BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Model Penelitian Terdahulu
Wang dan Tsai (2014) menganalisa The Relationship between Brand

Image and Purchase Intention: Evidence from award winning mutual funds. Yang
meneliti 315 kuesioner dengan likert 7-poin scale. Penelitian ini meneliti
pengaruh brand image sebagai variabel independen serta perceived quality,
perceived risk, perceived value sebagai variabel intervening terhadap purchase
intention.
Gambar 2.1
Pengaruh Brand Image, Perceived Quality, Perceived Value, Perceived Risk dan
Demographic Variables terhadap Purchase Intention
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Sumber: Wang dan Tsai (2014).
Tariq et al. (2013) melakukan sebuah penelitian yang berjudul Customer
Preceptions about Branding and Purchase Intention : A study of FMCG in an
Emergin Market. Studi ini merupakan cross sectional study yang dilakukan di
Lahore, Pakistan yang merupakan pasar tingkat pertama untuk konsumen FMCG.
Data dikumpulkan dari para mahasiswa, alasanya karena hanya individu yang
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berpendidikan yang memiliki kesadaran tentang variabel dari studi ini di pasar
FMCG Pakistan karena banyaknya produk-produk bermerek. Teknik yang
diguanakan adalah simple random untuk memilih sampel dari 500 individu.
Kuesioner yang diterima adalah 73% yaitu 362 data. Data diberikan kode dan
dimasukkan dalam SPSS versi 16.
Gambar 2.2
Pengaruh Brand Image, Product Quality, Product Knowledge, Product
Involvement, Product Attributes, dan Brand Loyalty terhadap Purchase Intention
Brand Image
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Sumber: Tariq et al. (2013).
Vazifendust et al. (2012) menganalisa Cause Related Marketing
Campaigns And Consumer Purchase Intention : The mediating role of cultural
values and perceptual Brand Equity. Yang meneliti para pembeli di pusat
pembelajaan yang berbeda di kota Tehran dengan 400 kuisioner terkumpul dan
menggunakan convenience sampling technique. Penelitian ini meneliti pengaruh
antara cause related marketing sebagai variabel independen serta cultural values,
perceptual brand equity sebagai variabel intervening terhadap purchase intention
sebagai variabel dependen.
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Gambar 2.3
Pengaruh (CRM) Campaign terhadap Purchase Intention di intervening oleh
Culture Values, Perceived Quality, Brand Awareness, dan Brand Image
Cultural Values
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Sumber: Vazifendust et al. (2012).
Shah et al. (2012) menganalisa The Impact of Brand on Consumer
Purchase Intention. Tujuan dari penelitian ini adalah menggabungkan core brand
image, brand attitude dan brand attachment dengan environmental consequences
sebagai variabel independen yang memiliki dampak terhadap purchase intention
sebagai variabel dependen.

Metode sampling

yang digunakan non-random

sampling, convenient sampling, sehingga sampel didasarkan pada data nonprobability. Terdiri dari 150 reseponden, populasinya adalah pria yang merokok
disekitar Vicinity of Satellite Town dan Chaklala Scheme III Rawalpindi di
Pakistan.
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Gambar 2.4
Pengaruh Core Brand Image, Brand Attitude, Brand Attachment dan Eviromental
Consequences terhadap Purchase Intention
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Sumber: Shah et al. (2012).
Eze et al. (2012) menganalisa Purchasing Cosmetic Products: A
Preliminary Perspective of Generation-Y. Yang meneliti kosmetik Generation-Y
menggunakan 204 responden. Data dianalisis menggunakan regresi linear.
Penelitian ini meneliti pengaruh brand image, product knowledge, product
quality, price promotion sebagai variabel independent

