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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Merek  

Kata “brand” dalam bahasa inggris berasal dari kata “brandr” 

yang dalam bahasa “old nurse”, yang berarti “to burn” mengacu pada 

pengidentifikasian merek. Pada waktu itu pemilik hewan ternak 

menggunakan tanda cap khusus untuk menandai ternak miliknya 

untuk membedakan dengan ternak lainnya. Melalui cap tersebut 

konsumen lebih mudah mengidentifikasi ternak yang berkualitas dari 

peternak yang bereputasi bagus.
11

 

Merek adalah nama, istilah, simbol atau rancangan, atau 

kombinasi hal-hal tersebut yang dimaksud konsumen untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau kelompok 

penjual dan untuk membedakannya dari pesaing.
12

 Merek-merek yang 

kuat akan memberikan jaminan kualitas dan nilai yang tinggi kepada 

pelanggan, yang akhirnya juga akan berdampak luas terhadap 

perusahaan. Merek mempunyai manfaat utama: identifikasi produk, 

penjualan berulang dan penjualan produk baru. Dan tujuan yang 

paling utamanya adalah identifikasi produk. Merek memperbolehkan 

para pemasar membedakan produk mereka dari semua produk lainnya. 

                                                 
11

Fandi Tjiptono, Manajemen dan Strategi Merek, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), 

h. 45. 
12

Kotler Philip, Manajemen Pemasaran, alih bahasa oleh Bob Sabran (Jakarta :  PT. 

Prehallindo, 2009), jilid 9, h. 332. 
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Merek adalah suatu produk yang telah ditambahkan dengan 

dimensi-dimensi lainnya yang membuat produk tersebut menjadi 

berbeda dibandingkan dengan produk lainnya yang sama-sama di 

desain untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Perbedaan tersebut 

dapat berupa sesuatu yang emosional dan tidak berwujud yang 

berhubungan dengan apa yang diharapkan direpresentasikan oleh 

merek.
13

 Menurut Kotler, pengertian merek adalah sebagai berikut: “A 

brand is a name, term, sign, symbol or services of one seller of groups 

of seller and differentiate them from those of competitors”. Jadi merek 

membedakan penjual, produsen atau produk dari penjual, produsen 

atau yang lain. Merek dapat berupa nama, merek dagang, penjual 

diberi hak eksklusif untuk menggunakan mereknya selama-lamanya. 

Jadi merek berbeda dari aktiva lain seperti paten dan hak cipta yang 

mempunyai batas waktu. 

Menurut UU Merek No 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 

menyebutkan, merek adalah “tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-

huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinai dari unsur-unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan atau jasa”. 

Dalam menentukan suatu kebijakan merek, perusahaan 

memerlukan strategi merek. Strategi merek ada lima pilihan antara 

lain: 

                                                 
13

Ibid. 
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1. Merek baru (new brand) 

Menggunakan merek baru untuk kategori produk baru. 

Strategi ini paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan. 

2. Perluasan lini (line extension) 

Strategi pengembangan merek ini menggunakan nama 

merek yang sudah dikenal oleh konsumen untuk memperkenalkan 

tambahan variasi seperti rasa baru, warna, ukuran kemasan, dsb, 

pada suatu kategori produk dengan menggunakan nama merek 

yang sama. 

3. Perluasan merek (brand extension) 

Menggunakan merek yang sudah ada untuk produk baru, 

atau strategi menjadikan semua produk memiliki merek yang sama. 

4. Multi-merek (multibrand) 

Menggunakan merek baru untuk kategori produk lama. 

Dalam pendekatan ini produknya sama, tetapi mereknya berbeda 

sehingga sebuah perusahaan bisa memiliki beberapa merek untuk 

produk yang sama. 

5. Merek bersama (co-brand) 

Dua atau lebih merek yang terkenal dikombinasikan dalam 

satu tawaran. Tiap sponsor merek mengharapkan bahwa merek lain 

akan memperkuat preferensi merek atau minat pembeli. 

Fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk 

menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek 
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membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek 

juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-

fitur atau aspek unik produk. Nama merek dapat dilindungi melalui 

nama merek terdaftar, proses manufakur dapat dilindungi melalui hak 

paten, dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan 

hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan 

dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan 

mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Merek 

menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas 

dapat dengan mudah membeli produk kembali. Loyalitas merek 

memberikan tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan 

bagi perusahaan, dan menciptakan penghalang yang mempersulit 

perusahaan lain untuk memasuki pasar. Loyalitas juga dapat 

diterjemahkan menjadi kesediaan pelanggan untuk membayar harga 

yang lebih tinggi.
14

 

B. Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan 

jasa.
15

 Definisi lain mengenai ekuitas merek adalah seperangkat asosiasi dan 

perilaku yang dimiliki oleh pelanggan merek, anggota saluran distribusi, dan 

perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan, daya 

tahan, dan keunggulan yang membedakan dengan para pesaing.
16

 Terdapat 
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 Ibid. 
15

 Ibid. 
16

 David A Aaker, Manajemen Ekuitas Merek, alih bahasa oleh Aris Ananda, (Jakarta : 

Mitra Utama, 2013), h. 204. 
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banyak makna dalam konsep ekuitas merek (brand equity), dalam perspektif 

finansial, ekuitas merek sebagai net present value (NPV) dari aliran kas masa 

datang yang dihasilkan oleh suatu merek. Dengan kata lain ekuitas merek 

dihitung berdasarkan nilai inkremental diatas nilai yang diperoleh produk 

tanpa merek.
17

 Ekuitas merek dapat memberikan nilai bagi perusahaan antara 

lain sebagai berikut: 

1. Ekuitas merek yang kuat dapat membantu perusahaan untuk menarik 

minat calon konsumen dan untuk menjalin hubungan yang baik dengan 

para pelanggan dan dapat menghilangkan keraguan konsumen terhadap 

kualitas produk. 

