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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Tariq et al. (2013) dengan judul customer 

perceptions about branding and purchase intention: a study of fmcg in an emerging 

market. Dalam penelitian ini niat beli menggambarkan kesan retensi pelanggan. Ada 

fungsi tertentu dari merek yang memiliki pengaruh kuat pada niat pembelian yaitu 

citra merek, produk pelanggan kualitas, pengetahuan produk, keterlibatan produk, 

atribut produk dan loyalitas merek. 

Studi ini merupakan studi cross sectional yang dilakukan dalam pengaturan 

non-contrived di Lahore, Pakistan yang merupakan pasar tingkat pertama untuk 

konsumen FMCG. Data dikumpulkan dari mahasiswa universitas, alasannya karena 

bahwa hanya individu berpendidikan memiliki kesadaran tentang variabel 

kepentingan penelitian ini di pasar FMCG (Fast Moving Consumers Goods) Pakistan 

karena banyaknya produk bermerek. Teknik sampel random sampling digunakan 

untuk memilih sampel dari 500 orang. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan 

data, dari 500 kuesioner di antaranya hanya 362 yang digunakan. 
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Gambar 2.1 

Customer Perceptions about Branding and Purchase Intention: A Study of FMCG in 

an Emerging Market 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tariq et al. (2013) 

 

Penelitian ini dilakukan oleh Malik et al. (2013) dengan judul importance of 

brand awareness and brand loyalty in assessing purchase intentions of consumer. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiadanya pengaruh kesadaran merek dan 

loyalitas merek terhadap niat pembelian.  

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner terstruktur.  

Kuesioner yang digunakan dengan five point likert scale untuk mengukur tanggapan 

dari responden. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 350 tapi 220 kuesioner yang 

telah selesai dijawab responden dan di kumpulkan kembali. kuesioner dibagikan  

kepada pelanggan unstitched clothing dan readymade clothing yang beroperasi 

dibidang sektor jasa.  
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Gambar 2.2 

Importance of Brand Awareness and Brand Loyalty in Assessing Purchase Intentions 

of Consumer 

 

 

 

Sumber: Malik et al. (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Hutter et al. (2013) dengan judul  the impact of 

user interactions in social media on brand awareness and purchase intention: the 

case of mini on facebook. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana 

kegiatan media sosial, khususnya facebook page dari produsen mobil, dan interaksi 

pengguna dengan aktivitas merek yang terkait ini mempengaruhi persepsi merek dan 

akhirnya mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. 

Pengumpulan data penelitian ini bekerjasama dengan mobil merek MINI dan 

menggunakan sebuah link ke kuesioner online dengan disiarkan melalui sebuah 

posting di fanspage facebook brand MINI. Pertanyaan yang digunakan dibentuk dan 

disempurnakan berdasarkan literatur dan diukur pada seven point likert scale. Disini 

Brand page commitment, annoyance sebagai independent, word of mouth, brand 

awareness sebagai intervening dan purchase intention sebagai dependen. 
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Gambar 2.3 

The Impact of User Interactions in Social Media on Brand Awareness and Purchase 

Intention: the Case of MINI on Facebook 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hutter et al. (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Tih dan Lee (2013) dengan judul perceptions 

and predictors of consumers’ purchase intentions for store brands: evidence from 

Malaysia. Penelitian ini menguji persepsi konsumen terhadap retail store brand dan 

mengidentifikasi prediktor niat pembelian untuk merek-merek toko. Untuk menguji 

model penelitian yang diusulkan, ada dua sampel independen yang telah diambil. 

Sampel pertama terdiri dari 120 tanggapan dikumpulkan melalui intercept mall di 

retail chain store hypermarket terkenal dan sampel kedua terdiri dari 120 tanggapan 

juga dikumpulkan dengan menggunakan metode intercept mall di sebuah 

supermarket chain store di Klang Valley, Malaysia. 
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Gambar 2.4 

Perceptions and Predictors of Consumers’ Purchase Intentions for Store Brands: 

Evidence from Malaysia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tih dan Lee (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kazemi, Hosseini, dan Moradi (2013) dengan 

judul an analysis of influential factors of brand equity and its impact on consumer 

buying decision-the selected branches of mellat bank in bushehr city as case study. 

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor pengaruh ekuitas merek dan dampaknya 

terhadap keputusan pembelian konsumen di cabang dipilih dari Mellat Bank di Kota 

Bushehr. Kuesioner dirancang untuk mengukur variabel penelitian dan sampel dipilih 

secara acak. SPSS dan software Amos digunakan untuk menganalisis data dan uji 

hipotesis.  
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Gambar 2.5 

An Analysis of Influential Factors of Brand Equity and Its Impact on Consumer 

Buying Decision-The Selected Branches of Mellat Bank in Bushehr City as Case 

Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kazemi, Hosseini, dan Moradi (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kaunang (2013) dengan judul the effect of 

brand image, price and perceive quality on customer perchase intention in planet 

surf, Manado. Sekarang ada begitu banyak produk yang ditawarkan di pasar. Para 

pelanggan kadang-kadang bingung dalam memilih mana yang akan dibeli karena 

produk yang menjadi tawaran yang cukup sama. Apa yang membuat produk yang 

berbeda adalah harga produk, merek produk dan yang paling penting adalah kualitas. 