terhadap purchase

intention sebagai variable dependen.
Penelitian yang dilakukan oleh Shahrokh dan Azodi (2013) pada jurnal
The effect of Country of origin image on Brand equity and Purchase intention.
Yang bertujuan untuk mengetahui efek dari sub-komponen dari country of origin
(termasuk country of brand) dan country of manufacture sebagai variabel
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independen terhadap purchase intention sebagai variabel dependen, yang di
intervening oleh dimensi brand equity. Kerangka konseptual dirancang dan
hubungan antar konstruksinya (COB image, COM image, dimensi brand equity,
purchase intention) yang dihipotesiskan. Objek penelitian yang digunakan yaitu
pada konsumen di Iran dengan minat membeli barang pribadi seperti telpon
seluler. Data primer dikumpulkan dari 586 sampel konsumen di Teheran mobile
passage menggunakan kuesioner. Peneliti menggunakan metode probability
cluster sampling method untuk memilih sampel.
Gambar 2.5
Pengaruh Country of Origin Image (COB : Country of Brand dan COM : Country
of Manufacture) terhadap Purchase Intention yang diintervening oleh dimensi
Brand Equity
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Sumber: Shahrokh dan Azodi (2013).
Schivinski dan Dabrowski (2013) menganalisa The Impact of Brand
Communication on Brand Equity Dimesions and Brand Purchase Intention
through Facebook. Penelitian ini menguji hubungan firm-created content dan
user generated content terhadap purchase intention yang di intervening oleh
dimensi brand equity (brand awareness atau association, brand loyalty dan

Bobby Pratama Lim, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Ban Dunlop di Kota Batam, 2015
UIB Repository(c)2015

12

perceived quality). Penelitian dilakukan melalui online-survey dengan 302 data
yang diperoleh.
Gambar 2.6
Pengaruh Firm-Created Content dan User-Generated Content terhadap Purchase
Intention yang di intervening oleh dimensi Brand Equity
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Sumber: Schivinski dan Dabrowski (2013).
Senthilnathan dan Tharmi (2012) menganalisa The Relationship of Brand
Equity to Purchase Intention. Penelitian ini menguji hubungan antara brand equity
(BE) sebagai variabel independen dan purchase intention (PI) sebagai variabel
dependen terhadap produk sabun bayi. Penelitian ini mengunakan analisis
pearson’s correlation, sebanyak 200 sampel keluarga diambil untuk mewakili
7.830 keluarga di divisi Niladhari, Srilangka.
Gambar 2.7
Pengaruh Brand Equity terdiri dari Brand loyalty, Brand Awareness, Brand
Association, dan Perceived Quality terhadap Purchase Intention
Brand Equity
1. Brand Loyalty
2. Brand Awarness
3. Brand Association
4. Perceived Quality
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Sumber : Senthilnathan dan Tharmi (2012)
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Penelitian yang dilakukan oleh Irshad (2012) pada jurnal Service based
Brand Equity, Measure of Purchase Intention, Mediating role of Brand
Performance. Yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara brand equity
(brand association, brand awareness, perceived service quality and service
loyalty) sebagai variabel independen terhadap purchase intention sebagai variabel
dependen. Kuesioner dirancang dari penelitian sebelumnya dan dimodifikasi
sesuai dengan konteks Pakistan untuk memastikan validitas dan reliabilitas dalam
instrument yang dikembangkan. Menggunakan convenience sampling yang terdiri
dari 150 (non-mahasiswa) yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jenis
penelitian adalah causal correlational dan cross sectional. Dalam rangka untuk
menerima atau menolak hipotesis peneliti menerapkan teknik korelasi dan regresi.
Gambar 2.8
Pengaruh dimensi variabel Brand Equity yang terdiri dari, Perceived Service
Quality, Brand Association dan Brand Awareness dan Service Loyalty terhadap
Purchase Intention yang dimediasi oleh variabel Brand performance
Brand Equity
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Sumber: Irshad (2012).
Penelitian yang dilakukan oleh Jalilvand et al. (2011) pada jurnal The
effect of Brand Equity Components on Purchase Intention. Yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruh dimensi dalam brand equity pada purchase intention.
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Penelitian ini berdasarkan pada sampel dari 242 konsumen, penelitian ini
menggunakan structural equation modeling untuk menguji hipotesis.
Gambar 2.9
Pengaruh Brand Awareness, Brand Association, Perceived Quality dan Brand
Loyalty terhadap Purchase Intention
Brand Awareness
Brand Association
Purchase Intention
Perceived Quality
Brand Loyalty
Sumber: Jalilvand et al. (2011).
Penelitian yang dilakukan oleh Yaseen et al. (2011) pada jurnal Impact of
Brand Awareness, Perceived Quality and Customer Loyalty on Brand
Profitability and Purchase Intention : a Reseller View. Yang bertujuan untuk
mengetahui titik pandang reseller tentang dampak dari brand awareness,
perceived quality dan customer loyalty pada brand profitabilty dan purchase
intention. Penelitian ini adalah causal in nature dan data yang dikumpulkan dari
200 reseller.
Gambar 2.10
Pengaruh Brand Awareness, Perceived Quality dan Customer Loyalty terhadap
Purchase Intention dan Brand Profitability
Brand Awareness
Purchase Intention
Perceived Quality
Brand Profitabilty
Customer Loyalty
Sumber: Yaseen et al. (2011).
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Penelitian yang dilakukan oleh Chi et al. (2009) pada jurnal The Impact
of Brand Awareness on Consumer Purchase Intention : The Mediating Effect of
Perceived Quality and Brand Loyalty. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengeksplorasi efek antara brand awareness sebagai variabel independen
terhadap Purchase Intention sebagai variabel dependen, yang dimediasi oleh
variabel Perceived Quality dan Brand Loyalty. Sampel dikumpulkan dari
pengguna telepon seluler yang tinggal di Chiyi dan penelitian mengadopsi
regression analysis dan mediating test untuk menguji hipotesis. Kuesioner yang
dibagikan sebanyak 315 dengan tingkat pegembalian 84.76% atau sebanyak 267
lembar.
Gambar 2.11
Pengaruh variable Brand Awareness terhadap Purchase Intention yang dimediasi
oleh variable Perceived Quality dan Brand Loyalty
Perceived Quality

