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BAB II 

KERANGKA TEORI / KERANGKA KONSEP 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

 Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah mengkaji penelitian yang 

sejenis terlebih dahulu serta telah melakukan perbandingan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti sekarang ini. Dua jenis penelitian yang penulis bandingkan adalah 

sebagai berikut: 

 Peneliti pertama terdahulu bernama Daniel Yudistya Wardhana selaku 

mahasiswa dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian beliau dilakukan pada 

tahun 2016 dengan mengambil judul mengenai “Pengaruh Kredibilitas Celebrity 

Endorser pada Niat Beli Konsumen dan Tingkat Kepercayaan pada Iklan”. 

Berlatar belakang penggunaan endorser, peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh kredibilitas Celebrity Endorser dan yang bukan selebriti pada 

minat beli konsumen. Produknya pun ada dua yakni iklan kartu sim dan kopi instan. 

Teori yang digunakan oleh peneliti tentunya adalah teori mengenai Celebrity Endorser. 

Dalam memecahkan masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan teknik analisis Multivariate Analysis of Variance. Dari penelitian ini 

didapatkan kesimpulan bahwa kepercayaan, daya tarik, dan keahlian (dimensi 
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kredibilitas Celebrity Endorser) berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada iklan 

Telkomsel namun tidak begitu berpengaruh pada iklan Luwak White Coffee. Saran bagi 

penelitian selanjutnya adalah dapat membandingkan beberapa merek produk yang 

berbeda, untuk memperoleh hasil temuan yang lebih luas, karena dimungkinkan 

adanya perbedaan persepsi terhadap model iklan pada produk lain. Kedalaman 

informasi dalam iklan juga perlu diperhatikan untuk melihat seberapa dalam 

keterlibatan konsumen dalam memilih dan melakukan keputusan pembelian. 

Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya untuk menganalisis efektifitas iklan 

dengan memperluas dimensi penelitian tidak hanya kredibilitas endorser tetapi juga 

dapat dengan menggunakan metode ekperimen dengan produk fiksi. 

 Peneliti kedua terdahulu bernama Andi Tri Haryono selaku mahasiswa dari 

Universitas Diponegoro. Penelitian beliau dilakukan pada tahun 2011 dengan 

mengambil judul mengenai “Analisis Pengaruh Kredibilitas Perusahaan, Citra 

Endorser dan Daya Tarik Iklan terhadap Minat Beli Kartu AS (Studi pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran)”. Berlatar belakang 

penggunaan ponsel strategi perusahaan dalam memanfaatkan hal ini, peneliti 

mempunyai dua tujuan. Pertama, mengetahui pengaruh kredibilitas perusahaan, citra 

endorser, dan daya tarik iklan terhadap minat beli Kartu AS. Kedua, mengembangkan 

model teoritis mengenai kesenjangan riset pada pengaruh citra endorser, dengan 

menambahkan variabel pengganggu Top of Mind terhadap minat beli konsumen. Teori 

yang digunakan adalah mengenai kredibilitas perusahaan. Dalam memecahkan 
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masalah tersebut peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik sampel 

Purposive Sampling. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa kredibilitas 

perusahaan, citra endorser, daya tarik iklan, dan perusahaan provider nomor satu di 

Indonesia berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Saran dari penelitian ini adalah 

bahwa perusahaan harus tetap konsisten dalam menjaga kredibilitas di mata konsumen. 

Pemilihan artis juga menentukan dan konten dalam iklan akan sangat mempengaruhi 

minat beli konsumen. 

Tabel 2.1 Review Penelitian Sejenis Terdahulu dengan Sekarang 

Penelitian 

 

 

 

Hal yang 

direview 

Peneliti 1 

Daniel Yudistya 

Wardhana 

Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta 

2016 

Peneliti 2 

Andi Tri Haryono 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

2011 

Peneliti Sekarang 

Joshua Rico Wijaya 

Universitas 

Multimedia Nusantara  

Tangerang 

2018 

 

Judul 

Penelitian 

Pengaruh 

Kredibilitas 

Celebrity Endorser 

pada Niat Beli 

Konsumen dan 

Tingkat 

Kepercayaan pada 

Iklan 

Analisis Pengaruh 

Kredibilitas 

Perusahaan, Citra 

Endorser dan Daya 

Tarik Iklan terhadap 

Minat Beli Kartu AS 

(Studi pada 

Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas 

Pandanaran) 

Pengaruh Kredibilitas 

Merek terhadap Minat 

Beli (Studi pada 

Tehbotol Sosro di Kota 

Tangerang Selatan) 
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Rumusan 

Masalah 

-Seberapa besar 

pengaruh 

kredibilitas 

Celebrity Endorser 

dan yang bukan 

selebriti pada minat 

beli konsumen? 

