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2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Riduansyah, Suharyono, dan Arifin (2016) dengan 

judul,”Pengaruh Kesadaran Merek, Asosiasi Merek dan Kesan Kualitas terhadap 

Keputusan Pembelian”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara brand 

awareness, brand association dan kesan kualitas terhadap keputusan pembelian sepatu 

Adidas di Adidas store Mal Olympic Garden Malang. Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 106 orang yang merupakan konsumen sepatu Adidas di 

Adidas store Mal Olympic Garden Malang. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan program 

SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen brand 

awareness, brand association dan kesan kualitas berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Kesamaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu kesadaran 

merek, asosiasi merek, variabel dependen yaitu keputusan pembelian dan teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. 

Teori mengenai brand awareness dan brand association pada penelitian ini juga bisa 

menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. 

Penelitian oleh Saputro, Paramita dan Wasro (2016), dengan judul “Pengaruh 

Brand Awareness, Perceved Quality dan Price terhadap Keputusan Pembelian Honda 

Vario 125 di Dealer Astra Honda Semarang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 



menganalisis hubungan antara brand awareness, perceived quality, dan price terhadap 

keputusan pembelian Honda Vario 125 di Dealer Astra Honda Semarang. Teknik 

sampling yang digunakan adalah quota sampling. Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 100 orang yang merupakan konsumen Honda Vario di 

Semarang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa brand awareness, perceived quality dan price 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kesamaan dalam penelitian ini 

adalah penggunaan variabel independen yaitu brand awareness dan variabel dependen 

yaitu keputusan pembelian. Teori mengenai brand awreness dalam penelitian ini juga 

bisa menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. 

Penelitian oleh Ambolau (2015) dengan judul, “The Influence of Brand 

Awareness and Brand Image on Purchase Decision”. Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti pengaruh brand awareness dan citra merek terhadap keputusan pembelian. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 94 orang yang merupakan 

konsumen Aqua botol 600 ml. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Purposive Sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa brand awareness dan 

citra merek memiliki pengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

Kesamaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan adalah 

brand awareness. Penelitian ini juga memberikan teori-teori mengenai brand 

awareness dan keputusan pembelian yang dapat digunakan peneliti sebagai referensi. 



Penelitian oleh Tariq et al., (2017) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari EWOM dan brand awareness terhadap intensi pembelian konsumen dengan brand 

image sebagai faktor mediasi. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan 

teknik analisis yaitu korelasi dan regresi SPSS. Jumlah sampel yang digunakan 

sebanyak 262 orang yang merupakan mahasiswa pengguna mobile phone dari empat 

universitas di Rawalpindi dan Islamabad. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa EWOM dan brand awareness memiliki hubungan positif 

terhadap minat beli konsumen. Kesamaan dalam penelitian ini adalah variabel 

independen yang digunakan adalah brand awareness dan teknik analisis data 

menggunakan SPSS. Penelitian ini juga memberikan teori-teori mengenai brand 

awareness yang dapat digunakan peneliti sebagai referensi dalam melakukan 

penelitian. 

Penelitian oleh Sasmita (2015) yang bertujuan untuk melihat pengaruh brand 

association, brand loyalty, brand awareness dan brand image terhadap brand equity 

konsumen muda. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 200 orang dengan teknik 

pengambilan sampel random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa brand awareness 

berpengaruh signifikan terhadap brand equity. Kesamaan dalam penelitian ini adalah 

variabel independen brand awreness, brand association dan teknik random sampling. 

Teori mengenai brand awreness, brand association dan random sampling dalam 

penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. 



2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Brand Awareness 

  Aaker dalam Shaleh (2017) mengatakan bahwa Brand awareness merupakan 

salah satu hal yang penting dalam sebuah perusahaan. Brand awareness (kesadaran 

merek) adalah kemampuan seorang calon konsumen untuk mengingat atau mengenali 

bahwa sebuah merek merupakan bagian dari suatu produk. Menurut Durianto dalam 

Iwan (2017) semakin tinggi tingkat kesadaran tentang sebuah merek, berarti produk 

tersebut berada di dalam benak calon konsumen sebelum merek lainnya.  

 Aaker dalam Pradana (2015) menjelaskan, brand awareness memiliki empat 

tahapan dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat paling tinggi.  

Gambar 2. 1 Piramida Kesadaran Merek 

Sumber: Aaker dalam Pradana (2015) 

 

1. Unaware of Brand: Pada tahapan ini pelanggan merasa ragu atau tidak yakin apakah 

sudah mengenal merek yang disebutkan atau belum. Tingkatan ini yang harus dihindari 

oleh perusahaan.  

