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BAB II 

 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Asif et al., (2015) ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berdampak pada ekuitas merek. Penelitian ini 

mempertimbangkan merek kesadaran dan kesetiaan merek, untuk mencari tahu 

bagaimana pengaruh ini terhadap ekuitas merek. Penelitian ini didasarkan pada 

primer yang dikumpulkan dari 200 responden dengan menggunakan kuesioner. 

Aplikasi acak Teknik sampling digunakan dan alat statistik seperti perangkat 

lunak SPSS digunakan untuk memeriksa keandalan kuesioner dan untuk 

mengungkapkan hasil penelitian ini analisis korelasi digunakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kesadaran merek dan loyalitas mempengaruhi ekuitas merek. 

Fokus utama dari setiap bisnis adalah daya tarik pelanggan, temuan dan 

rekomendasi dari penelitian ini akan membantu para manajer untuk 

mengembangkan wawasan faktor penelitian tentang ekuitas merek. 

Gambar 2.1 Impact of Brand Awareness and Loyalty on Brand Equity. Sumber: 

Asif et al., (2015) 

 

 

Brand Equity 

Brand Loyalty 

Brand Awareness 

Suyadi. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Brand Equity pada Sepeda Motor Matic di Batam. 
UIB Repository©2019



11 
 

Universitas Internasional Batam 

 

 

Penelitian selanjutnya oleh Severi dan Ling (2013) yang meneliti 

pengguna ponsel di Malaysia. Penelitian ini meneliti apakah terdapat pengaruh 

antara variabel independen yaitu brand awareness, brand association, brand 

loyalty, brand image, dan perceived quality terhadap brand equity sebagai 

variabel dependennya. Sampel dalam penelitian ini mencakup semua mahasiswa 

pengguna telepon genggam di sebuah universitas swasta di Malaysia. Sangat 

penting untuk mengakui bahwa ekuitas merek adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari pemasaran dan penting bagi perusahaan untuk menciptakan 

kompetensi inti dan membangun pengalaman merek yang kuat yang akan 

berdampak proses pengambilan keputusan konsumen. Dalam penelitian ini, 

sejumlah 300 kuesioner yang dapat digunakan dikumpulkan. Hasil menunjukkan 

hubungan mediasi antara dimensi ekuitas merek pada ekuitas merek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 The Effects of Brand Association, Brand Loyalty, Brand Image and 

Perceived Quality on Brand Equity. Sumber: Severi dan Ling, (2013) 

Brand Awareness 

Brand Equity 

Perceived Quality 

Brand Image 

Brand Loyalty 

Brand Association 

Suyadi. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Brand Equity pada Sepeda Motor Matic di Batam. 
UIB Repository©2019



12 
 

Universitas Internasional Batam 

 

 

Penelitian Subramaniam et al., (2014) bertujuan untuk menyelidiki 

bagaimana loyalitas merek, citra merek, dan persepsi kualitas mempengaruhi 

ekuitas merek pada bank syariah di Malaysia berdasarkan evaluasi dan penentuan 

prioritas dimensi ekuitas merek dari sudut pandang pelanggan. Penelitian ini 

menggunakan desain cross-sectional dan menggunakan kuesioner yang dikelola 

sendiri dan mengumpulkan data dari 200 nasabah bank syariah di negara bagian 

Kelantan, Malaysia. Temuan dari penelitian ini mencatat bahwa loyalitas merek 

dan citra merek memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap ekuitas 

merek. Bank syariah Islam seharusnya lebih fokus pada perancangan produk dan 

layanan yang menguntungkan klien lebih dari atau sama dengan konvensional 

bank, dalam batas praktik perbankan syariah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Effects of Brand Loyalty, Image and Quality on Brand Equity: A 

Study among Bank Islam Consumers in Kelantan, Malaysia. Sumber: 

Subramaniam et al., (2014) 

Penelitian selanjutnya oleh Vaijayanthi et al., (2018) yang meneliti 

komponen dari brand equity dan pengaruhnya pada pelanggan toko di India. 

Penelitian ini berfokus pada operasionalisasi ekuitas merek, dan profil ukuran 

standar. Survei berdasarkan kuesioner dari pelanggan dengan menggunakan 
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model Brand Equity. Sampel terdiri dari pelanggan toko-toko kecil di desa-desa 

terpilih di distrik Trichy, Tamilnadu. Persentase, sarana dan korelasi digunakan 

untuk mengkonsolidasikan data untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian 

menegaskan bahwa lima dimensi Ekuitas Merek sangat berkorelasi dan 

berkontribusi besar pada ekuitas merek di pedesaan yang dijadikan objek 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Brand Equity Dimensions - A study of Rural Brands. Sumber 

Vaijayanthi et al., (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ansary dan Hashim (2017), bertujuan 

untuk menyelidiki peran mediasi dari tiga driver ekuitas merek dalam citra merek 

dan hubungan ekuitas merek berbasis konsumen dan mengeksplorasi moderasi 

peran jenis produk pada hubungan antara merek citra dan ekuitas merek. Untuk 

memahami hubungan ini, sebuah kuesioner survei disebarkan pada konsumen 

menegenai kekuataan merek, menghasilkan total 321 tanggapan. Analisis faktor 
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konfirmatori dan alpha Cronbach digunakan untuk memperkirakan validitas dan 

reliabilitas tindakan. Pemodelan persamaan struktural dengan maksimum estimasi 

kemungkinan digunakan untuk menguji hipotesis. Para penulis menemukan citra 

merek itu secara positif mempengaruhi keterikatan merek, sikap merek, dan 

merek kesadaran. Keterikatan dan sikap merek secara positif mempengaruhi 

konsumen ekuitas merek. Temuan menunjukkan bahwa keterikatan merek dan 

sikap merek sebagian memediasi hubungan antara citra merek dan ekuitas merek. 