-Adakah pengaruh 

kredibilitas 

perusahaan, citra 

endorser, dan daya 

tarik iklan terhadap 

minat beli Kartu AS? 

 

-Adakah pengaruh 

kredibilitas merek 

terhadap minat beli 

Tehbotol Sosro di kota 

Tangerang Selatan? 

-Seberapa besar 

pengaruh kredibilitas 

merek terhadap minat 

beli Tehbotol Sosro di 

kota Tangerang 

Selatan? 

Tujuan 

Penelitian 

-Untuk mengetahui 

seberapa besar 

pengaruh 

kredibilitas 

Celebrity Endorser 

dan yang bukan 

selebriti pada minat 

beli konsumen. 

-Mengetahui 

pengaruh kredibilitas 

perusahaan, citra 

endorser, dan daya 

tarik iklan terhadap 

minat beli Kartu AS. 

-Untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh 

kredibilitas merek 

terhadap minat beli 

Tehbotol Sosro di kota 

Tangerang Selatan. 

-Untuk mengetahui 

seberapa besar 

pengaruh kredibilitas 

merek terhadap minat 

beli Tehbotol Sosro di 

kota Tangerang 

Selatan. 

Teori yang 

Digunakan 

Komunikasi 

Pemasaran, 

Endorser Selebriti, 

Kredibilitas 

Endorser, Niat Beli 

Konsumen. 

Kredibilitas 

Perusahaan, Citra 

Endorser, Daya 

Tarik Iklan, Top of 

Mind, Minat Beli. 

Kredibilitas 

Merek/Perusahaan, 

Minat/Keputusan 

Pembelian Konsumen, 

Ekuitas Merek. 

Jenis 

Penelitian 

Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif 

Perbedaan 

Penelitian 

Menggunakan 

komunikasi 

pemasaran, 

Endorser selebriti, 

kredibilitas 

Menggunakan Citra 

Endorser, Daya 

Tarik Iklan, Top of 

Mind, tiga variabel x. 

Menggunakan ekuitas 

merek dari David 

Aaker, variabel x satu 

dan variabel y satu.  
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Endorser, variabel y 

ganda.  

Hasil 

Penelitian 

-Hasil uji hipotesis 

pada iklan 

Telkomsel 

menunjukkan bahwa 

kredibilitas endorser 

selebriti (F=3.445) 

lebih berpengaruh 

pada niat beli 

dibandingkan 

dengan non selebriti 

(F=2.123). 

-Terdapat pengaruh 

positif kredibilitas 

perusahaan terhadap 

top of mind. Semakin 

baik kredibilitas 

perusahaan, maka 

semakin tinggi top of 

mind perusahaan 

(Kartu 

As/Telkomsel) dalam 

benak konsumen.  

 

 

Sumber: Peneliti, 2018 

 

2.2 Teori 

 Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan tiga teori besar yaitu 

ekuitas merek, kredibilitas merek, dan minat beli untuk menjawab tujuan penelitian.  

 2.2.1 Kredibilitas Merek/Perusahaan 

 Untuk membahas kredibilitas merek/perusahaan, sebagai permulaan kita harus 

berangkat dari permerekan perusahaan, peran ini mempunyai kepentingan fundamental 

pada arsitektur merek (Keller, 2013, p. 408). Citra perusahaan setidaknya mempunyai 

empat faktor yang membuat kredibilitas itu tercipta (Keller, 2013, p. 408). Faktor-

faktor tersebut antara lain kesamaan dan keuntungan produk, hubungan antar manusia, 

program dan nilai, serta kredibilitas merek/perusahaan itu sendiri (Keller, 2013, p. 
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408). Keempat faktor tersebut nantinya akan berpengaruh besar terhadap ekuitas merek 

perusahaan (Keller, 2013, p. 408). Kepribadian merek pada perusahaan juga 

merupakan faktor penting dalam permerekan perusahaan (Keller, 2013, p. 409). 

