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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Negara Asal (Country Of Origin) 

Kotler dan keller (2012) menyebutkan bahwa persepsi COO adalah 

asosiasi mental dan keyakinan yang dipicu oleh suatu Negara. Pembeli memiliki 

sikap dan keyakinan yang berbeda terhadap merk dari berbagai Negara. Persepsi 

tersebut bisa saja mempengaruhi atribut dalam proses pengambilan keputusan. 

Merek tyang sukses di pasar global memberikan kredibilitas dan rasa hormat pada 

konsumennya. Yasin (2007) mengutip pernyataan nagashima (1970) yang 

mendefinisikan COO sebagai gambaran, reputasi,pendangan yang dibawa 

pebisnis dan konsumen terhadap produk suatu Negara. 

Penelitian Han (1989) menemukan keterlinatan citra Negara dalam 

mengevalusi product dengan menggunakan “ halo or summary construct “. Dalam 

penelitian tersebut ditemukan bahwa ketika konsumen tidak akrab dengan produk 

suatu Negara, citra Negara dapat berfungsi sebagai halo / pengantar dimana 

konsumen menyimpulkan atribut produk dan secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi sikap merek mereka dengan keyakinan inferensial mereka. 

Sebaliknya, sebagai konsumen telah akrab dengan produk suatu Negara, citra 

Negara dapat menjadi konstruk yang merangkum (summary) keyakinan konsumen 

tentang atribut produk dan langsung mempengaruhi sikap mereka terhadap merek. 
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2.1.2 Persepsi konsumen (Consumer perception) 

Persepsi adalah suatu proses memilih, mengatur dan menginterpretasikan 

informasi mengenai suatu produk barang atau jasa oleh konsumen. Persepsi tidak 

hanya terjadi dalam bentuk rangsangan fisik tapi juga dipengaruhi oleh kondisi 

pemasaran yang ada.Hal ini selaras dengan yang disampaikan beberapa ahli. 

Menurut Pride & Ferrel dalam Fadila (2013:45), Persepsi adalah proses 

pemilihan, pengorganisasian dan penginterprestasian masukan informasi, sensasi 

yang diterima melalui penglihatan, perasaa, pendengaran, penciuman dan 

sentuhan, untuk menghasilkan makna.  

Menurut Kotler dan Keller (2016:228), persepsi tidak hanya bergantung 

pada rangsangan fisik tapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan 

sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.Menurut Rakhmat Jalaludin 

dalam Natalia (2012:3), consumer perception adalah pengalaman tentang objek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Proses ini bukan hanya proses psikologi semata, 

tetapi diawali dengan proses fisiologis yang dikenal sebagai sensasi. Persepsi 

dapat bernilai negatif dan positif. Jika konsumen memiliki kesan positif terhadap 

produk yang ditawarkan perusahaan maka hal tersebut akan menghasilkan 

persepsi positif, begitu juga sebaliknya. Consumer perception dalam konsumen 

sangat dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya.Selain itu, persepsi 

secara subtansial dapat sangat berbeda dengan kenyataan atau realitas 

sebenarnya.Lestari dan Fadila (2013:48) mengungkapkan bahwa konsep 

consumer perception terdiri dari berbagai aspek adalah: 



10 
 

 
 

1. Seleksi 

Seleksi adalah proses dimana konsumen memilih stimulus yang 

akan diterima oleh panca indranya berdasarkan kebutuhan yang 

dipengaruhi oleh masa lalu dan kebutuhan yang menjadi 

motivasinya. 

2. Organisasi 

Organisasi meruppakan proses dimana konsumen 

mengumpulkan atau mengkategorikan kelompok-kelompok 

stimulus yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh secara 

menyeluruh. Stimulus yang ada dikelompokkan oleh konsumen 

ke dalam pola yang bermakna bagi konsumen. 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan keadaan yang terjadi ketika seseorang 

memberikan makna terhadap masukan informasi yang 

dipengaruhi oleh faktor karakteristik individu, stimulus, 

situasional dan bagaimana informasi tersebut ditampilkan. 

Kedekatan interpretasi seseorang atau konsumen dengan realitas 

dipengaruhi oleh harapan dan motif dari konsumen tersebut. 

2.1.3 Persepsi Merk (Brand image) 

Brand atau merek adalah nama,istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau 

kombinasi hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan 

jasa dari seorang atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk 

pesaing (Kotler, 2009:258). Merek adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah 



11 
 

 
 

produk, tanpa sebuah merek, produk hanya bisa mengandalkan keberuntungan 

saja.Meski memperhatikan pembentukan merek, perusahaan 31 juga harus 

mengkombinasikan berbagai aspek dari merek itu sendiri dan apabila perusahaan 

hanya memfokuskan pada satu aspek merek saja, tujuan perusahaan dalam 

pembentukan merek di benak konsumen tidak akakn tercapai. Mempromosikan 

merek hanya berdasarkan satu atau beberapa manfaatnya akan beresiko bagi 

perusahaan dalam pembentukan merek (Kotler 2009:259). 