2. Brand Recognition: Pada tahapan ini, pelanggan mampu mengidentifikasi merek 

yang disebutkan.  



3. Brand Recall: Pada tahapan ini, pelanggan mampu mengingat merek tanpa diberikan 

stimulus.  

4. Top of Mind: Pada tahapan ini, pelanggan mengingat merek sebagai yang pertama 

kali muncul di pikiran saat berbicara mengenai kategori produk tertentu. 

 Keller dalam Renata (2014) mengatakan bahwa terdapat empat indikator yang 

dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkatan seseorang mengetahui 

sebuah merek, yaitu: 

1. Recall: Seberapa jauh seorang konsumen dapat mengingat ketika ditanya 

merek apa saja yang diingat. 

2. Recognition: Seberapa jauh seorang konsumen dapat mengenali sebuah 

merek dan menggolongkan merek tersebut ke dalam kategori tertentu. 

3. Purchase: Seberapa jauh seorang konsumen akan memasukkan suatu merek 

ke dalam alternatif pilihan ketika akan melakukan transaksi pembelian 

produk atau jasa. 

4. Consumption: Seberapa jauh seorang konsumen masih mengingat suatu 

merek ketika sedang menggunakan produk atau jasa dari pesaing sejenis. 

2.2.2 Brand Association 

 Menurut Aaker dalam Ardian (2016), brand association adalah segala sesuatu 

yang diingat oleh konsumen mengenai sebuah merek baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Brand association muncul dalam segala bentuk dan menggambarkan 

karakteristik serta aspek independen dari suatu produk atau jasa. 



 Keller dalam Ardian (2016) menjelaskan bahwa brand association (asosiasi 

merek) di bagi menjadi tiga dimensi yaitu: 

1. Favorability of brand association (Asosiasi Merek yang Disukai) 

Brand Association yang disukai oleh calon konsumen, terbentuk ketika timbul 

kepercayaan bahwa sebuah brand memiliki atribut dan keuntungan yang 

relevan, atribut dan keuntungan yang mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan calon konsumen, sehingga dalam benak calon konsumen akan 

terbentuk penilaian yang positif secara keseluruhan terhadap brand tersebut. 

2. Strength of brand association (Kekuatan Asosiasi Merek) 

Kekuatan brand association bergantung dari banyak atau tidaknya kuantitas 

dan kualitas informasi yang diterima oleh calon pelanggan. Kuat atau tidaknya 

brand association dapat dilihat dari seberapa banyak informasi yang diterima 

dan diresap oleh konsumen. Faktor yang mempengaruhi kekuatan brand 

association ada dua yaitu hubungan personal dari informasi tersebut dan 

konsistensi informasi tersebut sepanjang waktu. 

3. Uniqueness of brand association (Keunikan Asosiasi Merek) 

Keunikan asosiasi merek terbentuk dari dua dimensi diatas yaitu asosiasi 

kekuatan dan kesukaan yang membuat pembeda bagi sebuah brand dengan 

brand lainnya. Terbentuknya keunikan dari sebuah brand menyebabkan 

terciptanya keuntungan kompetitif dan alasan-alasan bagi konsumen untuk 

memilih produk brand tersebut. Keunikan ini dirancang agar calon pelanggan 

tidak memiliki alasan untuk tidak memilih brand tersebut. 



2.2.3 Keputusan Pembelian 

 Menurut Kotler dan Susanto dalam Dewi (2015) keputusan pembelian 

merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen 

benar–benar membeli. Dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah proses 

yang terjadi pada saat konsumen memilih produk atau jasa untuk melakukan 

pembelian. Penjual harus memahami tingkah laku pembelian konsumen yang 

dipengaruhi oleh karakteristik dan proses pengambilan keputusan pribadi pembeli.  

Dalam membeli sesuatu produk, konsumen pasti memiliki suatu proses pengambilan 

keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller dalam Dewi (2015), proses 

pengambilan keputusan memiliki lima tahapan yaitu:  

1. Pengenalan masalah  

Sebuah proses dimana konsumen akan melakukan pembelian sebuah produk 

sebagai solusi atas permasalan yang sedang dihadapi. Konsumen tidak akan 

menentukan sebuah produk yang akan dibeli jika tidak ada pengenalan masalah. 

2. Pencarian informasi  

Sebuah proses dimana konsumen tersebut akan termotivasi untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Proses tersebut dapat 

berasal dari dalam memori ataupun pengalaman orang lain.  