Penelitian ini dilakukan di Planet Surf Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis pengaruh Brand Image, harga dan merasakan kualitas pada 

pelanggan pembelian niat di Planet Surf Manado. 
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Gambar 2.6 

The Effect of Brand Image, Price and Perceive Quality On Customer Perchase 

Intention In Planet Surf, Manado 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kaunang (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Jalilvand dan Samiei (2012) dengan judul the 

effect of electronic word of mouth on brand image and purchase intention an 

empirical study in the automobile industry in Iran. Word-of-mouth (WOM) telah 

diakui sebagai salah satu sumber daya yang paling berpengaruh transmisi informasi. 

kemajuan teknologi informasi dan munculnya situs online social network telah 

mengubah cara informasi ditransmisikan. Ini dampak fenomena konsumen sebagai 

informasi yang mudah diakses ini bisa sangat mempengaruhi keputusan konsumsi. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak dari komunikasi E-WOM 

terhadap brand image dan juga dampak dari E-WOM, brand image terhadap purchase 

intention dalam industri otomotif. Prosedur pemodelan persamaan struktural 

diterapkan untuk pemeriksaan pengaruh E-WOM terhadap brand image dan purchase 

intention. Model penelitian diuji secara empiris menggunakan sampel dari 341 
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responden yang memiliki pengalaman dalam komunitas pelanggan online dari 

pelanggan Iran Khodro di Iran. 

Gambar 2.7 

The Effect of Electronic Word of Mouth on Brand Image and Purchase Intention an 

Empirical Study in The Automobile Industry in Iran 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jalilvand dan Samiei (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Irshad (2012) dengan judul service based brand 

equity, measure of purchase intention, mediating role of brand performance. Fokus 

dari penelitian ini adalah untuk mengukur ekuitas merek sebagai variabel independen 

dan dampaknya terhadap niat beli sedangkan kinerja merek yang mediasi variabel. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara ekuitas merek secara 

keseluruhan konstruk yang terdiri dari (asosiasi merek dan kesadaran merek, persepsi 

kualitas pelayanan dan loyalitas layanan) dengan niat beli. 

Kuesioner telah dirancang dari pengaturan penelitian sebelumnya dan 

dimodifikasi sesuai dengan konteks Pakistan untuk memastikan validitas dan 

reliabilitas dari instrumen yang dikembangkan. Convenience sampling yang terdiri 

dari ukuran sampel 150 (non-mahasiswa) telah diambil dalam penelitian ini.  

 

EWOM among 

consumer 

Brand Image 

Purchase 

Intention 



15 
 

 
Lilim Lia, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Pembelian Laptop Di Kota Batam, 2015 
UIB Repository©2015 

Gambar 2.8 

Service Based Brand Equity, Measure of Purchase Intention, Mediating Role of 

Brand Performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Irshad (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Jalilvand, Samiei, dan Mahdavinia (2011) 

dengan judul the effect of brand equity components on purchase intention: an 

application of aaker’s model in the automobile industry. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh dimensi brand equity pada niat pembelian, berdasarkan 

kerangka konseptual Aaker yang terkenal dalam industri otomotif. Membangun 

literatur yang luas, model niat beli konsumen yang meliputi faktor-faktor penentu 

utama model brand equity diusulkan. 

Berdasarkan sampel dari 242 konsumen, pemodelan persamaan struktural 

digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemasar harus 

lebih teliti dalam mempertimbangkan komponen ekuitas merek ketika merancang 

strategi merek. Pemasar harus beradaptasi pendekatan merek untuk menyesuaikan 
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setiap lingkungan pemasaran dan meningkatkan loyalitas merek untuk mengurangi 

switching behavior konsumen.  

Gambar 2.9 

The Effect of Brand Equity Components on Purchase Intention: An Application of 

Aaker’s Model in the Automobile Industry 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jalilvand, Samiei, dan Mahdavinia (2011) 

Penelitian ini yang dilakukan oleh Yaseen et al. (2011) dengan judul impact of 

brand awareness, perceived quality and customer loyalty on brand profitability and 

purchase intention: a resellers’ view. Penelitian ini adalah untuk mengetahui titik 

pandang reseller tentang dampak kesadaran merek, persepsi kualitas dan loyalitas 

pelanggan pada merek profitabilitas dan niat beli.  

