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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Seiring perkembangan zaman perkembangan teknologi informasi dapat 

memudahkan manusia untuk beraktifitas melihat berita dan mencari berbagai 

informasi yang beredar di dunia. Perlu kita ketahui bahwa dengan teknologi 

segalanya aktifitas bisa berjalan dengan mudah dan praktis sehingga membantu 

banyak untuk kegiatan kita. Dengan adanya hal demikian perkembanagn dunia 

bisnis pada saat ini di tandai dengan tajamnya persaingan. Oleh karena itu 

peranan–peranan pemasaran sangat penting dan merupakan ujung tombang di 

setiap perusahaan. 

Konsumen dalam memilih suatu produk akan memilih berdasarkan apa yang 

mereka sukai dengan dirinya dan apa yang mereka rasa sesuai dengan 

kebutuhannya sampai pada tahap konsumen dalam menentukan keputusan 

pembelian. Keputusan Pembelian adalah Tahap selanjutnya setelah adanya niat 

atau keinginan membeli, namun keputusan pembelian adalah tidak sama dengan 

pembelian yang sebenarnya (Morrisan, 2010: 111). 

Salah satu penunjang bertahannya suatu produk pada perusahaan tentunya 

adalah dengan terus melakukan inovasi seiring dengan kebutuhan konsumen yang 

mengikuti perkembangan zaman. Inovasi produk merupakan suatu proses yang 

berusaha memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada permasalahan yang 

sering terjadi di dalam bisnis adalah produk yang bagus tetapi mahal atau produk 

murah tetapi tidak berkualitas. Sebagai pelaku usaha, kita harus peka terhadap 
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keinginan konsumen yang kadang sulit kita terima. Keinginan yang paling imum 

adalah konsumen menginginkan produk yang bagus dengan harga yang murah. 

Inovasi prodak adalah inovasi yang digunakan dalam keseluruhan operasi 

perusahaan dimana sebuah produk baru diciptakan dan dipastikan, termasuk 

inovasi di segala proses fungsional/ kegunaannya (Crawford & De bennedetto 

2000). 

Inovasi produk juga membuat konsumen tidak merasa jenuh dengan apa 

yang ditawarkan pihak produsen. Inovasi produk juga menjadi kebutuhan yang 

diperlukan konsumen supaya dapat memudahkan kegiatan yang dilakukan, 

dengan cepatnya perubahan teknologi. Ketika sebuah inovasi produk mampu 

menghadirkan harapan konsumen, maka peluang terjadinya keputusan pembelian 

konsumen semakin besar. 

Merek yang diingat mempunyai kesan tersendiri dihati para konsumen. 

Kesan inilah yang dapat menimbulkan citra pada merek tersebut. Citra merek 

adalah Representasi dan keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari 

informasi dan pengalaman masa lalu dari terhadap merek tersebut (Kotler & 

Amstrong, 2013: 225). 

Dalam pembahasan mengenai merek, banyak hal yang harus 

dipertimbangkan agar baimana produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. 

Caranya adalah menentukan bagaimana konsumen merasa puas dengan merek 

yang berkualitas. Merek memegang peran sangat penting, karena suatu merek 

akan terkait dengan janji dan harapan, sehingga salah satu perannya adalah 

menjembatani harapan konsumen pada saat perusahaan menjanjikan sesuatu 
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kepada konsumen. Merek yang meyakinkan dapat dikatakan memiliki ekuitas 

merek (brand wquity) yang kuat. Suatu produk atau jasa yang memiliki ekuitas 

yang kuat, akan mampu mengembangkan landasan merek yang kuat dan 

keberadaannya dalam persaingan apapun dalam jangka waktu yang lama. Dalam 

hal ini perusahaan harus mampu menumbuhkan ekuitas merek pruduk dan jasa 

yang dimiliki sehingga konsumen tidak beralih merek lainnya. Merek yang baik 

akan muncul citra yang baik pula di mata konsumen. Citra tidak dapat dicetak 

begitu saja seperti mencetak barang di pabrik, karena citra adalah kesan yang 

diperoleh sesuai dengan pengetahuan pemahaman seseorang tentang sesuatu yang 

terbentuk dari bagaimana perusahaan melaksanakan kegiatan operasionalnya yang 

berlandaskan pada segi layanan. 