3. Mengevaluasi alternatif  

Sebuah proses dimana setelah konsumen mendapatkan berbagai macam 

informasi konsumen tersebut akan mengevaluasi alternatif strategis apa saja 

yang akan dipilih untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.  



4. Keputusan pembelian   

Sebuah proses dimana konsumen membuat keputusan pembelian suatu produk 

yang diinginkan. Terkadang konsumen memerlukan waktu yang cukup lama 

sebelum konsumen tersebut memutuskan untuk membeli produk yang 

diinginkan, karena adanya hal–hal yang masih perlu dipertimbangkan.  

5. Evaluasi pasca pembelian  

Sebuah proses dimana konsumen mengevaluasi apakah produk tersebut sesuai 

dengan keinginan. Dalam proses ini, konsumen bisa mengerti apakah dia puas 

atau tidak puas atas produk yang dia beli. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian 

Penelitian oleh Saputro (2016), dengan hasil yang menunjukkan bahwa brand 

awareness berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, hal ini di buktikan 

dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05. Dengan demikian semakin baik brand awareness, 

maka keputusan pembelian semakin meningkat.  

Penelitian oleh Ambolau (2015) dengan hasil yang menunjukkan bahwa brand 

awareness memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil 

ini didukung oleh nilai t, dengan nilai t signifikan (0,000) ≤ α = 0,05. Oleh karena itu 

H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Keputusan Pembelian dapat 

dipengaruhi secara signifikan oleh brand awareness atau dengan meningkatkan brand 

awareness sehingga keputusan pembelian akan meningkat secara signifikan. 



2.3.2 Hubungan Antara Brand Association Terhadap Keputusan Pembelian 

Penelitian oleh Riduansyah (2016) dengan hasil yang menunjukkan bahwa 

variabel independen brand association berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 3,493 dan 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai statistik uji t hitung tersebut lebih 

besar daripada ttabel (3,493 > 1,983) dan nilai signifikansi lebih kecil daripada α = 

0,05. Dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan brand association dapat 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen. 

Penelitian oleh Fitriani (2015) dengan hasil yang menunjukkan bahwa brand 

association berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Brand 

association mampu mempengaruhi keputusan pembelian melalui penciptaan 

keunggulan brand serta nilai manfaat yang tinggi kepada konsumen. Suatu brand yang 

memiliki keunggulan dan manfaat tinggi dapat menciptakan kepercayaan yang tinggi 

atas brand tersebut. Pengalaman menggunakan suatu produk atau brand mampu 

menciptakan brand association. Dalam beberapa hal keputusan pembelian seorang 

konsumen bukan karena keunggulan intrinsik suatu brand, melainkan karena asosiasi 

ekstrinsik yang dihubungkan dengan pengetahuan konsumen. 



2.4 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Latar Belakang 

Penjualan Forte yang tidak stabil menjadi masalah yang perlu diatasi. Peneliti melakukan survei 

pendahuluan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan konsumen untuk tidak membeli produk 

Forte. Hasil survei pendahuluan menunjukkan bahwa masalah yang dialami Forte berkaitan dengan 

brand. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh brand 

awareness dan brand association terhadap keputusan pembelian konsumen Forte. 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian konsumen Forte. 

2. Mengetahui pengaruh brand association terhadap keputusan pembelian konsumen Forte. 

Landasan Teori 

1. Aaker dalam Shaleh (2017) menyatakan 

bahwa brand awareness (kesadaran merek) 

adalah kemampuan seorang calon 

konsumen untuk mengingat atau mengenali 

bahwa sebuah merek merupakan bagian 

dari suatu produk. 

2. Aaker dalam Ardian (2016) menyatakan 

bahwa asosiasi merek (brand association) 

adalah segala sesuatu yang diingat oleh 

konsumen mengenai sebuah merek baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

3. Kotler dan Susanto dalam Dewi (2015) 

menyatakan bahwa keputusan pembelian 

merupakan tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembeli di mana 

konsumen benar–benar membeli. 
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Analisis Data 

Simpulan dan Saran 

Diskusi Hasil Penelitian 

Rumusan Masalah 

1. Apakah brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Forte? 

2. Apakah brand association berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Forte? 



2.5 Model Analisis 

 Model analisis digunakan dengan regresi linier berganda sehingga model 

penelitian dapat terlihat sebagai berikut: 

Gambar 2.3 Model Analisis 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

2.6 Hipotesis 

 Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta model analisis, penulis 

meyusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1 = Brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Forte. 

H2 = Brand association berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Forte. 

H1 

H2 

Brand Awareness (X1) 

Brand Association (X2) 

Keputusan 

Pembelian(Y) 