Brand Awareness

Purchase Intention

Brand Loyalty
Sumber: Chi et al. (2009).
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2.2

Definisi Variabel Dependen
Purchase intention didefinisikan oleh Kotler dan Keller (2009) sebagai

perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang
menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. Faktor psikologis
yang mempengaruhi seseorang untuk membeli terdiri dari empat faktor, yaitu:
1.

Motivasi, merupakan dorongan seseorang untuk bertindak guna
memuaskan kebutuhannya sehingga dapat mengurangi ketegangan yang
dimilikinya.

2.

Persepsi, merupakan proses seseorang individu memilih, mengorganisasi
dan menginterpretasi masukan-masukan untuk menciptakan gambaran
yang bermakna.

3.

Pengetahuan, merupakan pembelajaran yang meliputi perubahan dalam
perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman.

4.

Keyakinan dan Pendirian, yang dapat diperoleh seseorang melalui
bertindak dan belajar.
Menurut Ferdinand (2002) purchase intention dapat diidentifikasi

melalui indikator-indikator sebagai berikut:
1.

Minat transaksional, yaitu kecendrungan seseorang untuk membeli
produk.

2.

Minat refrensial, yaitu kecendrungan seseorang untuk mereferensikan
produk kepada orang lain.

Bobby Pratama Lim, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Ban Dunlop di Kota Batam, 2015
UIB Repository(c)2015

17

3.

Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang
yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Prefrensi ini hanya
dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.

4.

Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang
selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari
informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

2.3

Pengaruh Antar Variabel

2.3.1

Pengaruh Antar Variabel Brand Image terhadap Purchase Intention
Menurut Kotler dan Keller (2009) brand image atau citra merek adalah

anggapan tentang merek

yang direfleksikan konsumen yang berpegang pada

ingatan konsumen. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shah et al.
(2012) dan Eze et al. (2012) menunjukkan bahwa brand image selalu menjadi
fokus utama dari mayoritas konsumen ketika melakukan pembelian, mereka
cenderung memilih untuk membeli produk yang memiliki brand image yang baik
atau terkenal dibandingkan produk-produk lain, karena mereka menganggap
bahwa produk dengan brand image yang baik atau terkenal tentu memiliki
kualitas yang lebih baik dibandingkan produk-produk lain.
Dari hasil penelitian Wang dan Tsai (2014), Tariq et al. (2013),
Vazifendust et al. (2012), Shah et al. (2012), Eze et al. (2012) menunjukkan
bahwa brand image berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention.
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2.3.2