2. Seluruh elemen ekuitas merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen karena ekuitas merek yang kuat akan mengurangi keinginan 

konsumen untuk berpindah ke merek lain. 

3. Konsumen yang memiliki loyalitas tinggi terhadap suatu merek tidak akan 

mudah untuk berpindah ke merek pesaing, walaupun pesaing telah 

melakukan inovasi produk 

4. Asosiasi merek akan berguna bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi 

atas keputusan strategi perluasan merek. 

5. Perusahaan yang memiliki ekuitas merek yang kuat dapat menentukan 

harga premium serta mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap 

promosi 

                                                 
17

Fandi Tjiptono, Brand Management and Strategy, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2005), 

h. 50. 
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6. Ekuitas merek yang kuat dapat menghemat pengeluaran biaya pada saat 

perusahaan memutuskan untuk melakukan perluasan merek. 

7. Ekuitas merek yang kuat dapat menciptakan loyalitas saluran distribusi 

yang akan meningkatkan penjualan perusahaan. 

8. Empat elemen inti ekuitas merek (brand awareness, perceived quality, 

brand associations, brand loyalty) yang kuat dapat meningkatkan kekuatan 

elemen ekuitas merek lainnya seperti kepercayaan konsumen, dan lain-

lain.
18

 

Ekuitas merek ditentukan oleh empat dimensi atau elemen utama yaitu 

brand awareness, brand associations, perceived quality, brand loyalty.
19

 

Gambar III.1 

Dimensi Ekuitas Merek 

 

 

 

 

 

  

1. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Kesadaran merek (Brand Awareness) adalah kemampuan 

pelanggan untuk mengenali dan mengingat kembali sebuah merek 

dan mengaitkannya dengan suatu produk tertentu. Kesadaran 
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Durianto, dkk,  Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek, 

Jakarta: Gramedia, 2004), h. 130. 
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David A Aaker, Op. Cit, h. 57. 
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merek melibatkan pengakuan merek dan ingatan tentang merek. 

Pengakuan merek melibatkan orang-orang yang akan mampu 

mengenali merek tersebut sebagai sesuatu yang berbeda dengan 

merek-merek lain, dengan mendengarnya, setelah mereka 

diperkenalkan dengan merek tersebut. Logo, slogan, nama dan 

kemasan yaitu identitas visual umum yang akan memfasilitasi. 

Sedangkan ingatan tentang merek merupakan suatu istilah yang 

digunakan untuk menjelaskan seberapa baikkah orang-orang bisa 

mengingat nama kategori atau situasi penggunaan. Ini penting 

ketika para konsumen merencanakan pembelian kategori di muka. 

Kesadaran Merek memiliki tingkatan dalam ingatan konsumen 

dalam menciptakan suatu nilai. Tingkatan tersebut adalah sebagai 

berikut:
20

 

Gambar III.2 

Piramida Kesadaran Merek 
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a. Top Mind menggambarkan merek yang pertama kali diingat oleh 

responden atau pertama kali disebut ketika yang bersangkutan 

ditanya tentang suatu kategori produk 

b. Brand recall (pengingatan kembali merek) mencerminkan merek-

merek apa yang diingat responden setelah menyebutkan merek 

yang pertama kali disebut. Brand recall merupakan multi response 

questions yang menghasilkan jawaban tanpa dibantu (unaided 

question). 

c. Brand recognition (pengenalan) merupakan pengukuran brand 

awareness responden di mana kesadarannya di ukur dengan 

memberikan bantuan pertanyaan yang diajukan dibantu dengan 

menyebutkan ciri-ciri dari produk merek tersebut (aided question). 

Pertanyaan diajukan untuk mengetahui beberapa banyak responden 

yang perlu diingatkan akan keberadaan merek tersebut. 

d. Unaware of brand merupakan tingkat paling rendah dimana 

konsumen tidak menyadari adanya suatu merek walaupun sudah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall). 

Meningkatkan kesadaran adalah suatu mekanisme untuk 

memperluas pasar merek. Kesadaran juga mempengaruhi persepsi dan 

tingkat laku. Kesadaran merek merupakan key of brand asset atau 

kunci pembuka untuk masuk ke elemen lainnya. Jadi, jika kesadaran 

itu sangat rendah maka hampir dipastikan bahwa ekuitas mereknya 

sangat rendah. Mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran konsumen 
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terhadap suatu merek dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya 

berikut: 

a. Suatu merek harus dapat menyampaikan pesan yang mudah diingat 

oleh konsumen. 

b. Pesan yang disampaikan harus berbeda dibandingkan merek 

lainnya. Selain itu, pesan yang disampaikan harus memiliki 

hubungan dengan merek dan kategori produknya. 

c. Perusahaan disarankan memakai jingle lagu dan slogan yang 

menarik agar merek lebih mudah diingat oleh konsumen. 

d. Simbol yang digunakan perusahaan sebaiknya memiliki hubungan 

dengan mereknya. 

e. Perusahaan dapat menggunakan merek untuk melakukan peluasan 

produk, sehingga merek tersebut akan semakin diingat oleh 

konsumen. 

f. Perusahaan dapat memperkuat kesadaran merek melalui suatu 

isyarat yang sesuai dengan ketegori produk, merek, atau keduanya. 

g. Membentuk ingantan dalam pikiran konsumen akan lebih sulit 

dibandingkan dengan memperkenalkan suatu produk baru, 

sehingga perusahaan harus selalu melakukan pengulangan untuk 

meningkatkan ingatan konsumen terhadap merek. 