Citra merek juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

penjualan suatu produk. Citra merek adalah cara pandang konsumen terhadap 

suatu merek. Pada dasarnya produk yang cirtanya baik akan mempengaruhi 

konsumen untuk membelinya. Tugas perusahaan adalah membangun citra merek 

yang positif agar tingkat permintaan pembelian terhadap produknya terus 

meningkat. 

Pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen merupakan suatu proses 

pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tidak 

lanjut yang langsung dilaksanakan. Proses keputusan pembelian oleh konsumen 

sangat ditentukan oleh faktor psokologis  mereka sendiri seperti keyakinan, dan 

pendirian. Kemudian mengidentifikasi masukan – masukan informasi yang 

mereka dapat mengenai suatu produk atau barang. Setelah itu mengevaluasinya 

untuk melakukan pembelian. 
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Laptop adalah salah satu contoh perkembangan dunia teknologi dan hampir 

semua orang membutuhkan laptop. Laptop dapat meringankan semua tugas 

manusia, mulai dari membantu dalam pembuatan dokumen, penyimpanan 

multimedia seperti lagu, video, dan foto hingga dapat membantu manusia dalam 

menciptakan suatu produk. 

Keaneragaman produk laptop yang ada saat ini mendorong konsumen untuk 

malakukan identifikasi dalam pengambilan keputusan saat menentukan suatu 

merek yang menurut mereka memenuhi kriteria sebuah produk laptop yang ideal. 

Kompetisi tersebut akan terus berlanjut karena beberapa merek baru terus 

bermunculan dengan berbagai macam varian seperti: Lenovo, Samsung, Apple, 

Accer, Dell, Hp, dll. Ini buktikan dengan penguasaan pangsa pasar (market share) 

terhadap produk laptop. Persaingan tersebut akan terus terjadi, karena berbagai 

merek baru terus bermunculan. Tingginya persaingan pasar laptop akan 

mendorong para produsen laptop untuk melakukan berbagai strategi agar bisa 

bersaing. Para pengusaha dalam industri ini bersaing malakukan berbagai strategi 

untuk mendapatkan konsumen dan dapat memberikan kupuasan kepada 

konsumen. Membahas mengenai kepuasan pembelian maka tidak lepas dari 

hubungan dengan tingkat keterlibatan konsumen. Untuk memahami pembuatan 

keputusan pembelian, terlebih dahulu harus memahami sifat – sifat kererlibatan 

konsumen dan produk. 

Berkembangnya konsep bisnis yang semakin meningkat menyebabkan 

banyak para pembisnis terus mengembangankan diri. Begitu antusiasnya setiap 

pembisnis menjadikan persaingan yang ketat antar pembisnis kian terlihat. 
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Berikut adalah 6 laptop dengan market share tertinggi di dunia 

Tabel 1.1 6 laptop dengan market share tertinggi di dunia 

Company 2017 

Shipments 

2017 

Market 

Share 

2016 

Shipments 

2016 

Market 

Share 

2017/2016 

Growth 

1. HP Inc 58,800 22.7% 54,319 20.9% 8.2% 

2. Lenovo 54,857 21.1% 55,517 21.3% -1.2% 

3. Dell Inc 41,821 16.1% 40,731 15.7% 2.7% 

4. Apple 19,661 7.6% 18,558 7.1% 5.9% 

5. Acer 

Group 

17,564 6.8% 17,649 6.8% -0.5% 

6. ASUS 17,109 6.6% 19,140 7.4% -10.6% 

Others 49,716 19.1% 54,243 20.9% -8.3% 

Total 259,529 100.0% 260,158 100.0% -0.2% 

Sumber: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 11, 2018 

Terlihat dari tabel diatas persentase laptop asus dalam dua periode 

kebelakang di pasar dunia mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2016 

market share laptop asus sebesar 7.3 % dan tahun 2017 sebesar 6.4 %. Meski 

semakin gencarnya persaingan maupun pendatang baru menawarkan berbagai 

macam produk yang tidak kalah dengan citra merek asus. Dari data diatas 

menunjukan ada penurunan penjualan laptop Asus selama dua tahun. dimana pada 

tahun 2016 penjualan laptop asus sebesar 19.140 pembelian dengan market share 

7.4 %. Dan pada tahun 2017 turun sebesar 17.109 pembelian dengan market share 

6.6%. ini membuktikan bahwa presentasi yang dilakukan laptop asus di pasar 

dunia kurang berhasil. 

