitian 
Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif 

3. Teknik Sampling Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

4. Teknik 

Pengumpulan Data 
Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

5. Teknik Analisis 

Data 

Hierarchical 

Linear Modeling 

(HLM) 

Multiple Linear 

Regression 

Regresi Linear 

Sederhana 

6. Informan 

200 Responden 

Pengguna 

Traveloka 

110 Konsumen 

Herbalife di 

Surabaya 

393 Akun 

Pengikut 

Instagram 

Innisfree 

Indonesia 

7. Hasil Penelitian Citra merek secara 

signifikan 

mempengaruhi niat 

beli. Hasilnya 

menunjukkan 

bahwa variabel 

kepercayaan 

mengambil bagian 

dalam 

mempengaruhi 

citra merek 

terhadap niat beli. 

Semakin baik citra 

merek, maka 

semakin tinggi 

kepercayaan 

konsumen, hingga 

semakin kuat niat 

konsumen untuk 

melakukan 

pembelian. 

-Kesadaran 

merek secara 

signifikan 

mempengaruhi 

niat beli 

-Citra merek 

secara signifikan 

mempengaruhi 

niat beli 

- Kesadaran 

merek dan citra 

merek bersama-

sama secara 

signifikan 

mempengaruhi 

niat beli 

konsumen 

Herbalife di 

Surabaya 

-Brand Image 

mempengaruhi 

Niat Beli secara 

siginifikan yaitu 

Brand Image 

memberikan 

pengaruh sebesar 

64,4% terhadap 

Niat Beli. 
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2.2 Teori dan Konsep  

2.2.1 Marketing dan Marketing Mix 

Ketika membahas mengenai marketing atau pemasaran, umumnya 

hal yang akan muncul di benak kita ialah mengenai penjualan, riset pasar, 

harga, peningkatan penjualan dan lain sebagainya. Definisi marketing 

menurut sebuah organisasi pemasaran profesional yaitu American 

Marketing Association (AMA) yang dikutip dalam (Belch dan Belch, 

2009, h. 10), pemasaran ialah sebuah proses perencanaan dan proses 

eksekusi dari konsep, penentuan harga, promosi dan distribusi ide-ide, 

produk dan jasa untuk menciptakan transaksi yang dapat memberi 

kepuasan kepada objektif dari individu maupun organisasi. 

Fungsi dasar dari pemasaran ialah menggabungkan keempat 

elemen product, price, place dan promotion menjadi sebuah program 

pemasaran untuk memfasilitasi potensial untuk bertransaksi dengan 

konsumen di pasar (Belch dan Belch, 2009, h. 10). Dalam G. Todorova 

(2015), pada bidang komunikasi pemasaran, harus dikoordinasikan pada 

aspek P terakhir pada bauran pemasaran yaitu Promosi dan harus 

mengembangkan penjualan yang kuat dan pesan promosi yang terhubung 

dengan konsumen dengan segera dan efisien, dan juga menekankan 

kualitas produk dan diferensiasi merek dengan pihak lain di pasaran. 

Dalam pemasaran salah satu alat yang digunakan untuk 

mengomunikasikan perusahaan atau brand kepada publiknya ialah dengan 
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public relations. Menurut Rex Harlow (1976), public relations merupakan 

sebuah fungsi manajemen fokus yang khas yang membantu 

mengembangkan dan mempertahankan komunikasi yang timbal balik, 

understanding, acceptance dan kooperasi antara sebuah organisasi dengan 

publiknya. Public relations juga merupakan bagaimana kegiatan 

membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan publiknya 

dengan cara memperoleh publisitas yang baik, membangun citra yang baik 

dan menangani berita-berita tentang perusahaan (Kotler dan Armstrong, 

2018, h. 454). 

Dalam prosesnya, public relations berhubungan dengan fungsi-

fungsi lain dalam perusahaan. Salah satunya adalah dengan fungsi 

marketing. Menurut Theaker (2016) terdapat perdebatan antara apakah 

public relations merupakan bagian dari marketing atau sebaliknya 

marketing merupakan bagian dari public relations (Theaker, 2016, h. 96).  