Penelitian ini juga berfokus pada mencari tahu peran mediasi dari niat 

pembelian pada hubungan kesadaran merek terhadap profitabilitas, persepsi kualitas 

terhadap profitabilitas dan juga loyalitas merek terhadap profitabilitas. Penelitian ini 

adalah causal in nature dan data dikumpulkan dari 200 reseller.  
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Gambar 2.10 

Impact of Brand Awareness, Perceived Quality and Customer Loyalty on Brand 

Profitability and Purchase Intention: A Resellers’ View 

 

 

 

 

 

Sumber: Yaseen et al. (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Rehmani, Khan dan Jinnah (2011) dengan judul 

the impact of e-media on customer purchase intention. Dalam penelitian ini, meneliti 

media sosial parameter yang berpengaruh atas consumer buying decision. Penelitian 

ini difokuskan pada pengembangan model penelitian untuk menguji dampak media 

sosial terhadap consumer purchase intentions. Tinjauan literatur dilakukan untuk 

mengeksplorasi kerja yang dilakukan pada media sosial. Para penulis 

mengidentifikasi masalah dan mendefinisikan tujuan studi. Untuk mencapainya, 

model penelitian diusulkan diikuti dengan pengembangan hipotesis penelitian untuk 

menunjukkan model. 
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Gambar 2.11 

The Impact of E-Media on Customer Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rehmani, Khan, dan Jinnah (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Chi, Yeh, dan Yang (2009) dengan judul the 

impact of brand awareness on consumer purchase intention: the mediating effect of 

perceived qualityand brand loyalty. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengeksplorasi efek antara kesadaran merek, persepsi kualitas, loyalitas merek dan 

niat pembelian konsumen dan efek mediasi dari persepsi kualitas dan loyalitas merek 

pada kesadaran merek dan niat beli.  

Pengukuran konstruksi meliputi kesadaran merek, persepsi kualitas, loyalitas 

merek dan niat beli dengan skala likert 7 poin dengan skala 1-7 untuk menyajikan 

pernyataan sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Pengumpulan data 

melalui kuesioner dengan convenience sampling kuesioner akan dijawab oleh 

pengguna telepon seluler yang tinggal di Chiyi. Total sampel yang dikirim sebanyak 

315, kuesioner yang efektif sebanyak 267.   
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Gambar 2.12 

The Impact of Brand Awareness on Consumer Purchase Intention: The Mediating 

Effect of Perceived Quality and Brand Loyalty 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Chi, Yeh dan Yang (2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Saeed et al. (2013) dengan judul measuring 

impact of factors influencing purchase intention towards green products: sahiwal 

clothing industry perspective. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari 

customer environmental concern dan environmental knowledge terhadap green 

purchase intention. Model penelitian dalam penelitian ini meneliti konsekuensi dari 

variabel prediktor (environmental concern, organizational green image dan 

envirionmental knowledge) pada variabel kriteria (green purchase intention) dengan 

efek moderasi dari perceived product price dan quality.  

Metodologi penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif secara eksklusif 

menggunakan pendekatan penelitian survei. Teknik sampling random yang berasal 

dari teknik probability sampling yang digunakan untuk pemilihan sampel. Sampel 

terdiri dari 130 mahasiswa Universitas Sahiwal cenderung ke arah environmental 

friendly garments dipelajari melalui kuesioner self-administrated. 
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Gambar 2.13 

Measuring Impact of Factors Influencing Purchase Intention Towards Green 

Products: Sahiwal Clothing Industry Perspective 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Saeed et al. (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Torlak et al. (2014) dengan judul the effect of 

electronic word of mouth on brand image and purchase intention: an application 

concerning cell phone brands for youth consumers in Turkey. Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan pengaruh dari mulut ke mulut terhadap niat pembelian melalui 

brand image. Fokus pada ponsel merek khusus.  

Sampel penelitian ini terdiri dari mahasiswa yang berada di Turkey. Data 

diperoleh dengan kuesioner dan face to face. Metode pengambilan convenience 

sampling, salah satu metode pengambilan sampel non-probabilitas yang digunakan 

dalam penelitian ini. Kuesioner yang dikumpulkan sebanyak 248. Dengan 

pengukuran skala likert 5 poin.  
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Gambar 2.14 

The Effect of Electronic Word of Mouth on Brand Image and Purchase Intention: An 

Application Concerning Cell Phone Brands for Youth Consumers in Turkey 

 

 

 

 

 

Sumber: Torlak et al. (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Levy dan Guterman (2012) dengan judul does 

advertising matter to store brand purchase intention? a conceptual framework. Tren 

yang terkenal di retailing adalah munculnya premiumstore brand. Meskipun store 

brand  diperlakukan sebagai pemain penting dalam strategi grocery store, banyak 

pengecer lebih memilih harga atas kualitas dan sering lebih memilih untuk 

berinvestasi dalam store promotion, sementara mengabaikan brand advertising. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan kerangka konseptual, 

mengintegrasikan faktor psikografis yang berhubungan dengan iklan akan diuji secara 

empiris. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shah et al. (2012) dengan judul the impact of 

brands on consumer purchase intentions. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menggabungkan core brand image, brand attitude dan brand attachment dengan 

environmental consequences untuk bersaksi dampak terhadap niat beli konsumen. 