Di indonesia sendiri laptop Asus banyak yang mencarinya, salah satunya  

mahasiswa. Bagaimana tidak, Asus merupakan salah satu merek laptop yang 

bagus untuk desainer. Asus di temukan oleh jonney shih dan jerry shen. Kisa asus 

bermula pada tahun 1989, ketika empat insinyur komputer, yaitu Wayne Hsieh, 
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Ted Hsu, MT Liao dan TH Tung yang berniat mendirikan perusahaan baru untuk 

memajukan industri TI di negara Taiwan. Nama yang mereka pilih adalah 

“pegasus” yang diambil dari sebutan untuk makhluk mitos asal yunani. Pad 

perkembangannya, nama tersebut dipendekan menjadi “Asus” agar bisa tampil di 

urutan awal sesuai alphabet. 

Dikalangan mahasiswa laptop sangat penting di dunia perkuliahan. 

Mahasiswa kini tak lagi cukup hanya berbekal buku pelajaran dan alat tulis saja. 

Penting pula melengkapi diri dengan perangkat teknologi yang bisa menunjang 

kegiatan pendidikan. Laptop penting bagi mahasiswa untuk membuat tugas serta 

menyimpan data, juga untuk mengakses internet ketika ingin mencari literatur. 

Alasan memilih produk merek laptop Asus, karena saat ini produk laptop 

Asus cukup tinggi dalam penjualan. Dengan penjualan yang cukup tinggi dan 

dapat dikatan berhasil dalam strategi penertasi pasar. Maka saya sangat tertarik 

untuk memilih produk laptop Asus. 

 

 

 

MEREK TBI TOP 

Acer 34.7% TOP 

Asus 16.5% TOP 

Lenovo 11.1% TOP 

Toshiba 10.8%   

HP 8.5%   

Samsung 4.6%   

Apple 3.3% 

 

MEREK TBI TOP 

Acer 33.7% TOP 

Asus 18.1% TOP 

Toshiba 10.9% TOP 

Lenovo 10.5%   

HP 8.9%   

Samsung 4.8%   

Apple 3.1% 
 

MEREK TBI TOP 

Acer 31.7% TOP 

Asus 23.6% TOP 

Lenovo 10.9% TOP 

HP 9.4%   

Toshiba 7.1%   

Tabel 1.2 

Notebook/laptop/netbook 2017 

Tabel 1.2 

Notebook/laptop/netbook 2018 

Tabel 1.2 

Notebook/laptop/netbook 2016 
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Terlihat dari data tabel di atas menunjukan pertumbuhan Laptop Asus dari tahun 

ke tahun mengalami peningkatan. Dimana selama tahun 2016 sebesar 16.5 %, 

tahun 2017 18.1%, dan tahun 2018 23.6%. ini menunjukan presentrasi pasar yang 

dilakukan Laptop Asus sangat berhasil. Walaupun persentase tersebut tidak 

berpengaruh terhadap posisi top brand. 

Laptop asus sendiri sudah tidak asing di telinga masyarakat, dimana asus 

memiliki kualitas yang bagus dan melakukan inovasi mengikuti zamannya. Begitu 

juga di mahasiswa Fisip UIN Bandung dimana citra laptop asus sudah dibenak 

para mahasiswa Fisip UIN Bandung. Selain laptop asus itu sudah tertanam dalam 

benak konsumen, laptop asus sendiri memiliki banyak keunggulan seperti merek 

IT yang terkenal sejak PC, ketangguhan MotherBoard dalam setiap produknya, 

harga yang cukup terjangkau, VGA seperti ATI Radeon dan Nvidia Gforce, 

memberikan garansi yang paling lama dianatara merek laptop lainnya. Cocok 

sekali buat para mahasiswa yang suka gamer dan desainer. 

Meski semakin gencarnya persaingan maupun pendatang baru yang 

menawarkan berbagai macam produk baru hal ini membuktikan bahwa inovasi 

prodak mengidentifikasikan suatu hubungan yang sangat kuat terhadap keputusan 

pembelian, dengan terpenuhinya konsumen melalui inovasi produk yang baik dan 

terus berkembang. Semakin baik citra merek yang dirasakan konsumen maka 

keputusan pembelian konsumen produk laptop Asus semakin meningkat. 
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Tabel 1.3 

Mini survay 

No. Hari / 

Tanggal 

Pertanyaan Hasil  

1 Jumat, 1 

Maret 2019 

Dimana anda membeli 

laptop asus? 