Kesadaran konsumen terhadap merek dapat digunakan oleh 

perusahaan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai suatu merek kepada konsumen. Peran kesadaran 
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merek dalam membantu merek dapat dipahami dengan mengkaji 

bagaimana kesadaran merek menciptakan suatu nilai.
21

 Berikut nilai-

nilai kesadaran merek yang diciptakan oleh perusahaan: 

Gambar III.3  

Nilai-Nilai Kesadaran Merek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tersebut menunjukan nilai-nilai dari kesadaran merek, yaitu: 

a. Jangkar yang menjadi acuan asosiasi lain 

Suatu merek yang kesadarannya tinggi akan membantu 

asosiasi-asosiasi melekat pada merek tersebut karena daya jelajah 

merek tersebut menjadi sangat tinggi dibenak konsumen. Sebaliknya, 

jika kesadaran merek tersebut rendah, suatu asosiasi yang diciptakan 

oleh pemasar akan sulit melekat pada merek tersebut. 
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b. Familier/rasa suka 

Jika kesadaran akan suatu merek tinggi, konsumen akan sangat 

akrab dengan merek tersebut, dan lama-kelaman akan timbul rasa suka 

yang tinggi terhadap merek yang dipasarkan. 

c. Substansi/komitmen 

Kesadaran merek dapat menandakan keberadaan, komitmen, 

dan inti yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Jadi, jika kesadaran 

atas merek tinggi, kehadiran merek itu akan selalu dapat kita rasakan. 

Sebuah merek dengan kesadaran konsumen yang tinggi biasanya 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

1) Diiklankan secara luas. 

2) Eksitensi yang sudah teruji dengan waktu. 

3) Jangkauan distribusi yang luas. 

4) Merek tersebut dikelola dengan baik. 

Oleh kerena itu, jika kualitas kedua merek adalah sama, 

kesadaran merek akan menjadi faktor yang menentukan dalam 

keputusan pembelian. 

d. Mempertimbangkan merek 

Merek dengan top of mind yang tinggi mempunyai nilai 

pertimbangan yang tinggi. Jika suatu merek tidak tersimpan dalam 

ingatan, merek tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam benak 

konsumen. Biasanya merek-merek yang disimpan dalam ingatan 

konsumen adalah yang disukai atau dibenci. 
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2. Asosiasi merek (Brand associations) 

Asosiasi merek (Brand associations) adalah segala kesan 

yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatan 

mengenai suatu merek. Karena itu dalam asosiasi merek agar 

benar-benar bisa menonjol diantara merek-merek lainnya suatu 

merek harus mempunyai hubungan emosional yang unik. 

Pada umumnya asosiasi merek yang membentuk brand 

image menjadi pijakan konsumen dalam keputusan pembelian dan 

loyalitasnya pada merek tersebut. Dalam prakteknya banyak sekali 

asosiasi dan variasi dari brand association yang dapat memberikan 

nilai bagi suatu merek, dipandang bagi sisi perusahaan maupun 

dari sisi pengguna berbagai fungsi asosiasi. Asosiasi merek dapat 

menciptakan nilai bagi perusahaan dan pelanggannya, berikut 

adalah berbagai fungsi dari asosiasi tersebut: 
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Gambar III.4 

Nilai-Nilai Asosiasi Merek 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar tersebut menunjukan nilai-nilai dari kesadaran merek, yaitu: 

a. Membantu proses penyusunan informasi 

Asosiasi-asosiasi dapat membantu mengikhtisaskan 

sekumpulan fakta dan spesifikasi yang mungkin sulit diproses dan 

diakses para pelanggan. 

b. Diferensiasi/posisi 

Suatu asosiasi dapat memberikan landasan yang penting bagi 

upaya perbedaan suatu merek dari merek lain. 
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c. Alasan untuk membedakan 

Asosiasi merek membangkitkan berbagai atribut produk atau 

manfaat bagi konsumen yang dapat memberikan alasan spesifikasi bagi 

konsumen untuk membeli dan menggunakan merek tersebut. 

d. Menciptakan sikap/perasaan positif 

Beberapa asosiasi mampu merangsang suatu perasaan positif 

yang dapat gilirannya merembet ke merek yang bersangkutan. 

Asosiasi-asosiasi tersebut dapat menciptakan perasaan positif atas 

dasar pengalaman mereka sebelumnya serta pengubahan pengalaman 

tersebut menjadi sesuatu yang lain daripada yang lain. 

e. Landasan perluasan 

Suatu asosiasi dapat menghasilkan landasan bagi suatu 

perluasan dengan menciptakan rasa kesesuaian antara merek dan 

sebuah produk baru, atau dengan menghasilkan alasan untuk membeli 

produk perluasan tersebut. 

Asosiasi-asosiasi yang terkait dengan suatu merek umumnya 

dikaitkan dengan hal berikut: 

a. Atribut produk 

Mengasosiasi atribut atau karakteristik suatu produk merupakan 

strategi positioning yang paling sering digunakan. Mengembangkan 

asosiasi semacam ini efektif karena jika atribut tersebut bermakna, 

asosiasi dapat secara langsung diterjemahkan dalam alasan pembelian 

suatu merek. 
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b. Atribut lainnya 

Suatu faktor tak terwujud merupakan satribut umum, seperti halnya 

persepsi kualitas, kemajuan teknologi, atau kesan lain mulai yang 

mengiktisarkan serangkaian atribut yang obyektif. 

c. Manfaat bagi pelanggan 

Karena sebagian besar atribut produk memberikan manfaat bagi 

pelanggan, maka biasanya terdapat hubungan antar keduanya. 

d. Harga relatif 

Evakuasi terhadap suatu merek di sebagian kelas produk ini akan 

diawali dengan penentuan posisi merek tersebut dalam satu atau dua 

dari tingkat harga. 

e. Penggunaan 

Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan merek tersebut dengan 

suatu penggunaan atau aplikasi tertentu. 

f. Pengguna atau pelanggan 

Mengasosiasikan sebuah merek dengan sebuah tipe pengguna atau 

pelanggan dari produk tersebut. 

g. Orang terkenal/khalayak 

Mengaitkan orang terkenal atau artis dengan sebuah merek dapat 

mentransfer asosiasi yang kuat yang dimiliki oleh orang terkenal ke 

merek tersebut. 
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h. Gaya hidup/kepribadian 

Asosiasi sebuah merek dengan suatu gaya hidup dapat diilhami oleh 

asosiasi para pelanggan merek tersebut dengan aneka kepribadian dan 

karakteristik gaya hidup yang hampir sama. 

i. Kelas produk 

Mengasosiasikan sebuah merek menurut kelas produknya. 

j. Para pesaing 

Mengetahui pesaing dan berusaha untuk menyamai atau bahkan 

mengungguli pesaing. 

k. Negara/wilayah geografis 

Sebuah negara dapat menjadi simbol yang kuat asalkan memiliki 

hubungan yang erat dengan produk, bahan, dan kemampuan. 