Maka dari itu, untuk menjalin relasi dengan publiknya dalam aspek 

pemasaran, maka diperlukan komunikasi di dalamnya. Pelanggan sebagai 

salah satu publik eksternal perusahaan menjadi salah satu kunci penting 

bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Melalui komunikasi pemasaran, 

dapat dijalankan fungsi komunikasi yang dapat memberi informasi yang 

dibutuhkan pelanggan mengenai brand dari suatu perusahaan. 
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2.2.2 Marketing Communication  

Komunikasi pemasaran merupakan aspek penting dari keseluruhan 

misi pemasaran suatu perusahaan dan penentu utama kesuksesan atau 

kegagalan perusahaan (Shimp, 2014, h. 7). Definisi lain komunikasi 

pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara 

langsung ataupun tidak langsung tentang produk dan brand mereka 

(Kotler, 2012, h. 476).  

Dengan kata lain, komunikasi pemasaran menjadi cara sebuah 

perusahaan untuk mengomunikasikan perusahaan dan juga brand yang 

nantinya dapat menciptakan relasi dengan pelanggan. Dengan 

mengomunikasikan produk atau jasanya perusahaan dapat memberikan 

informasi-informasi kepada pelanggan sehingga dapat menimbulkan 

keinginan untuk mencoba ataupun menggunakan produk atau jasa 

tersebut. 

2.2.3 Merek 

2.2.3.1 Definisi Merek 

Menurut American Marketing Association (AMA) dalam 

Keller (2013, h. 30), merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, 

desain, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi sebuah produk atau jasa dari seorang atau 
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sekelompok penjual dan untuk membedakannya dengan para 

pesaing.  

Dalam Clow dan Baack (2012, h. 49) merek merupakan 

nama yang ditetapkan untuk barang atau jasa individual atau 

sekelompok produk. Sebuah perusahaan bisa saja memiliki 

beberapa merek. Menurut Mudzakkir dan Nurfarida (2014) dalam 

Rahmi dan Nizam (2017), merek mempunyai dampak sebagai 

pembeda yang penting antar produk, sehingga pelanggan lebih 

mudah mengenali produk yang ditawarkan.   

2.2.3.2 Elemen Merek 

Brand Elements atau yang biasa disebut identitas merek 

yang menurut Keller (2013), identitas merek yang merupakan 

perangkat merek yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan 

membedakan merek. Terdapat enam elemen merek (Keller, 2013, 

h. 142), yaitu: 

1. Memorable 

Sebuah keadaan yang dibutuhkan dalam membangun 

sebuah merek adalah dengan mencapai brand awareness yang 

tinggi. Elemen ini mempromosikan tujuan tersebut dengan 

mengesankan dan menarik perhatian agar terjadi recall atau 

recognition dari pelanggan untuk melakukan pembelian. 
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2. Meaningful 

Sebuah merek memiliki makna, dapat secara deskriptif 

maupun persuasif.  

3. Likability 

Sebuah merek dapat menarik secara visual, menarik secara 

verbal, kaya akan citra, menyenangkan dan lain sebagainya. 

4. Transferable 

Transferabilitas mengukur sejauh mana elemen merek 

menambah ekuitas merek untuk produk baru atau di pasar baru 

untuk merek. 

5. Adaptable 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada nilai konsumen dan 

opini konsumen, beberapa elemen merek haruslah diperbarui. 

Sebuah merek haruslah dapat beradaptasi seiring berjalannya 

waktu. Semakin muda sebuah elemen merek maka semakin mudah 

untuk memperbaruinya.  

6. Protectability 

Suatu merek haruslah terlindungi secara hukum dan 

terdaftar secara legal oleh badan yang sah. 
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2.2.4 Brand Image 

2.2.4.1 Definisi Brand Image 

Brand image atau citra merek merupakan persepsi 

konsumen tentang sebuah merek, yang tercerminkan dari asosiasi 

merek yang ada di ingatan konsumen (Keller, 2013. h. 74).  

Definisi lain mengatakan bahwa citra merek merupakan gambaran 

mental atau ide tentang sebuah merek yang mencakup beberapa 

asosiasi seperti mewah, tahan lama, murah hingga secara 

emosional. Setiap merek mengirimkan pesan-pesan yang berbeda 

(Moriarty, Mitchell dan Wells, 2015, h. 78). 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009) dalam 

Purnomo (2018) citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang 

dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang 

tertanam dalam ingatan konsumen, yang selalu diingat pertama kali 

oleh konsumen saat mendengar slogan dan apa yang tertanam 

dalam benar konsumen.  