Namun pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah kredibilitas merek itu 

sendiri. Ketiga faktor lainnya merupakan tahap sebelum kredibilitas merek terbentuk. 

Satu set asosiasi merek abstrak yang sangat penting merupakan definisi 

kredibilitas merek/perusahaan (Keller, 2013, p. 413). Kredibilitas merek/perusahaan 

mengukur seberapa jauh konsumen dapat percaya sebuah perusahaan mampu membuat 

dan menyalurkan barang serta jasa yang dapat memenuhi kebutuhan maupun 

keingingan konsumen. Ini juga adalah reputasi yang perusahaan dapatkan di pasaran. 

Kredibilitas merek/perusahaan juga kesuksesan dan kepemimpinan bergantung pada 

tiga faktor yakni: 

 Perusahaan yang ahli di bidangnya: Sejauh mana konsumen melihat 

perusahaan secara kompeten mampu membuat dan menjual produk. 

 Kepercayaan pada perusahaan: Sampai sejauh mana konsumen mampu 

percaya sebuah perusahaan itu sungguh jujur dalam berbisnis, dapat 

diandalkan, dan peka terhadap kebutuhan konsumen. 

 Tingkat kesukaan terhadap perusahaan: Hingga sejauh mana konsumen 

melihat perusahaan sebagai perusahaan yang disukai, menarik, 

bergengsi, dinamis, dan sebagainya.  
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Suatu merek yang dinilai kredibel mempunyai kesempatan besar untuk 

dipertimbangkan dan dipilih oleh konsumen, terlebih ditambah dengan reputasi yang 

kuat (Keller, 2013, p. 413). Sebagai contoh, merek Uniqlo sebagai perusahaan yang 

sedang mengalami perkembangan kredibilitas Internasional. 

Dalam keadaan ketika banyak merek pakaian mengalami penurunan penjualan 

dikarenakan kemerosotan ekonomi, Uniqlo yang merupakan sebuah merek dari Jepang 

mengalami kenaikan penjualan. Saat keuangan sedang ketat, Uniqlo menjual baju 

berwarna-warni, jaket, celana, dengan sangat murah. Meskipun harganya murah, 

kualitas produknya tidak kalah dengan produk lain. Produk mereka pun tetap tidak 

ketinggalan zaman dalam beberapa bulan. Rahasia mereka adalah konsisten 

mendengarkan kualitas yang diinginkan konsumen Jepang dan menggabungkannya 

dengan inovasi desain kelas dunia. Karyawan di semua toko pun dilatih sangat rinci 

mulai dari membungkukkan badan hingga mengembalikan kartu kredit dengan dua 

tangan ke konsumen.  

Perusahaan dengan kredibilitas tinggi akan dilayani dengan baik oleh pihak lain 

misalnya pemerintah dan lembaga hukum. Hal ini juga bisa menarik karyawan lain dan 

meningkatkan kesetiaan serta produktivitas karyawan yang sudah ada (Keller, 2013, p. 

414). Karyawan Shell dalam bagian dari riset identitas internal perusahaan mengatakan 

bahwa jika seseorang bangga akan tempat kerjanya, seseorang tersebut akan 

memberikan yang terbaik untuk tempat itu.  
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 Reputasi perusahaan yang kuat dapat membuat perusahaan itu selamat dari 

krisis merek dan menghindari kemarahan publik sehingga tidak akan terjadi penurunan 

penjualan (Keller, 2013, p. 414). Stephen Greyser dari Harvard berkata bahwa reputasi 

perusahaan bisa menjadi keuntungan yakni membantu menahan masalah perusahaan 

(Keller, 2013, p. 414). Pada halaman berikutnya tercantum salah satu gerai Uniqlo di 

Inggris: 

        Gambar 2.1 Salah satu toko Uniqlo 

 

 

 

 