Pengaruh Antar Variabel Brand Awareness terhadap Purchase
Intention
Menurut Rangkuti (2004) brand awareness merupakan kemampuan

seorang pelanggan untuk mengingat suatu merek tertentu atau iklan tertentu
secara spontan atau setelah dirangsang dengan kata-kata kunci. Sedangkan
menurut Durianto et al. (2004) brand awareness menunjukan kesanggupan
konsumen atau calon pembeli dalam mengingat kembali atau mengenali bahwa
suatu merek merupakan suatu bagian dari kategori produk tertentu.
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shahrokh dan Azodi
(2013) dan Senthilnathan dan Tharmi (2012) menunjukkan bahwa brand
awareness menjadi salah satu pengaruh terhadap pembelian seorang konsumen,
dimana suatu produk yang memiliki brand awareness yang tinggi dimata
konsumen, maka produk dan merek tersebut akan selalu diingat dan dikenali oleh
konsumen tersebut, hal itu berpengaruh terhadap purchase intention seorang
konsumen, sedangkan dalam penelitian Schivinski dan Dabrowski (2013) yang
dilakukan melalui online survey terhadap produk pakaian, telekomunikasi dan
minuman non-alkohol menunjukan bahwa brand awareness yang tinggi tidak
berpengaruh secara langsung terhadap purchase intention seorang konsumen,
konsumen cenderung memilih sesuai dengan keinginan dan minat pribadi
dibandingkan brand awareness sebuah produk.
Dari hasil penelitian Vazifendust et al. (2012), Shahrokh dan Dabrowski
(2013), Senthilnathan dan Tharmi (2012), Irshad (2012), Jalilvand et al. (2011),
Yassen et al. (2011), Chi et al. (2009) menunjukan bahwa brand awareness
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berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. Sedangkan dari hasil
penelitian yang diteliti oleh Schivinski dan Dabrowski (2013) menunjukan bahwa
brand awareness tidak berpengaruh terhadap purchase intention.
2.3.3

Pengaruh Antara Variabel Brand Association terhadap Purchase
Intention
Brand association menurut Aaker (2001) adalah segala sesuatu yang

berkaitan secara langsung maupun tidak dengan ingatan konsumen terhadap suatu
merek. Brand association itu tidak hanya eksis, namun juga memiliki suatu
tingkat kekuatan. Ditambahkan oleh Susanto (2004) hal-hal lain yang penting
dalam brand association adalah asosiasi yang menunjukkan fakta bahwa produk
dapat digunakan untuk mengekspresikan asosiasi-asosiasi yang memerlukan
aplikasi produk tersebut, toko yang menjual produk atau wiraniaganya.
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shahrokh dan Azodi
(2013) menunjukkan bahwa brand association menjadi salah satu pengaruh
terhadap purchase intention seorang konsumen dalam pembelian produk mobile
phone. Hal itu ditujukkan dengan produk yang memiliki brand association yang
baik dan positif akan mempengaruhi kepercayaan konsumen untuk membeli
produk yang diluncurkan merek tersebut, sedangkan dalam penelitian Schivinski
dan Dabrowski (2013) yang dilakukan melalui online survey terhadap produk
pakaian, telekomunikasi dan minuman non-alkohol menunjukan bahwa brand
association yang baik dan positif tidak berpengaruh secara langsung terhadap
purchase intention seorang konsumen, konsumen cenderung memilih sesuai
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dengan keinginan dan minat pribadi dibandingkan brand association sebuah
produk.
Dari hasil penelitian Shahrokh dan Azodi (2013), Senthilnathan dan
Tharmi (2012), Irshad (2012), Jalilvand et al. (2011) menunjukan bahwa brand
association

berpengaruh

signifikan

positif

terhadap

purchase

intention.

Sedangkan dari hasil penelitian yang diteliti oleh Schivinski dan Tharmi (2012)
menunjukan bahwa brand association tidak berpengaruh terhadap purchase
intention.
2.3.4

Hubungan Antara Variabel Perceived Quality terhadap Purchase
Intention
Menurut Durianto et al. (2004) perceived quality merupakan persepsi

konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau jasa layanan berkenaan dengan
maksud yang diharapkan konsumen. Perceived quality mencerminkan perasaan
pelanggan secara meyeluruh mengenai suatu merek, yang akan melibatkan apa
yang penting bagi pelanggan karena setiap pelanggan atau konsumen memliki
kepetingan yang berbeda-beda terhadap suatu produk atau jasa.
Dimensi kualitas jasa menurut Zeithaml et al. (2006) terbagi menjadi 5
aspek, antara lain:
1.