Dalam jurnalnya, Rana, Osman dan Othman (2015) 

mengatakan bahwa secara garis besar brand image merupakan 

kesan secara menyeluruh dalam benak konsumen yang terbentuk 

melalui interaksi dengan perusahaan dari brand tersebut. Brand 

image ini dapat dilihat dari bagaimana brand itu merilis 
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produknya, tipe dari produk yang dikeluarkan, tipe iklan yang 

mereka lakukan, dan tipe dari pelanggan mereka. 

Pembentukan citra yang tepat dapat menyampaikan pesan 

yang jelas mengenai keunikan dari sebuah perusahaan dan 

produknya (Clow dan Baak, 2012, h. 46).  Mudah bagi perusahaan 

untuk mendefinisikan seperti apa dia ingin terlihat (brand identity) 

namun hal yang sulit ialah bagaimana untuk memediasi 

karakteristik dan janji yang sama kepada pelanggan (brand image) 

(Sulkunen, 2012, h.4). 

Pemikiran tersebut ditunjukkan oleh Kapferer’s (1997) 

dalam Sulkunen (2012, h.4) melalui gambar berikut: 

Gambar 2.1: Identity and Image Framework (Kapferer, 

1997) 

 

(Sumber: Sulkunen, 2012, h.4) 
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2.2.4.2 Fungsi Brand Image 

Fianto, Hadiwidjojo, Aisjah dan Solimun (2014) dalam 

Rahmi dan Nizam (2017) menyatakan bahwa citra merek 

memainkan peran penting dalam pembentukan persepsi yang 

menjadi dasar untuk perilaku pembelian tertentu. Citra merek yang 

baik memungkinkan terciptanya keinginan untuk melakukan 

pembelian oleh konsumen. 

2.2.4.3 Dimensi Citra Merek 

Untuk membangun citra merek yang positif pemasar harus 

membangun beberapa hal berikut, menurut Keller (2013, h. 77-78), 

terdapat tiga bagian dalam mengukur citra merek, yaitu: 

1. Brand Strength 

Semakin kuat seseorang memikirkan tentang 

informasi suatu produk dan pengetahuan terkait produk 

tersebut maka akan semakin kuat pula asosasi merek 

yang akan tersebut. Pengalaman langsung yang dialami 

oleh konsumen dengan sebuah merek akan membentuk 

brand attributes dan brand benefits yang akan sangat 

memengaruhi keputusan konsumen saat mereka akurat 

menafsirkannya. Brand Attributes merupakan fitur 

deskriptif yang mengategorikan sebuah produk atau 

jasa. Sedangkan Brand Benefits merupakan nilai 
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personal atau makna pribadi konsumen terhadap sebuah 

produk atau jasa (Keller, 2013, h.77) 

Brand Strength meliputi aspek luar seperti harga 

produk, logo, kemasan, dan penampilan fisik termasuk 

juga warna, ukuran dan desain. 

2. Brand Favorability 

Pemasar membuat produk yang dapat dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan 

begitu dapat terciptanya nilai yang positif di benak 

konsumen terhadap suatu merek. Sebuah merek dapat 

dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi keinginan 

dan kebutuhan konsumen.  

3. Brand Uniqueness 

Sebuah brand membangun positioning yang 

unik sehingga menjadikan merek tersebut berbeda 

dengan merek yang lain. Sehingga menjadikan merek 

tersebut dipilih dibandingkan dengan merek lainnya. 

Pemasar menciptakan alasan yang kuat mengapa 

konsumen harus membeli atau menggunakan produk 

atau jasa mereka. Brand uniqueness adalah suatu ciri 

khas yang dimiliki oleh suatu merek demi membedakan 

diri dengan merek lainnya. 
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2.2.5 Consumer Behaviour  

Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seorang individu atau 

kelompok memilih, membeli dan menggunakan sebuah produk yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keingannya yang dapat memotivasi perilaku 

tersebut (Moriarty, Mitchell dan Wells, 2015, h. 156). 

Solomon (2009, h. 33) mengatakan bahwa perilaku konsumen 

merupakan sebuah ilmu dari proses yang mencakup individu atau 

kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, atau mengonsumsi 

sebuah produk, jasa, ide ataupun pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginannya. Perilaku konsumen merupakan sebuah 

proses dan di dalamnya terlibat berbagai aktor atau pelaku.  