Dari 35 orang responden, 

mengatakan di tokoh 

elektronik 

2 Jumat, 1 

Maret 2019 

Menurut anda, apakah anda 

tertarik untuk membeli 

laptop asus? 

Dari 35 orang responden,  30 

responden diantaranya  

mengatakan YA dan 5 

responden lainnya  

mengatakan TIDAK. 

3 Jumat, 1 

Maret 2019 

Menurut anda, apakah 

laptop asus melakukan 

inovasi produk dari laptop 

sebelumnya? 

Dari 35 orang responden, 35 

responden diantaranya  

mengatakan YA  

4 Jumat, 1 

Maret 2019 

Menurut anda, apakah 

laptop asus terjangkau 

untuk kalangan mahasiswa? 

Dari 35 orang responden, 25 

responden diantaranya  

mengatakan YA dan 10 

responden lainnya  

mengatakan TIDAK. 

5 Jumat, 1 

Maret 2018 

Menurut Anda, apakah 

laptop asus lebih berkualitas 

dibandingkan laptop yang 

Dari 35 orang responden, 30 

responden diantaranya  

mengatakan YA dan 5 
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No. Hari / 

Tanggal 

Pertanyaan Hasil  

lain? responden lainnya  

mengatakan TIDAK. 

(Sumber: Diolah oleh peneliti 2019) 

Berdasarkan hasil mini survey yang dilakukan pada hari jum’at 1 Maret 

2019, seluruh responden mengatakan membeli laptop asus di tokoh elektronik. 

Dari 35 responden 30 responden mengatakan ya bahwasannya responden tertarik 

untuk membeli laptop asus. Kemudian dari 35 responden menyatakan bahwa 

semua responden mengatakan laptop asus selalu melakukan inovasi produk dari 

laptop sebelumnya. Sedangkan dari segi terjangkau untuk kalangan mahasiswa 

dari 35 responden yang dijadikan sampel peneliti, 25 responden mengatakan ya, 

artinya sebagian besar responden mengatakan bahwa laptop asus itu terjangkau 

untuk kalangan mahasiswa. Tetapi pada pertanyaan terakhir yang telah diajukan 

oleh peneliti bahwa dari 35 responden yang menjadi sampel peneliti, 30 

responden mengatakan ya, arttinya laptop asus lebih berkualitas di bandingkan 

laptop yang lain. Sebagian besar alasan konsumen melakukan pembelian laptop 

asus yaitu karena inovasi produk yang mengikuti kebutuhan dan citra merek yang 

sudah tidak asing dikalangan mahasiswa. 

Permasalahan laptop asus sendiri mengenai inovasi produk yaitu dalam 

mengeluarkan produk laptop terbaru terlalu cepat dengan membawa specs yang 

lebih tinggi tetapi harganya bisa bersaing lebih murah dari produk sebelumnya. 

Kondisi ini yang sering membuat para pengguna yang telah membeli produk yang 

sebelumnya merasa kecewa dan menyesal. 
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Selain dari laptop baru dengan membawa specs yang tinggi dan harga lebih 

murah, responden juga mengeluh pada citra merek yaitu mengenai dibeberapa 

wilayah, laptop asus tidak memiliki jumlah service center yang cukup. Akibatnya 

sering terjadi penumpukan barang service yang bergaransi, sehingga saat ada 

masalah maupun kerusakan, responden musti antri dulu dan bisa memakan waktu 

beberapa bulan. 

Tetapi pada dasarnya laptop asus ini memiliki banyak kelebihannya 

dibandingkan laptop lain salah satunya yaitu ketangguhan motherboard dalam 

setiap produk, harga yang ekonomis membawa fitur-fitur mumpuni sejajar dengan 

laptop lain dikelasnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Inovasi Produk dan Citra Merek Terhadap Keputusan 

Pembelian Laptop ASUS (Studi Pada Mahasiswa FISIP UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung)”. 

 

B. Identifkasi Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas diperoleh beberapa 

permasalahan yang dapat di identifikasi antara lain: 

1. Inovasi produk menjadi pertimbangan konsumen dalam keputusan pembelian. 

Inovasi produk juga membuat konsumen tidak merasa jenuh dengan apa yang 

ditawarkan pihak produsen. Inovasi produk juga menjadi kebutuhan yang 

diperlukan konsumen supaya dapat memudahkan kegiatan yang dilakukan, 

dengan cepatnya perubahan teknologi. Ketika sebuah inovasi produk mampu 
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menghadirkan harapan konsumen, maka peluang terjadinya keputusan 

pembelian konsumen semakin besar. 