Metode pengambilan sampel adalah non-random, convenient sampling, sehingga 
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sampel didasarkan pada data non-probabilitas. Survei dilakukan pada tahun 2010 dan 

kuesioner berdasarkan skala likert 5 poin. Sampel terdiri dari 150 responden, 

responden diambil sekitar di Kota Satellite dan Chaklala Scheme III Rawalpindi di 

Pakistan. Populasi adalah perokok laki-laki dan merek rokok yang menjadi objek 

penelitian adalah Pakistan Tobacco Company (PTC).  

Penelitian yang dilakukan oleh Chaniotakis et al. (2010) dengan judul 

consumers’ intentions of buying own-label premium food products. Tujuan dari 

penellitian ini untuk mengetahui setiap produk label sendiri menikmati berbagai 

tingkat penerimaan pelanggan dan risiko yang dirasakan dan membutuhkan perhatian 

yang berbeda sehubungan dengan berbagai elemen dari bauran pemasaran. Penelitian 

Chaniotakis et al. (2010) membahas faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen 

untuk membeli produk makanan premium label sendiri. Lebih khusus, penelitian ini 

berfokus pada kasus minyak zaitun label sendiri. Untuk pengumpulan data, survei 

dirancang dan dilakukan di wilayah Athena, Yunani. Kuesioner penelitian dikelola 

dengan cara wawancara pribadi untuk 799 konsumen. 

Penelitian ini dilakukan oleh Yu, Lin, dan Chen (2013) dengan judul how brand 

image, country of origin, and self-congruity influence internet users’ purchase 

intention.  Dalam penelitian ini kami menjelajahi pengaruh country of origin (COO), 

brand image, dan self-congruity pada niat beli konsumen terhadap luxury brands 

melalui internet. Kuesioner yang dikumpulkan dari 383 sampel dari pengguna 

internet yang lahir tahun 1970-an. Kuesioner dikirim malalui email dan melalui 

bulletin popular board system. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Zhao (2014) dengan judul the effect of 

electronic word-of-mouth platforms on perceived credibility, brand attitude and 

purchase intention: a study of chinese young consumers. Penelitian dilakukan dalam 

konteks negatif word-of-mouth untuk memeriksa perbedaan antara social net working 

site (Facebook), personal blog, micro-blog (Weibo), dan forum diskusi  pada 

consumer perceived credibility, brand attitude dan purchase intention. Masing-

masing dari 190 responden secara acak ditugaskan untuk salah satu dari empat 

platform E-WOM.  

Penelitian ini dilakukan oleh Fakharyan, Jalilvand, Elyasi dan Mohammadi 

(2012) dengan judul the influence of online word of mouth communications on 

tourists’ attitudes toward islamic destinations and travel intention: evidence from 

Iran. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memeriksa bukti teoritis dan empiris pada 

hubungan kausal antara online WOM, tourists’ attitudes toward islamic destinations, 

dan travel intention. Kuesioner dibagikan kepada wisatawan internasional di Isfahan 

melalui non-probability convenience sampling approach. Responden dipilih di 

tempat-tempat wisata yang berbeda dari Isfahan. Pengumpulan data kuesioner dengan 

sampel 189. 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Morwitz et al. (2007) dalam Irshad (2012) mendefinisikan niat beli sebagai 

situasi di mana konsumen didorong untuk membeli produk yang sesuai dengan 

kondisi tertentu. Niat beli menunjukkan pada kesediaan pelanggan untuk membeli 
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merek, meningkatkan dan melanjutkan penggunaannya. Niat beli adalah tahap 

kecenderungan konsumen bertindak sebelum mengambil keputusan untuk benar-

benar melakukan membeli (Harlam et al. 1995) dalam Kaunang (2013). Engel, 

Blackwell dan Miniard (1995) dalam Chi, Yeh, dan Yang (2009)  menyajikan model 

yang paling dikenal pembelian konsumen dalam mengambil keputusan. Model ini 

membagi proses keputusan pembelian konsumen menjadi lima tahap: (1) masalah 

pengakuan, (2) pencarian informasi, (3) evaluasi alternatif, (4) keputusan pembelian, 

dan (5) perilaku pasca pembelian. Mowen dan Minor (2001) dalam Chi Yeh, dan 

Yang (2009) mempertahankan bahwa pengambilan keputusan konsumen serangkaian 

hasil pengolahan dari masalah mengamati, mencari solusi, mengevaluasi alternatif, 

dan membuat keputusan.  