3. Persepsi Kualitas 

Persepsi Kualitas (Perceived Quality) terhadap merek 

menggambarkan respon keseluruhan pelanggan terhadap kualitas 

dan keunggulan yang ditawarkan merek. Karena perceived quality 

merupakan persepsi dari pelanggan maka perceived quality tidak 

dapat ditentukan secara objektif, persepsi pelanggan akan 

melibatkan apa yang penting bagi pelanggan karena setiap 

pelanggan memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap suatu 

produk atau jasa. 

Membangun perceived quality harus diikuti dengan 

peningkatan kualitas nyata dari produknya karena akan sia-sia 
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menyakinkan pelanggan bahwa kualitas mereknya adalah tinggi 

bilamana kenyataan menunjukkan kebalikannya. Hal ini 

berdampak pada perasaan puas atau tidak puas. Intinya adalah jika 

pengalaman penggunaan dari pelanggan tidak sesuai dengan 

kualitas yang diposisikan maka citra perceived quality tidak dapat 

dipertahankan. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun 

perceived quality adalah sebagai berikut :
22

 

a. Komitmen terhadap kualitas, artinya perusahaan harus dapat 

membangun konsep kualitas secara jelas pada sistem 

manajemen perusahaan secara menyeluruh. 

b. Budaya kualitas, artinya komitmen kualitas harus terefleksi 

dalam budaya perusahaan, norma perilakunya dan nilai-

nilainya. 

c. Informasi masukan dari pelanggan, artinya pelangganlah yang 

menentukkan kualitas, sehingga perusahaan berfokus pada 

orientasi konsumen. 

d. Sasaran/standar yang jelas, artinya sasaran/standar mudah 

dipahami, dimengerti dan diprioritaskan oleh seluruh karyawan. 

Tidak bersifat umum dan terlalu banyak sasaran/ standar. 

e. Kembangkan karyawan yang berinisiatif, artinya karyawan 

harus dimotivasi dan diizinkan untuk berinisiatif serta 

                                                 
22

Durianto, Op. Cit, h. 138. 
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dilibatkan dalam mencari solusi terhadap masalah yang 

dihadapi. 

Terdapat lima nilai yang dapat menggambarkan nilai-nilai 

dari persepsi kualitas, diantaranya: 

Gambar III.5 

Nilai-Nilai Persepsi Kualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar tersebut menggambarkan nilai-nilai dari persepsi 

kualitas dalam bentuk: 

a. Alasan untuk membeli 

Konsumen seringkali tidak termotivasi untuk 

mendapatkan dan menyaring informasi yang mungkin 

mengarah pada objektivitasnya mengenai kualitas atau 

informasi itu memang tidak tersedia atau konsumen tidak 
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mempunyai kesanggupan atau sumber daya untuk mendapatkan 

atau memproses informasi. 

b. Diferensiasi/posisi 

Suatu karakteristik penting dari merek adalah posisinya 

dalam dimensi persepsi kualitas, yaitu apakah, merek tersebut 

terbaik atau sekedar kompetitif terhadap merek-merek lain. 

c. Harga optimum 

Keuntungan persepsi kualitas memberikan pilihan-

pilihan dalam penetapan harga optimum. Harga optimum dapat 

meningkatkan laba dan memberikan sumber daya untuk 

reinvestasi pada merek tersebut. Harga optimum juga dapat 

menguatkan persepsi kualitas, yaitu “anda mendapatkan yang 

anda bayar”. 

d. Minat saluran distribusi 

Sebuah pengecer atau pos saluran lainnya dapat 

menawarkan suatu produk yang memiliki persepsi kualitas 

tinggi dengan harga yang menarik dan menguasai lalu lintas 

distribusi tersebut. Saluran distribusi dimotivasi untuk 

menyalurkan merek-merek yang diminati oleh konsumen. 

e. Perluasan merek 

Sebuah merek yang kuat dapat dieksploitasi untuk meluaskan 

dari lebih jauh, dan akan mempunyai peluang sukses yang lebih 

besar dibandingkan merek dengan persepsi kualitas yang lemah. 
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Ada beberapa syarat agar perluasan merek tersebut berhasil: 

a. Merek tersebut harus kuat karna hal ini akan mempermudah 

perluasan merek. 

b. Merek tersebut masih bisa diperluas, jadi belum overextension 

sehingga akan mudah diterima oleh konsumen dan tidak 

menimbulkan kebingungan dalam benak mereka. 

c. Keeratan hubungan antara kategori produk yang satu dengan 

yang lain. Misalnya produk betadine mempunyai asosiasi yang 

kuat mengenai antiseptik, sehingga pada saat diperluas ke 

plester ternyata dapat diterima oleh konsumen karena keduanya 

memiliki hubungan yang erat. 

Kualitas produk adalah mencerminkan kemampuan produk 

untuk menjalankan tugasnya yang mencangkup daya tahan, 

kehandalan atau kemanjuran, kekuatan, kemudahan, dalam 

pengemasan dan reparasi produk dan ciri-ciri lainnya. 