Sumber: https://www.uniqlo.com/uk/en/store_locator_uk_Oxford.html 

 Ringkasnya, banyak asosiasi merek tidak berwujud yang dapat melampaui 

karakteristik fisik produk, menjadi sumber ekuitas merek yang berharga serta menjadi 

poin penting dalam perbedaan dan keseimbangan. Perusahaan memiliki beragam cara 

baik langsung maupun tidak langsung namun tetap harus berjalan dan bicara langsung 

kepada konsumen agar konsumen mudah mengerti dan mendapatkan pengalamannya 

sendiri (Keller, 2013, p. 414). 
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 2.2.2 Minat/Keputusan Pembelian Konsumen 

Minat/keputusan pembelian konsumen berawal dari perbedaan perilaku 

pembelian konsumen. Ada empat kategori perilaku pembelian yakni perilaku 

pembelian kompleks, perilaku pembelian pengurangan ketidak-pastian, perilaku 

pembelian kebiasaan, dan perilaku pembelian pencari variasi (Kotler, 2018, p. 174).  

Kategori pertama yaitu perilaku pembelian kompleks, ketika konsumen terlibat 

langsung dalam pembelian dan merasakan banyak perbedaan di antara merek-merek 

(Kotler, 2018, p. 174). Sebagai contoh, saat membeli mobil, konsumen akan 

memperhatikan betul model, sifat, aksesoris, dan harga pembelian (Kotler, 2018, p. 

174). Penting bagi perusahaan untuk selalu memenuhi kebutuhan informasi untuk 

konsumen agar tidak terjadi kesalah-pahaman (Kotler, 2018, p. 174).  

Kategori kedua yaitu perilaku pembelian pengurangan ketidak-pastian yakni 

keterlibatan langsung dalam pembelian namun sedikit perbedaan dalam merek (Kotler, 

2018, p. 174). Karpet adalah sesuatu yang ekspresif bagi seseorang, namun ketika 

membelinya seseorang tersebut akan memilih suatu merek yang sering dibeli tanpa 

memperhatikan corak dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan karpet lain 

(Kotler, 2018, p. 174). Biasanya konsumen akan merasa ragu dalam memilih kedua 

barang, namun perusahaan bisa menanggulanginya dengan memberikan review yang 

jelas tentang kedua barang agar ketidak-pastian berkurang (Kotler, 2018, p. 174). Di 

halaman berikutnya tercantum bagan tipe perilaku keputusan pembelian: 
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Perbedaan Merek 

Tinggi 

Perbedaan Merek 

Rendah 

Bagan 2.1 Tipe Perilaku Keputusan Pembelian 

 

Perilaku pembelian 

kompleks 

Perilaku pembelian 

pencari variasi 

Perilaku pembelian 

pengurangan ketidak-

pastian 

Perilaku pembelian 

kebiasaan 

Sumber: Kotler, 2018, p. 174 

Perilaku ketiga dinamakan perilaku pembelian kebiasaan, ketika seorang 

konsumen tidak begitu terlibat dalam negosiasi pembelian dan tidak ada perbedaan 

antar merek (Kotler, 2018, p. 174). Sebutlah garam meja, konsumen akan langsung ke 

toko, mengambil suatu merek dan ketika habis, konsumen akan membeli merek 

tersebut dengan harga yang sama, jadi bukan kesetiaan melainkan hanya kebiasaan 

(Kotler, 2018, p. 174). Karena pembeli tidak terikat dengan merek, perusahaan 

biasanya melakukan strategi iklan dan promosi untuk menarik perhatian (Kotler, 2018, 

p. 175). Demi mendapatkan perhatian pembeli, iklan dan promosi dilakukan secara 

besar-besaran. Untuk perilaku ketiga, ada contoh gambar di halaman berikutnya yang 

menggambarkan perilaku tersebut: 

 

Pembelian Tinggi Pembelian Rendah 
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Gambar 2.2 Iklan Oatmeal 

 

 

 

Sumber: https://www.bobsredmill.com/gluten-free-classic-oatmeal-cup.html 

Terakhir, perilaku pembelian pencari variasi, saat pembelian tidak begitu 

diperhatikan namun kebalikannya yakni sangat memperhatikan merek (Kotler, 2018, 

p. 175). Ini terjadi saat seorang konsumen membeli biskuit tanpa pikir panjang, 

keesokan harinya, setelah mengevaluasi biskuit pertama, biskuit kedua yang konsumen 

beli bisa berbeda karena bosan dengan biskuit pertama dan ingin mencoba sesuatu yang 

baru (Kotler, 2018, p. 175). Agar perusahaan bisa menarik minat beli konsumen, 

biasanya di supermarket rak-rak akan dipenuhi oleh merek perusahaan tersebut, selalu 

memenuhi stok barang, memberikan sampel, kupon, potongan harga, harga rendah, dan 

iklan yang sering untuk mendapat perhatian pembeli (Kotler, 2018, p. 175).  