Brand Image adalah keseluruhan persepsi konsumen terhadap brand, 

dinilai dari pemahaman informasi dari brand. Oleh karena itu brand image 

haruslah bisa di identifikasi konsumen dan mengevaluasi priduk dan jasa, 

mengurangi biaya risiko, memastikan apa yang dibutuhkan konsumen sudah 

terpenuhi dan memberikan konsumen kepuasan dari diferensiasi produk atau jasa 

( He et al 2013:2). Menurut Shimp (2003) dalam Sari et al (2012:3) brand image 

dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dibenak konsumen ketika 

mengingat sebuah merek tertentu. Lebih lanjut Kotler (2005:215) mendefinisikan 

brand image sebagai seperangkat keyakinan,ide, dan kesan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu merek, sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu 

merek sangat ditentukan oleh brand image tersebut.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai brand 

image adalah keseluruhan persepsi konsumen dari hasil evaluasi konsumen 

terhadap sebuah brand yang mengingatkan konsumen pada produk tersebut dan 

selanjutnya akan menjadi dasar pemikiran konsumen dalam menindak lanjuti 

produk tersebut. Merek pada dasarnya merupakan hal yang penting dalam 
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memasarkan suatu produk.Produsen harus mampu menghasilkan suatu merek 

yang mudah dikenal, sehingga dapat selalu diingat oleh konsumen dengan citra 

yang baik, yang kemudian muncul Brand Image. 

2.1.4 Keputusan Minat Beli (Purchase Intention) 

Menurut Kotler (1998), minat konsumen adalah seberapa besar 

kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau seberapa besar kemungkinan 

konsumen untuk berpindah dari satu merek ke merek lainnya. Konsumen 

dimanapun dan kapanpun akan dihadapkan dengan sebuah keputusan pembelian 

untuk melakukan transaksi pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

membeli berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang 

dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat 

membeli, kegagalan biasanya menghilangkan minat (Siwastha, irawan, 2001). 

Menurut (Ferdinand, 2006), minat beli dapat diidentifikasikan melalui indicator-

indikator sebagai berikut : 

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

membeli produk. 

2.  Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk   kepada orang lain. 

3. Minat prefrensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. 

Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan 

produk referensinya. 
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4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang 

yang selalu mencari informasi mengenai produk yang 

diminatinyadan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat 

positif dari produk tersebut. 

 

2.2 Penelitian terdahulu 

Tabel 1.2 

Jurnal Penelitian terdahulu 

No. Peneliti dan judul Jurnal 
Sumber 

Jurnal 

Variabel 

Penelitian 
Hasil dan Kesimnpulan 

1. Sofyan Nurcahyo, Henny 

Welsa (2017) Judul “ 

PENGARUH COUNTRY 

OF ORIGIN, PRECEIVED 

QUALITY DAN 

CONSUMER 

PERCEPTION TERHADAP 

PURCHASING 

INTENTION MELALUI 

BRAND IMAGE SEPEDA 

MOTOR HONDA JENIS 

MATIC DI KECAMATAN 

BANTUL 

Jurnal 

Manajemen 

Dewantara 

Negara Asal(X1), 

Preceived Quality 

(X2), Consumer 

Perception(X3), 

Brand Image 

(Y1), Purchase 

intention (Y2) 

1. Negara asal (X1), 

Persepsi konsumen (X3)  

tidak berpengaruh positif 

dan signifikan  terhadap 

Brand image (Y1). 

2.  Persepsi konsumen 

(X2),Negara asal(X1) 

Berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Keputusan Minat Beli(Y2). 
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2 

Putri Wahyu tati, 

Suharyono,Edy Yulianto 

(2015), Judul “PENGARUH 

COUNTRY OF ORIGIN 

DAN GLOBAL BRAND 

IMAGE TERHADAP 

MINAT BELI DAN 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN (Survei pada 

konsumen yang membeli 

Smartphone Samsung 

Galaxy di Asia Tenggara) 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis 

Negara asal(X1), 

Global Brand 

Image(X2), Minat 

Beli ( Y1), 

Keputusan 

Pembelian (Y2) 

1. COO (X1) dan Global 

brand image (X2) 

Berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Minat 

Beli (Y1) 

3. Negara asal (X1) tidak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y2) 

4. Global Brand image (X2) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y2) 

4.Minat beli (Y1) memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y2) 
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3 

Sofyan nur cahyo, enny 

welsa (2017) 

Pengaruh Country of origin, 

perceived quality dan 

consumer perception 

terhadap purchasing 

intention melalui brand 

image sepeda motor Honda 

jenis matic di kecamatan 

bantul universitas 

sarjanawiyata taman siswa, 

Yogyakarta. Jurnal 

manajemen dewantara 

Jurnal 

Manajemen 

Dewantara 

Country of origin 

(X1),Perceived 

quality (X2), 

Consumer 

perception (X3), 

Brand image 

(Y1), Purchase 

intention (Y2) 