Berbicara mengenai kualiatas produk, ada beberapa hal 

yang terkait dengan kualitas produk yang dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Keandalan (reliability) 

Keandalan produk diartikan produk tersebut memiliki 

kemampuan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama 

atau dapat dikatakan sebagai produk yang awet. Selain itu 
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produk memiliki kemampuan dalam memberikan kemudahan 

kepada konsumen dalam menggunakannya. 

b. Penampilan (performance) 

Penampilan produk berkaitan dengan berbagai hal 

seperti wujud atau bentuk produk, waktu, dan bahan 

pembuatnya. Bentuk produk yang menarik akan meningkatkan 

daya beli konsumen untuk mengunakan produknya.   

c. Nilai seni suatu produk (aesthetics) 

Kualitas suatu produk dilihat juga dari seni produk 

tersebut. Produk yang memiliki nilai estetika (seni) yang tinggi 

akan mempengaruhi harga jual dan daya beli masyarakat. 

d. Kemampuan produk memberikan pelayanan (service ability) 

Kualitas produk dalam memberikan pelayanan 

merupakan bagian penting, terutama untuk produk-produk 

tertentu yang memerlukan pelayanan yang cepat, tepat dengan 

hasil yang memuaskan. 

Persepsi kualitas (perceived quality), adalah persepsi 

pelanggan terhadap kualitas dari suatu merek produk/jasa 

perusahaan. Persepsi kualitas ini akan membentuk persepsi kualitas 

dari suatu produk di mata pelanggan karena persepsi kualitas 

merupakan persepsi konsumen. Produk tidak akan disukai dan 

tidak akan bertahan lama di pasar jika persepsi kualitas pelanggan 
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negatif. Sebaliknya jika persepsi kualitas pelanggan positif, maka 

produk akan disukai dan dapat bertahan lama di pasar. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka bagi penyedia produk 

merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik, untuk 

penampilan produk dan kinerja yang dihasilkan. Perusahaan harus 

membuat kualitas produk/jasa yang dihasilkannya lebih dari 

pelanggan, sebagai bagian utama dari strategi perusahaan dalam 

meraih keunggulan yang berkeseimbangan, baik sebagai pemimpin 

pasar maupun sebagai strategi harus tumbuh. 

4. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Loyalitas Merek (Brand Loyalty) adalah komitmen kuat 

dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara 

konsisten di masa mendatang. Konsumen yang loyal berarti 

konsumen yang melakukan pembelian secara berulang-ulang 

terhadap merek tersebut dan tidak mudah terpengaruhi oleh 

karakteristik produk, harga dan kenyamanan para pemakainya 

ataupun berbagai atribut lain yang ditawarkan oleh produk merek 

alternatif. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, 

loyalitas merek menjadi aset strategis bagi perusahaan. Loyalitas 

merek ini menjadi ukuran seberapa besar kemungkinan pelanggan 

akan pindah ke merek lain. Konsumen yang loyal pada umumnya 

akan melanjutkan pembelian merek tersebut walaupun dihadapkan 

pada banyak alternatif merek produk pesaing. 
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Penggerak terbaik dari penjualan berulang adalah para 

konsuman yang puas. Merek tertentu membantu konsumen untuk 

mengenali produk-produk yang akan dibelinya kembali dan 

menghindari pembelian produk yang tidak mereka inginkan. 

Kesetiaan produk adalah preferensi konsisten pada satu merek 

melalui merek lainnya cukup tinggi dalam beberapa ketegori 

produk. 

Loyalitas merek memiliki beberapa manfaat/nilai bagi 

perusahaan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain: 

Gambar III.6 

Nilai-Nilai Loyalitas Merek 
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Gambar tersebut menggambarkan manfaat-manfaat/nilai 

dari loyalitas merek dalam bentuk: 

a. Mengurangi biaya pemasaran  

Akan lebih murah mempertahankan pelanggan 

dibandingkan dengan upaya untuk mendapatkan pelanggan 

baru. Jadi, biaya pemasaran akan mengecil jika loyalitas merek 

meningkat. Ciri dari jenis pelanggan ini adalah mereka membeli 

suatu produk karena harganya murah. 

b. Meningkatkan perdagangan 

Loyalitas yang kuat terhadap merek akan menghasilkan 

peningkatan perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara 

pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa pembeli ini dalam 

membeli suatu merek didasarkan atas kebiasaan mereka selama 

ini. 

c. Menarik minat pelanggan baru 

Semakin banyak pelanggan suatu merek yang merasa 

puas dan suka pada merek tersebut akan menimbulkan perasaan 

yakin bagi calon pelanggan untuk mengkonsumsi merek 

tersebut terutama jika pembelian yang mereka lakukan 

mengandung risiko tinggi. Pelanggan yang puas umumnya akan 

merekomendasikan merek tersebut kepada orang yang dekat 

dengannya sehingga akan menarik pelanggan baru. 

d. Memberi waktu untuk merespon ancaman persaingan 
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Loyalitas merek akan memberikan waktu pada sebuah 

perusahaan untuk merespon gerakan persaing. Jika salah satu 

persaing mengembangkan produk yang unggul, pelanggan yang 

loyal akan memberi waktu pada perusahaan tersebut untuk 

memperbaharui produknya dengan cara menyesuaikan atau 

menetralisasikannya. 

Secara umum, langkah-langkah untuk memelihara dan 

meningkatkan brand loyalty adalah dengan melakukan pemasaran 

hubungan (relationship marketing), pemasaran frekuensi 

(frequency marketing), pemasaran keanggotaan (membership 

marketing) dan memberikan hadiah (reward).
23

 

C. Ekuitas Merek dalam Kajian Islam 

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kepada 

umatnya untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain, karena 

pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling 

membutuhkan antara satu dengan yang lain dalam kehidupan sehari-

hari. 

Selain berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lain, 

manusia juga membutuhkan  dan menginginkan sesuatu dalam 

kehidupan sehari-harinya. Dalam ekonomi konvesional tampaknya 

tidak membedakannya antara kebutuhan dan keinginan, karena 

keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpengaruhi, yakni 

                                                 
23

David A Aaker, Op. Cit, h. 206. 
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kelangkaan. Akan tetapi dalam ekonomi islam kebutuhan dan 

keinginan dibedakan, imam Al-Ghozali membedakan dengan jelas 

antara keinginan (syahwat) dan kebutuhan (hajat), sesuatu yang 

tamapaknya agak sepele tetapi memiliki konsekuensi yang amat besar 

dalam ilmu ekonomi. 