 Sekarang setelah kita melihat perilaku pembelian konsumen, tiba saatnya untuk 

melihat proses pembelian dari awal hingga akhirnya tercipta minat/keputusan 

pembelian (Kotler, 2018, p. 175). Ada lima tahap proses pembelian yakni perkenalan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, minat/keputusan pembelian, dan perilaku 

setelah membeli (Kotler, 2018, p. 175).  
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Tahap pertama yang berarti pengenalan, membutuhkan rangsangan agar 

konsumen sadar akan kehadiran suatu produk (Kotler, 2018, p. 176). Sebagai contoh, 

percakapan dengan teman akan harga motor terbaru membuat seseorang secara tidak 

sadar tau akan produk motor tersebut (Kotler, 2018, p. 176).  

Tahap kedua yakni pengumpulan informasi, setelah terpapar oleh pengetahuan 

akan suatu produk, calon konsumen bisa mencari maupun tidak mencari informasi akan 

produk tersebut (Kotler, 2018, p. 176). Apabila tertarik, konsumen akan segera 

membeli produk tanpa pikir panjang, namun apabila tidak tertarik, kesadaran akan 

produk akan tetap menempel di benak konsumen atau terjadilah pencarian informasi 

(Kotler, 2018, p. 176). Contohnya adalah ketika hendak membeli sepeda, konsumen 

akan memperhatikan iklan, sepeda yang dimiliki teman, percakapan tentang sepeda, 

mencari dalam jaringan, maupun berkonsultasi langsung dengan perusahaan penjual 

sepeda. Berikut tercantum bagan untuk memudahkan melihat alur pembelian: 

Bagan 2.2 Alur Proses Pembelian 

 

 

Sumber: Kotler, 2018, p. 175 

Tahap ketiga adalah evaluasi alternatif, tahap ketika konsumen akan memilih 

barang dari antara banyaknya pilihan yang ada (Kotler, 2018, p. 177). Dari antara 

empat jenis minuman yang ada, konsumen akan berpikir keras dari segala sisi misalnya 

Pengenalan Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternatif 

Perilaku 

setelah 

Pembelian 

Keputusan

/Minat 

Pembelian 
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harga, rasa, bentuk botol, dingin maupun tidak. Namun pada akhirnya, setelah 

membandingkan dari semua segi, pilihan terakhir akan dibeli setelah proses evaluasi 

seluruh produk. Di bawah ini tercantum contoh tidak langsung mengenai pengenalan 

sesuatu, bisa produk majalah atau pengenalan akan penyelamatan lingkungan: 

Gambar 2.3 Yelp Ads 

 

Sumber: https://sites.suffolk.edu/jhtl/2014/09/30/yelp-the-power-of-online-reviews/ 

 Sekarang adalah bagian fokus teori ini yaitu keputusan/minat pembelian. Pada 

proses evaluasi alternatif, konsumen belajar membuat ranking pada merek dan 

akhirnya sampai pada keputusan/minat pembelian. Kotler (2018, p. 177) menyatakan, 

 “The buyer’s decision is about which brand to purchase.” 

Pernyataan itu mengungkapkan bahwa keputusan/minat pembalian seorang 

konsumen akan kembali lagi kepada merek yang hendak dibeli. Secara umum, 

keputusan/minat pembelian konsumen adalah memilih suatu merek tertentu, namun 

ada dua faktor yang bisa mengganggu keputusan dan minat pembelian (Kotler, 2018, 
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p. 177). Faktor-faktor tersebut juga menjadi dimensi keputusan/minat beli dan faktor-

faktor tersebut adalah: 

 Perilaku orang lain: Besarnya sikap orang lain terhadap alternatif yang dipilih 

konsumen sangat menentukan minat/keputusan pembelian. Apabila seseorang 

yang penting bagi konsumen seperti teman meminta konsumen membeli barang 

B dibanding barang A, bukan tidak mungkin konsumen akan mengikuti 

permintaan teman tersebut. 