Reliability – kemampuan menampilkan pelayanan yang diandalkan dan
akurat.

2.

Responsiveness – kesediaan membantu dan menyediakan layanan yang
cepat.
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3.

Assurance

–

pengetahuan

dan

kemampuan

karyawan

untuk

menumbuhkan keyakinan konsumen terhadap pelayanan penyedia jasa.
4.

Emphaty

–

menunjukkan

perhatian

perusahaan

terhadap

setiap

konsumennya,
5.

Tangibles – tampilan dari fasilitas fisik, peralatan, personil/karyawan.
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shahrokh dan Azodi

(2013) dan Senthulnathan dan Tharmi (2012) menunjukkan bahwa perceived
quality menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi purchase intention seorang
konsumen, hal itu ditujukan dengan semakin merek tersebut dinilai positif dan
dikenal oleh konsumen maka perceived quality produk tersebut juga dinilai
positif, sehingga hal tersebut mempengaruhi purchase intention seorang
konsumen secara langsung.
Dari hasil penelitian Wang dan Tsai (2014), Vazifendust et al. (2012),
Shahrokh dan Azodi (2013), Schivinski dan Dabrowski (2013), Senthulnathan dan
Tharmi (2012), Irshad (2012), Jalilvand et al. (2011), Yassen et al. (2011), Chi et
al. (2009) menunjukan bahwa perceived quality berpengaruh signifikan positif
terhadap purchase intention.
2.3.5

Hubungan Antara Variabel Brand Loyalty terhadap Purchase
Intention
Menurut Durianto et al. (2004) brand loyalty merupakan suatu ukuran

keterkaitan pelanggan kepada suatu merek. Ukuran ini mampu memberikan
gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk
lain. Seorang pelanggan yang sangat loyal kepada suatu merek tidak akan dengan
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mudah memindahkan suatu pembeliannya ke merek lain, apa pun yang terjadi
dengan merek tersebut.

Bila loyalitas pelanggan terhadap merek meningkat,

kerentanan kelompok pelanggan tersebut dari ancaman dan serangan merek
produk pesaing dapat dikurangi.
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shahrokh dan Azodi
(2013) dan Schivinski dan Dabrowski (2013) menunjukkan bahwa brand loyalty
memiliki pengaruh langsung terhadap purchase intention, hal itu ditunjukkan
dengan loyalitas seorang konsumen terhadap suatu produk atau merek sangat
mempengaruhi purchase intention konsumen tersebut, hal itu sangat sulit dirubah
ataupun digantikan dengan produk atau merek lainnya.
Dari hasil penelitian Tariq et al. (2013), Shahrokh dan Azodi (2013),
Schivinski dan Dabrowski (2013), Senthilnathan dan Tharmi (2012), Jalilvand et
al. (2011), Chi et al. (2009) menunjukan bahwa brand loyalty berpengaruh
signifikan positif terhadap purchase intention.

2.4

Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis
Model penelitian ini merupakan replikasi dan gabungan dari penelitian

yang dilakukan oleh Tariq et al. (2013), Senthilnathan dan Tharmi (2012) dan
Jalilvand et al. (2011). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya adalah pada waktu penelitian, tempat peneltian, serta sampel
responden dan objek penelitian model penelitian yang dibangun oleh peneliti
dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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Gambar 2.12
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Ban Dunlop di Kota
Batam
Brand Image
H1

Brand Awareness
H2
Brand Association
H3

Purchase Intention

Perceived Quality

Brand Loyalty

Sumber : Tariq et al. (2013), Senthilnathan dan Tharmi (2012) dan Jalilvand et
al. (2011).

Berdasarkan uraian kerangka model penelitian diatas maka hipotesis
untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H 1:

Brand image berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention.

H 2:

Brand awareness berpengaruh signifikan positif terhadap purchase
intention.

H 3:

Brand association berpengaruh signifikan positif terhadap purchase
intention.

H 4:

Perceived quality berpengaruh signifikan positif terhadap purchase
intention.

H 5:

Brand loyalty berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention.
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