Kegiatan transaksi ekonomi tidak lepas dari konsumen 

(pembeli) yang masing-masing mempunyai tujuan sendiri, konsumen 

memiliki tujuan dengan tercapainya kebutuhan dan keinginannya, 

sedangkan produsen memiliki tujuan agar semua produk yang 

ditawarkan kepada konsumen terjual. 

Melihat kegiatan transaksi pada zaman globalisasi saat ini 

banyak pesaing yang juga menawarkan produknya dengan disertai 

pelayanan yang baik. Untuk menghadapinya diperlukan kekuatan-

kekuatan atau daya saing (terutama dalam bidang produksi) antar lain 

sebagai berikut : 

1. Daya saing kualitas, produk-produk yang akan dipasarkan 

tentu kualitasnya harus bisa bersaing dengan baik. 

2. Daya saing harga, tidak mungkin akan memenangkan 

persaingan jika produk sangat mahal harganya. 

3. Daya saing marketing atau pemasaran, kemampuan 

bagaimana menarik konsumen untuk membeli barang-

barang yang telah diproduksi. Dalam hal ini, kemampuan 

untuk mengemas produk sangat dibutuhkan. 
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4. Daya saing dunia kerja, suatu bisnis tidak akan memiliki 

daya saing dan akan kalah jika bermain sendiri, bermain 

sendiri dalam hal ini bermakna tidak melakukan kerja sama 

dengan lembaga bisnis lain di berbagai bidang.
24

 

Dalam melakukan pembelian sesuatu konsumen peka terhadap 

suatu berita atau promosi akan suatu objek yang ditujunya, kepekaan 

tersebut tidak lepas dari rasa keinginan dan kebutuhan dari konsumen 

untuk memiliki atau menikmati layanan yang ditawarkan oleh 

produsen. Maka dari itu setiap  produsen mendirikan suatu usahanya 

tidak lepas dari nama yang akan dijadikan bagian dari strategi 

pemasarannya dan salah satunya adalah Brand (merek), yang mana 

dari brand tersebut bisa menarik konsumennya untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh konsumen. 

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan suatu 

kabar berita kepada orang lain hendaknya dengan benar dan jelas yang 

mana perintah tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab 

70: 

                    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 

kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar.” 

                                                 
24

 Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik I, Jakarta: 

Gema Insani Press, 2003), h. 44. 
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Mengenai penafsiran ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan: 

“Allah Ta’ala menyuruh hamba-hambanya yang beriman agar 

bertaqwa kepada-Nya serta hendaklah mereka mengatakan perkataan 

yang benar yakni perkataan yang lurus, tidak bengkok, dan tidak 

menyimpang”.
25

 

Dan dijelaskan dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda: 

“Siapa yang bermain kepada Allah SWT dan hari akhir 

(akhirat), hendaklah dia berkata baik atau (hendaklah) dia 

diam”. (Hadist Muttafaq Alaih dari Abu Hurairah r.a Abu 

Syuraih r.a). 

Dari penjelasan ayat tersebut bahwa hendaknya bagi seseorang 

memberikan suatu informasi yang baik kepada orang lain, berkaitan 

dengan itu merek suatu perusahaan dapat dibangun dengan baik jika 

pemberian informasi antara seseorang dengan orang lain, dan terlebih 

dahulu orang yang memberikan pesan pernah menikmati produk atau 

jasa yang ditawarkan oleh produsen. 

Staton dalam Marwan Asri dengan judul buku Marketing
26

, 

mengemukakan beberapa persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai 

merek yang baik, yaitu: 

1. Menjelaskan sesuatu tentang kerakteristik produk seperti 

manfaat, penggunaannya atau bekerjanya produk. 

                                                 
25

 Veithzal Rivai, Islamic Human Capital edisi 1, Jakarta: Rajawali Persada, 2009), h. 

826. 
26

 Marwan Asri, Marketing, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta 1991), h. 234. 
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2. Mudah dieja, diucapkan dan diingat. Sehingga merek yang 

sederhana dan singkat lebih diutamakan. 

3. Mengandung arti dan adanya “perbedaan” atau sesuatu yang 

khusus dibandingkan dengan merek yang lain. 

4. Dengan diterapkan pada produk baru sebelumnya tidak ada 

dalam produk line. 

5. Dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum. 

Dalam proses membangun brand image atas produk yang 

dijual, tentunya pemilik suatu usaha menjaga kualitas barang yang 

dijualnya. Agar kualitas produk tidak terletak pada satuan-satuan 

barangnya, namun juga bertujuan untuk mencapai kualitas yang 

menyeluruh, keberhasilan jangka panjang, pengembangan menuju ke 

arah yang lebih baik secara berulang dan terus menerus dengan tujuan 

untuk memuaskan konsumen. Dalam Al-Qur’an dikatakan bahwa 

kualitas itu mempunyai prinsip-prinsip umum yang sebagiannya 

disebutkan dibawah ini:  

1. Bekerja dengan baik. 

2. Membuat sistem pengawasan. 

3. Memuaskan pelanggan. 

4. Menguasai ilmu. 

5. Perencanaan sebelum pelaksanaan. 

6. Semangat tim. 

7. Memperhatikan kualitas sebelum kuantitas. 
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Kesuksesan adalah milik para produsen yang menjaga kuatitas 

produknya, yang terus berusaha mengembangkan produknya dan 

melakukan perbaikan mutu, sehingga mendapatkan sertifikat mutu, 

jaminan bagi kelangsungan perusahaan. 