1. COO berpengaruh positif 

terhadap brand image 

2. perceived quality dan 

berpengaruh positif 

3.consumer perception 

berpengaruh positif 

terhadap brand image 

4. COO dan Brand image 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  

purchase intention 

5.Perceived quality 

berpengaruh negative 

terhadap brand image 
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2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Negara asal terhadap persepsi merk 

Country of origin adalah segala suatu bentuk persepsi konsumen atas 

produk dari suatu Negara berdasarkan persepsi konsumen atas produk dari suatu 

Negara berdasarkan persepsi konsumen sebelumnya menhgenal beberapa 

kelebihan dan kekurangan produksi dan pemasaran dari Negara yang 

bersangkutan.(Roth dan Romeo). Penelitian yang dilakukan sebelumnya 

dilakukan oleh Putri Wahyu tati, Suharyono, Edy Yulianto (2015) menjelaskan 

adanya pengaruf positif Country of origin terhadap brand image. Sehingga dalam 

penelitian ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Negara asal berpengaruh positif dan siginfikan terhadap Persepsi Merk  

2.3.2 PengaruhPersepsi konsumenterhadap Persepsi merk 

Persepsi Konsumen pada pemasaran dan periklanan menerapkan konsep 

persepsi sensorik yang mana persepsi ini sama dengan bagaimana manusia 

memahami dan memproses ransangan sensorik melalui panca indra. Menurut 

Kotler (2009), persepsi merupakan proses dimana individu memilih, mengatur 

,dan mennelaah masukan informasi yang ada untuk menginterpresentasikan 

gambaran dunia yang berarti. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Wahyu tati, 

Suharyono,Edy Yulianto (2015) menunjukan hasil bahwa adanya pengaruh positif 

dan signifikan antara variabel consumen perception dengan variabel brand image. 

Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 
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H2 : Persespsi konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap     

Persepsi Merk  

2.3.3 Pengaruh Negara Asal terhadap Keputusan Minat Beli 

Keegan and Green (2013) menjelaskan bahwa country of origin merupakan 

bagian dari citra merk dan berpengaruh terhadap nilai merek. Konsumen 

menggunakan country of origin sebagai atribut dalam membuat keputusan 

pembelian karena citra suatu produk dapat tergambar dari Negara asal produk 

tersebut. Kotler dan keller (2008) juga menyebutkan bahwa sikap dan keyakinan 

pembeli terhadap suatu Negara dapat berpengaruh dalam proses pengembilan 

keputusan pembelian suatu produk. Penelitian yang dilakukan Sofyan Nurcahyo, 

Henny Welsa (2017) menunjukan hasil bahwa variabel country of origin 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel purchase intention.Namun 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri Wahyu tati, Suharyono,Edy Yulianto 

(2015), menunjukan bahwa Variabel Country of origin tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap purchase intention, Maka untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh  variabel Country of of origin terhadap purchase intention  dapat ditarik 

menjadi hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Negara Asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Minat Beli. 

2.3.4 Pengaruh Persepsi konsumen terhadap Keputusan Minat Beli 

Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dalam mengkonsumsi 

suatu produk dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran dan persepsi yang terbentuk 
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dalam diri konsumen. Proses keputusan pembelian terdiri dari pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatis pembelian dan kepuasan 

konsumen. Perusahaan perlu untuk menentukan strategi dan komunikasi pasar 

yang efektif. 

Menurut Kotler dan Keller (2016:153), keputusan pembelian seseorang 

dipengaruhi oleh faktor psikologi utama, antara lain persepsi serta keyakinan dan 

pendirian. Penelitian yang dilakukan Putri Wahyu tati, Suharyono,Edy Yulianto 

(2015) menunjukan variabel consumer perception berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap purchase intention . Berdasarkan penelitian diatas dapat 

dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H4 :Persepsi Konsumenberpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian. 

2.3.5 Pengaruh Persepsi Merk terhadap Keputusan Minat beli. 

Menurut Keller (dalam Ferrindadewi,2009), Brand image adalah persepsi 

tentang brand yang merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada 

brand  tersebut. Brand image merupakan bagian dari brand yang dapat dikenali 

namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain huruf atau warna khusus, 

atau persepsi pelanggan atas sebuah produk atau jasa yang diwakili brand nya. 

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri Wahyu tati, Suharyono,Edy 

Yulianto (2015) dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H5 :Persepsi Merk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan  

Minat Beli. 
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2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan teori pemikiran teori hubungan antar variabel dalam penelitian ini 

dan penelitian terdahulu yang diambil sebagai acuan, maka kerangka pemikiran 

yang penulis gunakan sebagai berikut : 
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