Engel et al. (1995) dalam Chi Yeh, dan Yang (2009) berpendapat bahwa niat 

beli dapat dibagi menjadi tidak direncanakan pembelian, sebagian direncanakan 

membeli dan direncanakan sepenuhnya membeli. Terencana membeli berarti bahwa 

konsumen membuat semua keputusan untuk membeli kategori produk dan merek di 

toko. Hal ini dapat dianggap sebagai perilaku pembelian impuls. Sebagian 

direncanakan untuk pembelian berarti bahwa konsumen hanya menentukan kategori 

produk dan spesifikasi sebelum membeli sebuah produk,  merek dan jenis akan 

memutuskan di toko pada saat itu. Sepenuhnya direncanakan untuk pembelian berarti 

bahwa konsumen memutuskan produk dan merek untuk membeli sebelum memasuki 

toko. 
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Niat beli konsumen dianggap sebagai kecenderungan subjektif terhadap suatu 

produk dan bisa menjadi indeks penting untuk memprediksi perilaku konsumen 

(Fishbein & Ajzen, 1975) dalam Chi Yeh, dan Yang (2009).  Wu et al. (2011) dalam 

Faryabi et al. (2012) menyatakan bahwa niat beli merupakan kemungkinan bahwa 

konsumen akan merencanakan atau bersedia untuk membeli produk atau jasa tertentu 

di masa yang akan datang. 

 

2.3     Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Brand Awareness terhadap Purchase Intention 

Kesadaran merek didefinisikan sebagai kemampuan dalam mempelajari dan 

mengingat sebuah merek (Keller, 1993) dalam Jalilvand, Samiei, dan Mahdavinia 

(2011). Kesadaran merek didefinisikan oleh Aaker (1991) dalam Jalilvand, Samiei, 

dan Mahdavinia (2011) adalah kemampuan potensial pengguna untuk mengingat dan 

mengenali bahwa sebuah merek tertentu adalah anggota dari kategori produk tertentu. 

Kesadaran merek menciptakan asosiasi besar dalam memori tentang sebuah merek 

tertentu (Stokes, 1985) dalam Malik et al. (2013).  

Kesadaran merek berarti kemampuan konsumen dapat mengenali dan 

mengingat merek dalam situasi yang berbeda (Aaker, 1996) dalam Chi Yeh, dan 

Yang (2009). Kesadaran merek terdiri dari brand recall dan brand recognition. 

Brand recall berarti ketika konsumen melihat kategori produk, mereka dapat 

mengingat nama merek dan brand recognition berarti konsumen memiliki 

kemampuan untuk mengidentifikasi merek ketika ada isyarat merek. Artinya, 
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konsumen dapat memberitahu sebuah merek secara benar jika bahwa mereka pernah 

melihat atau mendengarnya. 

Rossiter dan Percy (1987) dalam Irshad (2012) kesadaran merek adalah proses 

memulai komunikasi dengan pelanggan bagi perusahaan. Hal ini tidak mungkin 

untuk memulai proses komunikasi tanpa kesadaran merek karena penting bagi 

konsumen untuk berkenalan dengan merek dari sebuah produk sebelum melakukan 

pembelian. Mendukung argumen dengan menceritakan pentingnya kesadaran merek 

karena tidak ada sikap atau perhatian untuk melakukan pembelian jika kecuali 

kesadaran merek telah dikembangkan. 

Keller (2003) dalam Kazemi, Hasseini,dan Moradi (2013) berpendapat bahwa 

kesadaran merek memainkan peran penting dalam proses niat pembelian dan 

pengambilan keputusan dengan bantuan tiga keuntungan yaitu, keuntungan dalam 

pemilihan, keuntungan pertimbangan dan keuntungan pembelajaran. Kesadaran 

merek sangat penting karena jika tidak adanya kesadaran merek tidak akan ada 

komunikasi dan tidak akan terjadi transakasi (Percy, 1987) dalam Malik et al. (2013). 

Beberapa konsumen dapat membuat aturan bahwa hanya membeli merek yang 

terkenal di pasar (Keller, 1993) dalam Malik et al. (2013). 

Kesadaran merek memiliki pengaruh yang besar pada pemiilihan dan dapat 

mempertimbangan dalam sebuah kategori produk sebelum melakukan pembelian. 

(Hoyer & Brown, 1990) dalam Chi, Yeh, dan Yang (2009). Kesadaran merek juga 

bertindak sebagai faktor penting dalam niat pembelian konsumen, dan merek tertentu 
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akan terakumulasi dalam pikiran konsumen untuk mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

Dalam hasil penelitian menurut Malik et al. (2013), Hutter et al. (2013), 

Kazemi, Hasseini, dan Moradi (2013), Irshad (2012), Shah, Aziz, dan Jaffari et al. 

(2012), Jalilvand, samiei, dan Mahdavinia (2011), Chi, Yeh, dan Yang (2009), 

Yaseen et al. (2011) menyatakan bahwa brand awareness berpengaruh signifikan 

positif terhadap purchase intention. Sedangkan penelitian menurut Tih dan Lee (2013) 

menyatakan bahwa brand awareness tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase 

intention. 