 Faktor situasi tak terduga: Konsumen akan mempertimbangkan pembelian 

berdasarkan harga, pendapatan, dan apa yang bisa didapat dari produk. 

Kejadian tak terduga juga bisa mempengaruhi minat/keputusan pembelian 

merek seperti penurunan ekonomi, penurunan harga dari kompetitor, dan 

pendapat dari teman. 

Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan/minat pembelian suatu 

merek. 

Tahap terakhir yaitu perilaku setelah pembelian, tahap tentang apa yang akan 

dilakukan konsumen setelah membeli produk berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan 

(Kotler, 2018, p. 177). Konsumen yang puas tentunya akan melakukan proses 

pembelian dengan tahap dan perilaku yang sama, namun bagi yang tidak puas akan 

melakukan tahap yang sama namun dengan objek baru yang berbeda. Pada akhirnya 

minat beli akan terus bergesekan dengan kredibilitas merek. Hal tersebut akan dibahas 
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pada teori berikutnya yaitu ekuitas merek. Untuk lebih jelas mengerti tentang ketidak-

puasan pelanggan, berikut ilustrasi konsumen yang kurang puas akan pembelian: 

Gambar 2.4 Ilustrasi konsumen yang kurang puas 

 

Sumber: https://grantcardonetv.com/new-survey-majority-employees-dissatisfied-susan-

adams-2/ 

Minat beli secara umum didasari atas motivasi pembelian yang sama dengan unsur 

atau karakteristik dari merek yang dipertimbangkan (Belch, 2009, p. 127). Beberapa keputusan 

yang harus dipertimbangkan diantaranya adalah kapan waktu yang tepat untuk membeli, 

dimana tempat yang cocok untuk membeli, dan berapa biaya yang diperlukan untuk membeli 

(Belch, 2009, p. 127). Penjual harus yakin bahwa barang yang mereka jual selalu menjadi top 

of mind di kesadaran konsumen (Belch, 2009, p. 127). Kemasan, rak, alat promosi seperti 

kupon dan diskon bisa mempengaruhi minat beli secara signifikan (Belch, 2009, p. 127). 

 

 2.2.3 Ekuitas Merek 

 Ekuitas Merek merupakan kumpulan aset dan kewajiban yang terhubung 

dengan suatu merek dan simbol, hal tersebut dapat menambah atau bahkan mengurangi 
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nilai suatu barang dan jasa bagi perusahan maupun konsumen (Aaker, 2010, p. 7-8). 

Empat kategori besar ekuitas merek adalah kesadaran merek, kesetiaan pada merek, 

kualitas yang dirasakan, dan asosiasi merek (Aaker, 2010, p. 8). Nantinya, ekuitas 

merek ini akan berkembang menjadi sepuluh dimensi dan indikator yang lebih luas, 

namun fokus pada teori ini adalah menjadi payung dan teori besar yang 

menghubungkan kredibilitas merek/perusahaan dan keputusan/minat pembelian 

konsumen. Dalam jurnal yang peneliti baca, ada keterkaitan antara kredibilitas merek 

dengan minat beli konsumen. Ekuitas merek sendiri mengacu pada nilai yang berdasar 

pada reputasi sebuah merek dan artinya sudah seberapa lama nama sebuah merek 

dikenal (Moriarty, 2009, p. 85). Ekuitas merek mengukur nilai finansial yang 

dikontribusikan sebuah merek terhadap perusahaan (Moriarty, 2009, p. 85). Ekuitas 

merek merupakan niat baik dari sebuah merek yang sudah dikenal dan telah dibangun 

dari lama (Shimp, 2013, p. 31). Sementara perspektif sebuah perusahaan terhadap 

ekuitas merek fokus pada hasil untuk meningkatkan nilai kepada pemegang 

kepentingan misalnya konsumen, supplier, pegawai, pengecer, dan pedagang besar 

(Shimp, 2013, p. 31). Seiring meningkatnya nilai atau ekuitas dari sebuah merek, 

berbagai hasil akhir yang positif pasti akan muncul (Shimp, 2013, p. 31). Istilah atau 