2.2.6 Decision Making Process  

Decision making atau pengambilan keputusan menjadi hal yang 

tidak luput dari kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia dalam sehari-

harinya tentu dihadapi oleh beberapa pilihan. Berikut adalah beberapa 

tahapan dalam proses pengambilan keputusan konsumen: 

Gambar 2.2: Consumer Decision Making Process 

 

 

 

(Sumber: Clow dan Baack, 2012, h. 70) 

Problem 

Recognition Information 

Search Evaluation of 

Alternatives Purchase 

Decision Postpurchase 

Evaluation 

Pengaruh brand image..., Lia Latifah Zulkifli, FIKOM UMN, 2019



23 
 

Setiap tahap dalam proses pembelian merupakan tahapan yang 

penting. Pada tahapan pertama yaitu Problem Recognition yaitu ketika 

pelanggan menyadari kebutuhan ataupun keinginannya akan sesuatu 

(Clow dan Baack, 2012, h. 70). Lalu pada tahapan selanjutnya yaitu pada 

tahapan Information Search yaitu pelanggan mulai melakukan pencarian 

informasi mengenai produk yang akan dibeli. Pada tahapan Evaluation of 

Alternatives, pelanggan mulai melakukan pertimbangan mengenai 

berbagai kemungkinan apabila ingin melakukan pembelian. Hingga 

sampailah pada tahap pembelian. 

2.2.7 Niat Beli  

 2.2.7.1 Definisi Niat Beli 

 Menurut Kinear dan Taylor dalam Purnomo (2018), niat 

beli adalah tahap kecenderungan untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Niat beli berbeda 

dengan minat beli, menurut Utama (2015) dalam jurnalnya, niat 

beli adalah tindak lanjut dari minat beli pelanggan yaitu keyakinan 

untuk memutuskan akan membeli sudah dalam presentase yang 

besar (Utama, 2015, h. 23).  

Bisa dikatakan bahwa niat beli merupakan tahapan terakhir 

dari minat beli, yaitu saat konsumen sudah benar-benar akan 

membeli sebuah produk atau jasa. Dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian, seorang konsumen akan melewati beberapa 
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tahap hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian 

(Damiati, 2017, h. 174). 

2.2.7.2 Faktor yang memengaruhi Niat Beli: Attitudes of Others 

dan Unexpected Situational 

Terdapat dua faktor yang membentuk niat beli menurut 

Kotler dan Armstrong (2018, h. 77).  Faktor yang pertama ialah 

Attitudes of others dan faktor yang kedua ialah Unexpected 

Situational Factors. Attitudes of others muncul ketika seseorang 

yang penting bagi kita berpikir bahwa kita harus membeli sesuatu 

yang lebih murah, maka kita akan cenderung menghindari untuk 

membeli sesuatu yang lebih mahal.  

Sedangkan untuk faktor kedua yaitu Unexpected Situational 

Factors muncul ketika intensi yang kita miliki sebelum membeli 

sebuah produk seperti harga, kualitas dan lain sebagainya 

dipengaruhi oleh faktor seperti penurunan nilai ekonomi, merek 

pesaing ataupun salah seorang rekan kita tidak menyukai pilihan 

kita.  

 2.2.7.3 Dimensi Niat Beli  

Dalam penelitian ini variabel terikat adalah niat beli dengan 

dimensi minat beli berdasarkan Ferdinand (2002, h. 129) dan 

indikator purchase intention berdasarkan Dodds et al (1991) dalam 

Li et al (2011): 
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1. Minat Transaksional 

Merupakan kecenderungan seseorang untuk 

membeli produk dimana konsumen telah memiliki minat 

untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. 

Indikator purchase intention menurut Dodds et al 

(1991) dalam Li et al (2011): 

 The likelihood of buying products of this brand 

very high. (Kemungkinan untuk membeli 

produk dari brand ini sangat tinggi). 

 I would consider buying products of this brand. 

(Saya akan mempertimbangkan untuk membeli 

produk dari brand ini). 

 The probability that I would like to buy products 

of this brand is very high. (Kemungkinan saya 

untuk membeli produk dari brand ini sangat 

tinggi). 

 My willingness to buy this product is very high. 

(Keinginan saya untuk membeli produk ini 

sangat tinggi). 
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2. Minat Referensial 

Merupakan kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan suatu produk kepada orang lain atau 

menyarankan orang terdekatnya untuk membeli 

produk tersebut. 