D. Keputusan Pembelian  

Keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu 

hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari 

beberapa alternatif.
27

 Sedangkan menurut John C. Mowen pembelian 

adalah hasil dimana konsumen merasa mengalami masalah dan 

kemudian melalui proses rasional menyelesaian masalah tersebut.
28

 

Menurut Ujang Sumarwan pembelian adalah keputusan konsumen 

mengenai apa yang dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, 

dan bagaimana cara membayarnya. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan pembelian adalah 

keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, apakah membeli atau 

tidak, kapan membeli, dimana membeli, dan bagaimana cara 

membayarnya dan hasil dimana konsumen merasa mengalami masalah 

dan kemudian melalui proses rasional menyelesaikan masalah tersebut. 

Sedangkan keputusan pembelian adalah salah satu bentuk 

perilaku konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu 

produk. Konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli atau 

memakai suatu produk akan melalui proses dimana proses tersebut 

                                                 
27

 Hhtp://whatisiqeqsq.blogspot.com/, di akses pada tanggal 20 Februari 2015. 
28

 Jhon C. Mowen, Perilaku Konsumen, alih bahas oleh Dwi Kartika Yahya Jakarta : 

Erlangga, 2002), Jilid 2, h. 11. 
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merupakan gambaran dari bagaimana konsumen menganalisis berbagai 

macam masukan untuk mengambil keputusan dalam melakukan 

pembelian. Menurut S.P Siagian, pengambilan keputusan merupakan 

suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang 

dihadapi dan mengambil tindakan yang tepat. 

1. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen terhadap 

Keputusan Pembelian. 

a. Faktor Internal 

1) Motif dan Motivasi 

Motif adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat 

mendesak untuk mengarahkan seseorang agar dapat mencari 

pemuasan kebutuhan itu. Suatu kebutuhan harus diciptakan atau 

didorong sebelum memenuhi suatu motif. Sedangkan motivasi 

adalah keadaan yang digerakkan dimana seseorang 

mengarahkan perilaku berdasarkan tujuan. Hal ini termasuk 

“dorongan, keinginan, harapan, hasrat”. Motivasi dimulai 

dengan timbulnya rangsangan yang memacu pengenalan 

kebutuhan. Rangsangan ini berasal dari diri konsumen. 

Perasaan lapar dan keinginan untuk mengubah suasana adalah 

contoh rangsangan internal, sedangkan rangsangan eksternal 

seperti iklan/ komentar teman tentang suatu produk.
29

 

2) Persepsi  

                                                 
29

 Jhon C. Mowen, Michael Minor, op.cit., h. 205-206. 
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Persepsi merupakan proses individu memilih, 

mengorganisasikan dan menafsirkan masukan-masukan 

informasi untuk menciptakan sebuah gambaran yang berarti di 

dunia ini. 

3) Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang 

berbeda dari setiap orang yang memandang responya terhadap 

lingkungan yang relatif konsisten.
30

 

Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi diantaranya umur, tahap siklus hidup, 

pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan 

konsep diri pembeli. 
31

 

4) Sikap  

Sikap menempatkan mereka dalam suatu kerangka pikir, 

menyukai atau tidak menyukai suatu objek/ide.
32

 

b. Faktor Eksternal 

1) Kelompok referensi kelompok 

Referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang 

mempuunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku seseorang. 

2) Keluarga  

                                                 
30

 Ibid. 
31

 Ibid.  
32

 Philip Kotler, op.cit., h. 251. 
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Keluarga merupakan suatu komunitas masyarakat 

terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan 

menentukan dalam pegambilan keputusan. 

3) Kebudayaan  

Kebudayaan adalah hasil kretifitas manusia dari suatu 

generasi kegenerasi berikutnya yang sangat menentukan bentuk 

perilaku dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat. 

4) Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relative 

homogeny dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang 

tersusun secara hirarki dan keanggotaannya mempunyai nilai, 

minat, dan perilaku yang serupa. 

E. Proses Keputusan Membeli 

Tahap-tahap yang dilewati pembeli untuk mencapai keputusan 

membeli melewati lima tahap, yaitu: 

Gambar III.7 

Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan Pembelian 
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merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang 

diinginkan. 

2. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang sudah terkait mungkin mencari lebih 

banyak informasi tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen 

kuat dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, 

konsumen kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsumen 

dapat menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian 

informasi yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. 

3. Evaluasi Alternatif 

Tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi merk alternatif dalam 

perangkat pilihan. Konsep dasar tertentu membantu menjelaskan 

proses evaluasi konsumen. Pertama, kita menganggap bahwa setiap 

konsumen melihat produk sebagai kumpulan atribut produk. Kedua, 

konsumen akan memberikan tingkat arti penting berbeda terhadap 

atribut berbeda menurut kebutuhan dan keinginan unik masing-

masing. Ketiga, konsumen mungkin akan mengembangkan satu 

himpunan keyakinan merek mengenai dimana posisi setiap merek 

pada setiap atribut. Keempat, harapan kepuasan produk total 

konsumen akan bervariasi pada tingkat atribut yang berbeda. Kelima, 

konsumen sampai pada sikap terhadap merek berbeda lewat beberapa 

prosedur evaluasi. Ada konsumen yang menggunakan lebih dari satu 
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prosedur evaluasi, tergantung pada konsumen dan keputusan 

pembelian. 

4. Keputusan Membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek 

dan membentuk niat untuk membeli. Pada umumnya, keputusan 

membeli konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi 

dua faktor dapat muncul antara niatuntuk membeli dan keputusan 

untuk membeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain, yaitu 

pendapat dari orang lain mengenai harga, merek yang akan dipilih 

konsumen. Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak diharapkan, 

harga yang diharapkan dan manfaat produk yang diharapkan. 