2.3.2 Pengaruh Brand Association terhadap Purchase Intention 

Asosiasi merek didefinisikan sebagai sesuatu yang terkait dalam benak 

pelanggan atas sebuah merek (Aaker, 1991). Rio et al. (2001) dalam Jalilvand, 

Samiei, dan Mahdavinia (2011) asosiasi merek adalah elemen kunci dalam 

pembentukan ekuitas merek. Dalam hal ini, ekuitas merek yang tinggi menunjukkan 

bahwa konsumen memiliki asosiasi positif yang kuat terhadap merek.  

Keller (1998) dalam Irshad (2012) menjelaskan asosiasi merek sebagai 

informasi yang terkait dengan memori konsumen yang mengandung makna atas 

merek oleh konsumen. Asosiasi merek dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan dapat 

mencerminkan karakteristik produk yang independen terhadap produk itu sendiri 

(Chen, 2001). Rio et al. (2001) dalam Kazemi, Hosseini dan Moladi (2013) 

menekankan pentingnya asosiasi merek, misalnya, dalam memperoleh keunggulan 

kompetitif. 
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Aeker (1991) dalam Irshad (2012) menjelaskan bahwa asosiasi merek memain 

peran penting dalam pengaruh niat pembelian sebuah merek produk, dengan cara 

pengolahan, mengatur dan mengambil informasi pada sebuah merek tertentu, dapat 

membantu konsumen dalam membuat keputusan pemebelian.  

Dalam hasil penelitian menurut Jalilvand, Samiei, dan Mahdavinia (2011), 

Kazemi, Hosseini dan Moladi (2013), Irshad (2012) dalam penelitiannya menyatakan 

dimensi dari ekuitas merek (brand association) berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap niat pembelian.  

2.3.3 Pengaruh Perceived Quality terhadap Purchase Intention 

Menurut Zeithaml (1988) dalam Levy dan Gutterman (2012) product perceive 

quality dapat didefinisikan sebagai penilaian konsumen tentang keunggulan 

keseluruhan produk atau superioritas. Persepsi kualitas adalah penilaian umum 

konsumen, berbeda dengan kualitas obyektif, dan telah diakui sebagai komponen dari 

nilai terhadap sebuah merek, dan sebagai variabel yang mendorong konsumen untuk 

memilih satu merek atas merek pesaing lainnya. 

Persepsi kualitas adalah penilaian konsumen tentang kualitas produk secara 

keseluruhan (Zeithaml, 1988; Aaker & Jacobson, 1994) dalam Irshd (2012). Bhuian 

(1997) dalam Chi, Yeh, dan Yang (2009) persepsi kualitas adalah penilaian terhadap 

konsistensi spesifikasi produk atau evaluasi terhadap nilai tambah pada suatu produk. 

Persepsi kualitas adalah penilaian konsumen tentang manfaat produk akumulatif dan 

perasaan subjektif pada kualitas produk (Zeithaml, 1988; Dodds et al. 1991) dalam 

Chi, Yeh, dan Yang (2009). 
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Aaker (1991) dalam Chi, Yeh, dan Yang (2009) berpendapat bahwa persepsi 

kualitas dapat menunjukkan diferensiasi penting dari suatu produk atau jasa dan 

menjadi merek selektif dalam pikiran konsumen.  

Holbrook dan Corfman (1985) dalam Chi, Yeh, dan Yang (2009) persepsi 

kualitas berpengaruh niat pembelian, konsumen adanya niat pembelian dan keputusan 

membeli dengan menilai pada kualitas produk, dan akan mengevaluasi kualitas 

produk dari pengalaman dan perasaan yang mereka alami sebelumnya. Sethuraman 

dan Cole (1997) dalam Irshad (2012) menyatakan bahwa perceive quality akan 

berpengaruh niat pembelian konsumen dengan karena konsumen akan memebeli atau 

membayar harga lebih pada sebuah merek produk yang memiliki kualitas yang tinggi. 

Dalam hasil penelitian menurut Kazemi, Hosseini, dan Moladi (2013),  Saeed et 

al. (2013), Levy dan Gutterman (2012), Irshad (2012), Jalilvand, Samiei, dan 

Mahdavinia (2011), Rehmani, Khan, dan Jinnah (2011), Chi, Yeh, dan Yang (2009), 

Tih dan Lee (2013), Kaunang (2013), Yaseen et al. (2011) menyatakan bahwa 

perceive quality berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention.  