3. Minat Preferensial 

Merupakan kecenderungan menjadikan suatu 

produk menjadi preferensi atau pilihan utama.  

4. Minat Eksploratif 

Merupakan kecenderungan untuk mencari informasi 

lebih dalam mengenai suatu produk yang diminat 

dan juga mencari informasi positif mengenai produk 

tersebut.  

Dalam Keller (2013, h. 345) Purchase Intentions menjadi 

salah satu perangkat ukur yang sangat dekat terhubung dengan 

sikap dan pertimbangan konsumen pada sebuah merek. Juga fokus 

pada kesukaan konsumen dalam membeli sebuah produk atau 

layanan dari merek tertentu atau beralih pada merek lain.  

2.2.7.4 Model AIDA 

Menurut Kotler dan Keller (2012) dalam Utama (2012) 

dimensi minat beli adalah melalui model stimulasi AIDA yang 

berusaha menggambarkan tahap-tahap rangsangan yang mungkin 
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dilalui oleh konsumen terhadap suatu rangsangan tertentu yang 

diberikan oleh pemasar. 

AIDA model dikembangkan untuk menggambarkan proses 

personal selling yang dilakukan oleh seorang salesperson untuk 

menarik konsumen. Menurut Belch dan Belch (2009, h. 156) di 

dalam model ini terdapat empat tahap yang dilalui oleh konsumen 

dalam proses pembelian, mulai dari attention – interest – desire – 

action. Empat tahap tersebut dibagi lagi menjadi tiga respon yang 

berbeda, yaitu: 

1. Respon kognitif pada tahap Attention 

2. Respon afektif pada tahap Interest dan Desire 

3. Respon behavioural pada tahap Action 

Apabila dikaitkan dengan model AIDA, maka niat beli berada pada 

tahap Desire yaitu sudah terdapat niat dalam diri seseorang untuk 

melakukan pembelian atau sebelum menuju tahap selanjutnya yaitu 

tahap Action. 

2.3 Hubungan antara Brand Image dengan Niat Beli Konsumen 

Pembentukan citra yang tepat dapat menyampaikan pesan yang jelas 

mengenai keunikan dari sebuah perusahaan dan produknya (Clow dan Baak, 

2012, h. 46). Fianto, Hadiwidjojo, Aisjah dan Solimun (2014) dalam Rahmi dan 

Nizam (2017) menyatakan bahwa citra merek memainkan peran penting dalam 

pembentukan persepsi yang menjadi dasar untuk perilaku pembelian tertentu. 
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Citra merek yang baik memungkinkan terciptanya keinginan untuk melakukan 

pembelian oleh konsumen. 

Menurut Hsieh (2016) citra merek mempengaruhi niat beli karena hal yang 

diingat oleh konsumen adalah nilai dari produk tersebut. Penelitian yang 

dilakukan oleh Lien, et al (2015) menemukan bahwa citra merek menjadi salah 

satu faktor penentu penting yang secara langsung mempengaruhi niat beli. Begitu 

pula dengan penelitian Mendrofa (2012), citra merek memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap niat pembelian, semakin baik citra merek produk, maka akan 

semakin mampu meningkatkan intensi pembelian konsumen.  

2.4 Hipotesis Penelitian 

Sekaran (2005) dalam Noor (2011, h. 79) mendefinisikan hipotesis sebagai 

hubungan yang diperikarakan secara logis antara dua atau lebih variabel yang 

diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Jenis penelitian kuantitatif 

menekankan hipotesis ada udah macam, yaitu hipotesis satu variable dan hipotesis 

kausal atau hipotesis dua variablel atau lebih. 

Hipotesa pertama dari yang dapat dirumuskan pada penelitian ini, ialah 

sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antaraBrand Image Innisfree Indonesia 

terhadap Niat Beli pelanggan. 

H1 : Terdapat pengaruh antara Brand Image Innisfree Indonesia 

terhadap Niat Beli pelanggan. 
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2.5 Alur Penelitian 

 Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu alur penelitian yang dijadikan 

landasan dalam penelitian ini. Dalam alur penelitian ini terdapat independent 

variable dan dependent variable. Independent variable adalah suatu variable yang 

mendahului variabel terkaitnya, dependent variable merupakan yang diakibatkan 

atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Alur penelitian dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Bagan 2.1: Alur penelitian 
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