2. Citra merek menjadi pertimbangan konsumen dalam keputusan pembelian. 

Nama besar perusahaan menjadi patokan konsumen memilih produk 

sejenisnya. Citra merek sebagai identitas dari perusahaan yang tidak dapat 

ditiru oleh para pesaingnya. 

3. Laptop merupakan salah satu alat teknologi yang sangat penting bagi 

mahasiswa karena untuk menunjang kegiatan pendidikan. 

4. Inovasi produk dan Citra merek mempengaruhi keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian sanagat dipengaruhi oleh faktor – faktor dari perilaku 

konsumen. 

5. Adanya reseach gap dari penelitian terdahuhu yang menunjukan hasil 

berbeda. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti menetapkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Inovasi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen laptop merek Asus? 

2. Apakah Citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

merek Asus? 

3. Seberapa besar inovasi produk dan citra merek berpengaruh secara silmutan 

terhadap keputusan pembelian laptop merek Asus? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti menetapkan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh inovasi produk terhadap keputusan pembelian 

laptop asus. 

2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 

laptop asus. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar inovasi produk dan citra merek 

berpengaruh secara silmutan terhadap keputusan pembelian laptop asus. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu dalam mengajukan 

tugas akhir menempuh gelar sarjana stara satu. Dengan diperolehnya informasi 

dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat bagi pihak – pihak 

bersangkutan. 

1. Bagi peneliti 

a. Merupakan aplikasi dari ilmu teoritis yang diterima di kampus, kemudian 

menerapkannya dalam bidang pemasaran. 

b. Penelitian ini berguna untuk menambahkan wawasan, pengetahuan serta 

pengalaman penelitian. 

2. Bagi Akademik 

Sebagai salah satu masukan bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang 

ilmu manajemen khususnya dalam program studi manajemen pemasaran. 
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3. Bagi Perusahaan 

a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi perusahaan untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh inovasi produk dan citra merek terhadap keputusan 

pembelian. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan supaya perusahaan bisa lebih kreatif 

dan inovasi dalam mementukan produk. 

4. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan bacaan atau kajian pustaka dalam melakukan 

penelitian berikutnya. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan dituntut untuk melakukan 

inovasi sesuai dengan perkembangan zaman agar produk yang dihasilkan dapat 

bersaing dipasaran. Menurut Kotler dan Keller (2009) inovasi adalah produk, jasa, 

ide, dan persepsi yang baru dari seseorang. Inovasi adalah produk atau jasa yang 

dipersepsikan oleh konsumen sebagai produk atau jasa baru. Secara sederhana, 

inovasi dapat diartikan sebagai terobosan yang berkaitan dengan produk-produk 

baru. Oleh karena itu inovasi produk berhubungan erat dengan keputusan 

pembelian.  

Dengan citra merek yang baik dari perusahaan atas produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan diharapkan menimbulkan keinginan konsumen untuk melakukan 

pembelian. Kotler dan Keller (2007: 332) bahwa merek adalah: “Nama, istilah, 

tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk 

mengenali produk atau jasa dari seseorang atau penjual dan untuk 
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membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek mengidentifikasikan pembuat 

atau penjual dari suatu produk. Merek juga merupakan janji penjual untuk 

menyampaikan kesimpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten 

kepada pembeli.” 

Inovasi produk dan citra merek mempunyai peran penting dalam keputusan 

pembelian. Menurut Kotler dan Keller (2009: 184), keputusan pembelian adalah 

tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar–

benar membeli. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan. Tahapan-tahapan dalam proses keputusan pembelian yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pascapembelian. Proses pertama pengenalan masalah, 

proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhannya. Berikutnya konsumen akan terdorong untuk mencari informasi 

yang lebih banyak. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, konsumen mulai 

membandingkan dengan produk serupa lainnya untuk memperoleh alternatif 

produk, ini disebut sebagai evaluasi alternatif. Dalam evaluasi alternatif ini 

konsumen akan membuat keputusan apakah akan membeli atau tidak. Apabila 

konsumen membuat keputusan membeli, maka setelah itu akan berada dalam 

tahap terakhir yaitu perilaku pascapembelian. Pada tahap ini konsumen akan 

merasakan manfaat dari produk dan juga akan mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang atau tidak. 