frasa ekuitas merek itu sendiri mewakili nilai dasar dari sebuah nama merek 

(Schiffman, 2015, p. 169). Nilai ini berakar dari fondasinya yaitu kesetiaan merek, 

persepsi konsumen terhadap suatu merek, kesadaran sosial yang memakai, dan 

kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut (Schiffman, 2015, p. 169). Ekuitas 

merek berlaku pada dua hal yakni pembelian sehari-hari dan pembelian sekali 
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(Schiffman, 2015, p. 169). Pembelian merek yang terjangkau sehari-hari meningkatkan 

ekuitas merek, pembelian sekali menimbulkan rasa bangga dan mengakibatkan ekuitas 

merek yang naik pula (Schiffman, 2015, p. 169). Sebagai contoh, membeli Mr. Clean 

untuk membersihkan rumah sehari-hari dan membeli Lamborgihini sekali seumur 

hidup untuk kebanggaan (Schiffman, 2015, p. 169). Pada halaman berikutnya 

tercantum bagan yang menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara minat beli serta 

kesadaran dan citra merek sebagai bagian dari kredibilitas merek. 
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Bagan 2.3 Ekuitas Merek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Aaker, 2010, p. 9 
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2.2.4 Hubungan Kredibilitas Merek dengan Minat Beli 

 Pada jurnal Internasional yang peneliti pahami, ada analisis mendalam antara 

hubungan kredibilitas merek, kesadaran merek, citra merek, dan minat beli merek, 

terutama dalam industri otomotif di Tiongkok. Kemudian hasil menunjukkan bahwa 

kredibilitas merek secara signifikan positif mempengaruhi minat beli konsumen, 

terutama pada aspek kesadaran merek dan citra merek (Wang, 2010, p.184).  

 Dalam ekuitas merek, ada empat aspek yang menjadi konsentrasi teori tersebut 

(Aaker, 2010, p. 8). Kualitas yang dirasakan yakni set merek saat status dari sebuah 

produk dapat dirasakan konsumen (Aaker, 2010, p. 17), kesetiaan merek ketika suatu 

nilai dari sebuah produk tercipta karena kesetiaan konsumen (Aaker, 2010, p. 21), 

asosiasi merek yang diisikan identitas merek, di dalamnya pun termasuk citra merek 

serta posisi merek (Aaker, 2010, p. 25, 180), kesadaran merek yang berasal dari 

pemikiran konsumen (Aaker, 2010, p. 10), serta aset merek lainnya. 

 Ringkasnya, krebilitas merek yang terdiri atas banyak variabel sangat 

berhubungan erat dengan minat beli seorang konsumen. Sehingga dapat disimpulkan 

ekuitas merek yang berisikan banyak variabel, dimensi, maupun indikator 

menghubungkan kredibilitas merek dan minat beli pelanggan. Berkaitan dengan objek 

penelitian yaitu Tehbotol Sosro, penelitian ini hendak mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara kredibilitas merek yang telah dibangun bertahun-tahun dengan minat 

beli seorang konsumen. Peneliti juga ingin mengetahui seberapa besar pengaruh itu.  
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2.3 Hipotesis Teoretis  

 Hipotesis merupakan prediksi mengenai sesuatu tentang studi yang 

menyangkut-pautkan hubungan potensial antara sedikitnya dua variabel (Jackson, 

2008, p. 419).  

Melihat dari penjelasan diatas, peneliti sekarang paham akan apa yang harus 

dilakukan. Peneliti mencoba membuat hipotesis untuk membuktikan pengaruh dua 

variabel. Syarat dari hipotesis itu sendiri juga tercantum yakni dua konsep yang 

berbeda. Kemudian akan ada situasi yang menjadi jawaban dari penelitian ini yaitu 

apakah ada pengaruh antara kredibilitas merek terhadap minat beli seorang konsumen 

dalam sebuah kota? 
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2.4 Alur Penelitian  

Bagan 2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemikiran Peneliti 
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Minat Beli 
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Sumber: Keller, 2013, h. 

413 

Minat Beli (Y) 

-Perilaku orang lain 

-Faktor situasi tak terduga 

 

 

Sumber: Kotler, 2016, h. 

185 
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