2.3.4 Pengaruh Brand Loyalty terhadap Purchase Intention 

Aaker (1991) dalam Kazemi, Hasseini, dan Moradi (2013) mendefinisikan 

loyalitas merek sebagai situasi yang mencerminkan seberapa besar kemungkinan 

pelanggan akan memindah ke merek lain, terutama ketika merek adanya perubahan, 

baik dalam harga maupun fitur produk. Oliver (1997)  dalam Jalilvand, Samiei, dan 

Mahdavinia (2011) mendefinisikan loyalitas merek sebagai komitmen yang dipegang 

untuk membeli kembali atau berlangganan kembali produk atau jasa yang disukai 
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secara konsisten di masa depan, meskipun adanya pengaruh situasional dan 

pemasaran memiliki potensi untuk menyebabkan adanya perilaku pemindahan. Ou, 

Shih, Chen dan Wang (2011) dalam Tariq et al. (2013) menjelaskan loyalitas merek 

sebagai sebuah perjanjian untuk membeli kembali merek tersebut di masa yang akan 

datang. 

Loyalitas merek adalah sikap konsumen pada preferensi merek dari penggunaan 

dan pengalaman belanja produk sebelumnya (Deighton, Henderson & Neslin, 1994; 

Aaker, 1991), dan dapat diukur dari tingkat pembelian kembali pada merek yang 

sama. Assael (1998) dalam Chi, Yeh and Yang (2009) mendefinisikan bahwa 

loyalitas merek adalah bahwa konsumen memenuhi pengalaman masa lalu dalam 

menggunakan merek yang sama dan akan menimbulkan perilaku pembelian kembali. 

Loyalitas merek berarti preferensi merek yang konsumen tidak akan 

mempertimbangkan merek lain saat konsumen melakukan pembeli produk (Baldinger 

& Rubinson, 1996; Cavero & Cebollada, 1997) dalam Chi, Yeh and Yang (2009). 

Menurut Moraga, Parraga dan Gonzalez (2008) dalam Tariq et al. (2013) 

menjelaskan loyalitas merek adalah suatu sifat pembelian terus-menerus. Loyalitas 

datang sebagai akibat dari kepuasan pelanggan, jika pelanggan puas terhadap sebuah 

merek akan menunjukkan loyalitas terhadap merek, pelanggan tidak akan melihat dari 

faktor harga dan akan menunjukkan niat pembelian yang kuat untuk membeli produk. 

Menurut Fornell, (1992), Brown (1952) Barwise dan Ehrenberg (1987), 

Chaudhuri (1995), Baldinger dan Rubinson (1996) dan Bandyopadhyay, Gupta dan 

Dube (2005) dalam Chi, Yeh and Yang (2009) menjelaskan bahwa loyalitas merek 
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memiliki hubungan dengan niat pembelian. Sebuah merek produk yang pernah 

digunakan konsumen sebelumnya dengan memiliki manfaat yang diinginkan 

konsumen dan merek tersebut telah direkomendasi oleh masyarakat, ini akan 

mengakibatkan adanya loyalitas pada merek tersebut dan juga meningkatkan niat 

pembelian ulang.  

Menurut Tariq et al. (2013), Malik, Ghafoor, dan Iqbal (2013), Kazemi, 

Hasseini, dan Moradi (2013), Jalilvand, Samiei, dan Mahdavinia (2011), Chaniotakis, 

Lymperopoulos dan Soureli (2010), Chi, Yeh and Yang (2009) dalam penelitiannya 

menyatakan loyalitas merek berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat 

pembelian.  

2.3.5 Pengaruh Brand Image terhadap Purchase Intention 

Lee, Lee dan Wu (2011) dalam Tariq et al. (2013) menjelaskan citra merek 

sebagai refleksi pikiran secara keseluruhan dan keyakinan tentang merek tertentu 

dengan mengingat kualitas yang unik yang membuatnya berbeda dari yang lain. 

Brand image adalah jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika 

mempertimbangkan merek tertentu. Keller (1993) dalam Lin dan Lin (2007) 

mendefinisikan citra merek sebagai asosiasi atau persepsi konsumen berdasarkan 

ingatan konsumen terhadap suatu produk. 

Menurut Grewal, Krishnan, Baker, dan Borin (1998) dalam Lin dan Lin (2007), 

semakin baik citra merek, konsumen lebih mengenal dan percaya terhadap kualitas 

produknya. Brand image dapat didefinisikan sebagai gambar dari sebuah merek 

dibuat untuk mudah konsumen mengingat terhadap merek tersebut (Kirmani & 
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Zeithaml, 1993) dalam Yu, Lin, dan Chen (2013). Akaah dan Korgaonkar (1988) 

dalam Lin dan Lin (2007) menyimpulkan bahwa produk merek terkenal dengan 

brand image positif, konsumen lebih cenderung adanya niat untuk melakukan 

pembelian terhadap produk merek tersebut dan juga akan menurunkan risiko 

pembelian. 

Menurut Lee, Lee, dan Wu (2011) dalam Tariq et al. (2013) menyatakan bahwa 

citra merek adanya hubungan dengan niat pembelian, karena konsumen akan 

mengkonsumsi nilai lebih pada merek yang memiliki citra yang baik. Sebuah citra 

yang baik membantu menciptakan hubungan jangka panjang antara produk dan 

pengguna akhir. 