1. Pengaruh Inovasi produk terhadap keputusan pembelian. 
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Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aleiyya, dkk (2014) 

menyatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan 

keputusan pembelian. Inovasi produk mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Pengaruh yang diberikan oleh inovasi produk seperti 

minat konsumen akan produk, evaluasi konsumen akan produk, percobaan 

terhadap produk, serta penerimaan terhadap produk baru terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini membuktikan bahwa inovasi produk mengindikasikan 

suatu hubungan yang sangat kuat terhadap keputusan pembelian, dengan 

terpenuhinya keinginan konsumen melalui inovasi produk yang baik dan 

terus berkembang.  

2. Pengaruh Citra merek terhadap keputusan pembelian 

Dengan citra merek yang baik dari perusahaan atas produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan diharapkan menimbulkan keinginan konsumen untuk 

melakukan pembelian. 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dari bahasan diatas bahwa citra 

merek sangat berpengaruh bersar terhadap minat konsumen. Karena dari citra 

merek, konsumen dapat mengetahui jaminan dari produk tersebut. Dan citra 

merek erat kaitannya dengan keyakinan akan merek yang ditawarkan dari 

suatu produk. 

Pada penelitian sebelumnya oleh Aleiyya, dkk, (2014), Tamimi, dkk, 

(2015), Alama, dkk, (2013), Praba sulisyawati (2011), dan Kurnia Akbar 

(2013) menyatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara citra merek dengan 

keputusan pembelian. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa citra metek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian laptop 
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merek Dell. Berpengaruh posistif artinya adalah jika variabel citra merek 

mengalami peningkatan maka akan menyebabkan peningkatan pula pada 

keputusan pembelian. 

3. Terdapat pengaruh inovasi produk dan citra merek secara simultan terhadap 

keputusan pembelian. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan Hendri Sunardi (2017) yang berjudul Pengaruh citra merek dan 

inovasi produk terhadap keputusan pembelian  produk sepeda motor honda. 

Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa inovasi produk dan citra merek 

berpengaruh secara positif signifikan bersama-sama terhadap keputusan 

pembelian produk sepeda motor honda. 

Dari paparan di atas dapat dibuat skema kerangka pemikiran teoritis seperti 

pada gambar 1.1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2019) 

  

Inivasi Produk  

(X1) 

 

 

 
Citra Merek 

(X2) 

 

 

Keputusan 

Pembelian  

(Y) 

  

H1 

H2 

H3 



17 

 

 

 

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil 

Analisis 

Perbedaan 

1. Calvin 

(2001) 

Analisa 

pengaruh 

brand image, 

brand trust 

terhadap niat 

pembelian 

polis 

asuransi PT. 

Sequislife di 

Surabaya 

Brand 

Image 

(X1), 

Brand 

Trust (X2), 

Niat 

Pembelian 

(Y) 

Brand image 

memiliki 

pengaruh 

negatif 

signifikan 

secara 

individual 

terhadap 

niat 

pembelian 

polis 

asuransi 

pada PT. 

Squislife di 

Surabaya 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

yang sedang 

dilakukan 

terdapat 

persamaan 

variabel X1 

sedangkan 

perbedaannya 

di variabel 

X2, variavel 

Y dan objek 

penelitiannya 

2. Agus 

Rahayu Gita 

Anggarini  

(2009) 

 

Pengaruh 

inovasi 

produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk 

audio sony 

Inovasi 

Produk 

(X1), 

Keputusan 

pembelian 

(Y) 

Inovasi 

produk 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen 

produk 

audio sony 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

yang sedang 

dilakukan 

terdapat 

persamaan 

variabel X1  

dan variabel 

Y sedangkan 

perbedaannya 

di objek 
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No Nama 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil 

Analisis 

Perbedaan 

penelitiannya 

3. Praba 

sulistyawati 

(2011) 

 

Analisis 

pengaruh 

citra merek 

dan kualitas 

produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

laptop merek 

acer 

Citra 

Merek 

(X1), 

Kualitas 

produk 

(X2), 

Keputusan 

pembelian 

(Y)  

Citra merek 

dan kualitas 

produk 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

laptop 

merek acer 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

yang sedang 

dilakukan 

terdapat 

persamaan di 

variabel X1 

dan variabel 

Y sedangkan 

perbedaannya 

di objek 

penelitiannya 

4 Alaiyya, 

dkk. 