5. Tingkah Laku Pasca Pembelian 

Tahap dari proses keputusan pembeli, yaitu konsumen 

mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan pada 

rasa puas atau tidak puas. Yang menentukan pembeli merasa puas atau 

tidak puas dengan suatu pembelian terletak pada hubungan antara 

harapan konsumen dengan prestasi yang diterima dari produk. Bila 

produk tidak memenuhi harapan, konsumen merasa tidak puas, bila 

memenuhi harapan konsumen merasa puas, bila melebihi harapan 

konsumen akan merasa puas. 
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F. Jenis-Jenis Perilaku Keputusan Pembelian 

Adapun jenis-jenis perilaku keputusan pembelian diantaranya 

yaitu : 

a. Perilaku pembelian kompleks 

Konsumen melakukan perilaku konsumen kompleks ketika 

mereka sangat terlibat dalam pembelian dan merasa ada perbedaan 

yang signifikan antara merek. Konsumen mungkin terlibat ketika 

produk itu mahal, beresiko, jarang dibeli, dan sangat 

memperlihatkan ekspresi diri.   

b. Perilaku pembelian pengurangan disonasi 

Perilaku pembelian pengurangan disonasi terjadi ketika 

konsumen sangat terlihat dalam pembelian yang mahal, jarang 

dilakukan, atau berisiko, tetapi hanya melihat perbedaan antara 

merek. 

c. Perilaku pembelian kebiasaan 

Perilaku kebiasaan terjadi dalam keadaan keterlibatan 

konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek. 

d. Perilaku pembelian mencari keragaman 

Perilaku pembelian mencari keragaman terjadi dalam 

situasi yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen rendah 

tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan.
33

 Keputusan 

                                                 
33

 Philip Kotler, Gray Armstrong, op.cit., h. 177. 
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konsumen untuk membeli suatu produk pun dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Proses itu juga melalui serangkaian tahapan. 

G. Keputusan Pembelian Menurut Ekonomi Islam 

Keputusan pembelian menurut Nugroho adalah 

pengintegrasian yang menkombinasikan sikap pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu 

diantaranya. Proses pemindahan kepemilikan dalam perdangangan 

disebut jual beli yang pada surat An-Nisa 29: 

                            

                            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

1. Mashlahah dalam Perilaku Konsumen Islami 

Syariah islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara 

kesejahteraannya. Pola konsumsi pada masa kini lebih menekankan aspek 

pemenuhan keinginan meterial dari aspek kebutuhan yang lain.
34

 Perilaku 

konsumsi islami berdasarkan tuntutan Al-Qur’an dan hadits perlu didasarkan 
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atas rasionalitas yang disempurnakan yang mengintegrasikan keyakinan 

kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas 

ini.
35

 

Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung 

individualisme dan self interest, maka keseimbangan umum tidak dicapai. 

Yang terjadi adalah munculnya sebagai ketimpangan dalam berbagai 

persoalan sosial ekonomi. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi 

kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktifitas ekonomi islam, dan usaha 

pencapain itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama (mashlahah).
36

 

2. Kebutuhan dan Keinginan 

Imam Al-Ghazali telah membedakan dengan jelas antara keinginan 

(syahwat) dan kebutuhan (hajat). Kebutuhan adalah keinginan manusia untuk 

mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. 

Lebih jauh Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam 

melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari makna dan steril. Konsumsi 

dilakukan sehingga rangka beribadah kepada Allah. Pandangan ini tentu 

sangat berbeda dari dimensi yang melekat pada konsumsi konvensional. 

Pandangan konvensional yang materialitis melihat bahwa konsumsi 

merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga, barang, pendapatan dan lain-
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lain tanpa memperdulikan pada dimensi spiritual karena hal itu dianggapnya 

berada diluar wilayah otoritas ilmu ekonomi.
37

  

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang/jasa 

bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. Kebutuhan ini 

terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi tentu akan 

meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. 

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan 

ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat 

manusia nisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk 

kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi 

barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar, tidak berlebihan. 

Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu 

mampu menambah mashlahah atau tidak mendatangkan mudharat. 

H. Hubungan Ekuitas Merek Dengan Keputusan Pembelian 

Ekuitas merek menurut David A. Aaker yang menyatakan 

bahwa brand equity adalah seperangkat aset dan kewajiban (liabilitas) 

merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol, yang mampu 

menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk 

atau jasa baik kepada perusahaan dan pelanggan perusahaan tersebut.
38

 

Ekuitas merek sendiri mempunyai empat dimensi yaitu 

kesadaran merek (brand awareness) yang berkaitan dengan 

kemampuan calon pembeli untuk mengenali atau mengingat sebuah 
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produk, merek yang mempunyai tingkat top level akan mudah dikenal 

oleh konsumen hal ini baik bagi perusahaan dalam hal pemasaran. 

Asosiasi merek (brand association) juga berfungsi sebagai landasan 

konsumen dalam melakukan pembelian. Persepsi kualitas (perceived 

quality) yang berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas 

produk, merek yang berkualitas akan mendapatkan persepsi yang 

positif dari konsumen dan hal ini penting bagi konsumen dalam 

membuat keputusan pembelian dan loyalitas merek (brand loyality) 

yang berkaitan dengan kesetian konsumen terhadap suatu produk, 

produk yang baik dan berkualitas akan memberikan kepuasan 

tersendiri bagi konsumen yang selanjutnya akan memberikan 

kepuasan tersendiri bagi konsumen yang selanjutnya akan berdampak 

terhadap pembelian ulang yang dilakukan oleh konsumen. Dengan 

demikian menurut peneliti ekuitas merek berkaitan erat terhadap 

keputusan pembelian terhadap produk peralatan rumah tangga merek 

Tupperware. 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan hubungan antar 

ekuitas merek dengan keputusan pembelian sebagai berikut : 

Gambar III.8 

Hubungan Ekuitas Merek Dengan 

Keputusan Pembelian 

         Variabel Independen                    Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekuitas Merek (X) 

 

1. Periklanan  

2. Promosi Pejualan 

3. Penjualan Personal 

4. Hubungan 

Masyarakat 

5. Pemasaran 

Langsung  

Keputusan Pembelian 

(Y) 

1. Menentukan 

Kebutuhan 

2. Mencari Informasi 

3. Mengevaluasi 

Berbagai Alternatif 

4. Membuat 

Keputusan Beli 

5. Mengevaluasi Pasca 

Beli 