Hasil penelitian menurut Torlak et al. (2014), Tariq et al. (2013), Kazemi, 

Hasseini, dan Moradi (2013), Saeed et al. (2013), Yu, Lin, dan Chen (2013), 

Kaunang (2013), Jalilvand dan Samiei (2012), Lin dan Lin (2007) mengungkapkan 

bahwa bahwa citra merek berpengaruh signifikan positif terhadap niat pembelian. 

menyatakan bahwa citra merek berpengaruh signifikan positif terhadap niat 

pembelian.  

2.3.6 Pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Purchase Intention 

Online word-of-mouth, dikenal sebagai electronic word of mouth (E-WOM), 

didefinisikan sebagai suatu jenis WOM yang terjadi pada pengaturan secara online 

(Dwyer, 2007) dan dapat diamati di banyak saluran online yang berbeda, seperti 

email, forum discussion, blog, social network site dan lain sebagainya. Seperti WOM 
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tradisional, E-WOM adalah berkomunikasi tentang produk melalui media, tetapi 

dengan saluran secara online (Pride & Ferrell, 2011) dalam Zhao (2014). 

Hennig-Thurau et al. (2004) dalam Jalilvand dan Samiei (2012) mendefinisikan 

E-WOM sebagai pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh potensial, aktual, 

atau konsumen tentang produk perusahaan yang tersedia untuk banyak orang dan 

lembaga melalui Internet. E-WOM dapat dijelaskan sebagai cara komunikasi yang 

memberikan informasi kepada konsumen tentang penjual dan penggunaan produk dan 

layanan melalui teknologi berbasis internet (Westbrook, 1987) dalam Torlak et al. 

(2014). 

Menurut Chevalier dan Mayzlin (2006) dan Chatterjee (2001) dalam Jalilvand 

dan Samiei (2012) E-WOM berpengaruh terhadap niat pembelian konsumen, karena 

sebuah referensi atau pesan E-WOM sangat penting bagi konsumen untuk 

mengembangkan niat pembelian sebuah merek produk tertentu. Konsumen dapat 

melihat baik atau tidaknya pesan atau pun review produk secara online dari konsumen 

lainnya yang pernah mengkonsumsi produk merek tersebut. Ini telah mempengaruhi 

niat pembelian konsumen terhadap sebuah produk merek tertentu.  

Zhu dan Zhang (2010) dan Bambuer-Sachse dan Mangold (2011) dalam Torlak 

et al. (2014) menyatakan bahwa konsumen akan mencari tahu informasi dari review 

merek produk melalui internet secara online sebelum konsumen membeli. Informasi 

yang konsumen dapat akan sebagai nilai bagi konsumen untuk mempertimbangkan 

pembelian atas merek produk. 
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Hasil penelitian menurut Rehmani, Khan dan Jinnah (2011), Torlak et al. 

(2014), Jalilvand dan Samiei (2012), Zhao (2014), Fakharyan et al. (2012) 

menunjukkan bahwa E-WOM berpengaruh signifikan positif terhadap niat pembelian. 

 

2.4    Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian diambil dari model penelitian Jalilvand, Samiei dan 

Mahdavinia (2011) dan Jalilvand dan Samiei (2012). Penelitian oleh Jalilvand, 

Samiei, dan Mahdavinia (2011) dengan judul the effect of brand equity components 

on purchase intention: an application of aaker’s model in the automobile industry 

dengan variabel yang diteliti adalah brand  awareness, brand association, percieved 

quality, brand loyalty terhadap purchase intention.Dengan objek penelitian disektor 

otomotif di Iran. 

Penelitian oleh Jalilvand dan Samiei (2012) dengan judul the effect of electronic 

word of mouth on brand image and purchase intention an empirical study in the 

automobile industry in Iran dengan variabel yang diteliti adalah E-WOM dan brand 

image terhadap purchase intention. Dengan objek penelitian komunitas pelanggan 

online dari pelanggan Iran Khodro di Iran.  

Model penelitian ini adalah merupakan menggabungkan dua model yang 

berasal dari penelitian Jalilvand, Samiei dan Mahdavinia (2011) dan Jalilvand dan 

Samiei (2012). Semua variabel yang ada dipakai dalam penelitian ini. Hanya 

hubungan antara E-WOM dan brand image tidak sertakan dalam penelitian ini. Model 

penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.22 

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Pemembelian Laptop di Kota 

Batam 

 

  

 

 

 

  

 

Sumber: Jalilvand dan Samiei (2012) dan Jalilvand, Samiei dan Mahdavinia 

(2011) 
 

Berdasarkan model penelitian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 :  Brand awareness berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. 

H2 :  Brand association berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. 

H3 :  Perceive quality berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. 

H4 :  Brand loyalty berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. 

H5 :  Brand image berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. 

H6 :  E-WOM berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. 
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