(2014) 

 

Pengaruh 

inovasi 

produk baru, 

citra merek 

dan harga 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

pc tablet 

apple ipad 

Inovasi 

Produk 

baru (X1), 

Citra 

Merek 

(X2), 

Harga 

(X3), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y)  

Inovasi 

produk baru, 

citra merek 

dan harga 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

pc tablet 

apple ipad 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

yang sedang 

dilakukan 

persamaan di 

variabel X1, 

variabel X2 

dan variabel 

Y sedangkan 

perbedaannya 

di objek 

penelitiannya 

5. Siska Pengaruh Citra Citra merek, Dalam 
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No Nama 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil 

Analisis 

Perbedaan 

mutiara 

farlina  

(2016) 

 

citra merek, 

kualitas 

produk dan 

harga 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk 

kecantikan 

wardah pada 

mahasiswi 

fakultas ilmu 

sosial dan 

ilmu poitik 

UIN sunan 

gunung djati 

bandung 

angkatan 

2013 

Merek 

(X1), 

Kualitas 

produk 

(X2), 

Harga 

(X3), 

Keputusan 

pembelian 

(Y) 

 

kualitas, dan 

harga 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk 

kecantikan 

wardah pada 

mahasiswi 

fakultas 

ilmu sosial 

dan ilmu 

poitik UIN 

sunan 

gunung djati 

bandung 

angkatan 

2013 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

yang sedang 

dilakukan 

terdapat 

persamaan di 

variabel X1 

dan variabel 

Y sedangkan 

perbedaannya 

di objek 

penelitiannya 

6. Hendri 

Sunardi 

(2017) 

 

Pengaruh 

citra merek 

dan inovasi 

produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian  

produk 

sepeda 

motor honda 

Citra 

Merek 

(X1), 

Inovasi 

Produk 

(X2), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Citra merek 

dan inovasi 

produk 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda 

motor honda 

Adapun 

persamaan 

yang 

mendasar 

dalam 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

terdahulu 

ialah  
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No Nama 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil 

Analisis 

Perbedaan 

variabel X 

maupun 

variabel Y 

sama 

sedangkan 

perbedaannya 

di objek 

penelitiannya 

7. Ahmad 

Purnama 

Zaeni 

(2013) 

Pengaruh 

Iklan dan 

Citra merek 

produk 

pesaing 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

selain 

sepeda 

motor merek 

honda 

Iklan (X1), 

Citra 

Merek 

(X2), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Iklan dan 

Citra Merek 

produk 

pesaing 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

selain 

sepeda 

motor merek 

honda 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

yang sedang 

dilakukan 

terdapat 

persamaan di 

variabel X2 

dan variabel 

Y sedangkan 

perbedaannya 

di objek 

penelitiannya 

8. Ahmad Ikhu 

(2017) 

Pengaruh 

Citra merek 

(Brand 

image) dan 

Gaya hidup 

(Lifesttyle) 

terhadap 

pengambilan 

Citra 

Merek 

(X1), Gaya 

hidup (X2), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Citra Merek 

(Brand 

image) fan 

Gaya Hidup 

(Lifesttyle) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

yang sedang 

dilakukan 

terdapat 

persamaan di 
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No Nama 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil 

Analisis 

Perbedaan 

keputusan 

pembelian 

motor honda 

vario 

keputusan 

pembelian 

motor vario 

variabel X1 

dan variabel 

Y sedangkan 

perbedaannya 

di objek 

penelitiannya 

9. Lukmanul 

Hakim 

(2016) 

Analisis 

pengaruh 

Citra merek 

(Brand 

image) 

terhadap 

keputusan 

konsumen 

pada BPR 

Sejahterah 

Batam 

Citra 

Merek 

(X1), 

Keputusan 

Konsumen 

(Y) 

Berdasarkan 

pengujian 

regresi 

linear 

berganda 

maka 

diketahui 

bahwa 

variabel 

Citra 

produsen, 

citra 

konsumen 

dan citra 

produk 

mempunyai 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

konsumen 

dalam 

memilih 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

yang sedang 

dilakukan 

terdapat 

persamaan di 

variabel X1 

dan variabel 

Y sedangkan 

perbedaannya 

di objek 

penelitiannya 
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No Nama 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil 

Analisis 

Perbedaan 

produk 

tabungan 

pada BPR 

Sejahtera 

Batam. 

  

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019) 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013) hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1   : Inovasi Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

H2   : Citra Merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

H3 : Inovasi Produk dan Citra Merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 