Jenis produk memiliki efek moderasi yang signifikan pada hubungan antara citra 

merek, driver ekuitas merek, dan ekuitas merek. Para penulis membahas 

keterbatasan tersebut belajar dan memberikan arah penelitian di masa depan. 

 
Gambar 2.5 Brand Image and Equity: the Mediating Role of Brand Equity 

Drivers and Moderating Effects of Product Type. Sumber: Ansary dan Hashim 

(2017) 

Ekuitas merek merupakan masalah penting dalam konstruk pemasaran, 

yang telah terbukti mempengaruhi penting variabel pemasaran seperti pilihan 

konsumen. Tujuan dari penelitian Sallam (2016) ini adalah untuk mengeksplorasi 
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peran variabel independen misalnya (citra merek dan merek perusahaan) pada 

ekuitas merek dan dampak ekuitas merek pilihan konsumen. Ketika pelanggan 

memiliki aspek positif dari perusahaan dan produknya. Penelitian ini 

mengembangkan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana variabel 

independen misalnya (citra merek dan corporate branding) berpengaruh pada 

variabel dependen yang disebut pilihan konsumen, ketika ekuitas merek adalah 

mediasi. Sebuah penelitian dilakukan di Arab Saudi menggunakan 105 responden 

sebagai konsumen yang menggunakan jenis apa pun ponsel pintar. Analisis jalur 

menegaskan bahwa, merek perusahaan memiliki dampak yang lebih positif pada 

ekuitas merek sementara hasil menunjukkan bahwa citra merek tidak berdampak 

pada ekuitas merek. 

 
Gambar 2.6 The Impact of Brand Image and Corporate Branding on Consumer’s 

Choice: The Role of Brand Equity. Sumber: Sallam (2016) 

Penelitian Emami (2018) ini bertujuan untuk menguji pengaruh bauran 

pemasaran dan citra perusahaan pada ekuitas merek di perusahaan susu di Iran. 

Variabel independen penelitian adalah unsur bauran pemasaran dan citra 

perusahaan sementara variabel dependen adalah ekuitas merek. Pekerjaan ini 
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adalah studi survei yang menerapkan data cross-sectional untuk menguji hipotesis 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran distribusi di Kalleh Co 

menghasilkan kesetiaan dan kesadaran kepada merek dengan efek marjinal pada 

kualitas yang dirasakan. Selain itu, faktor yang paling efektif pada kesadaran 

merek adalah perusahaan saluran distribusi (tempat), dan setiap peningkatan 

berdasarkan harga, secara positif mempengaruhi ketiga aspek dari merek 

kesetaraan kesetiaan, kesadaran akan merek dan kualitas yang dirasakan.. 

 
 

Gambar 2.7 Factors Influencing Brand Equity: A Case Study of Dairy Industry.  
 
Sumber: Emami (2018) 

 

Penelitian ini bermaksud untuk mengoperasionalkan ekuitas merek dan 

membentuk ukuran standar yang dapat digunakan di seluruh produk 

cosmeceutical untuk mengukur ekuitas merek. Ini mencoba untuk memberikan 

indikasi dari satu set item yang dapat berkontribusi pada ekuitas merek.  Sebuah 

instrumen survei yang mengandung konsep ekuitas merek tersebut diberikan 

kepada kumpulan sampel dari 200 ahli kecantikan dan konsumen terpilih dari 

merek kosmetik terkemuka di India diidentifikasi menggunakan metode sampling 

acak bertingkat, dari antara alam semesta pengguna produk di India.  
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Hasil yang diperoleh mengkonfirmasi bahwa dimensi, yaitu, kesadaran 

merek, persepsi kualitas, loyalitas merek, asosiasi merek, dan citra merek 

ditemukan berpengaruh signifikan terhadap ekuitas merek dalam produk 

kosmetik. Regresi menegaskan bahwa persepsi kualitas dan merek asosiasi bukan 

merupakan driver kausal tetapi hanya driver tidak langsung dari ekuitas merek. 

Selanjutnya, dimensi kualitas yang dirasakan sangat terkait erat dengan kesetiaan 

merek dan citra merek, dan loyalitas merek sangat terkait dengan asosiasi merek 

di antara segmen kecantikan contoh. Dalam kasus dimensi ekuitas merek di antara 

konsumen, asosiasi merek sangat terkait erat dengan kesadaran merek, kualitas 

yang dirasakan, dan kualitas yang dirasakan sangat terkait erat dengan citra 

merek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Measuring Brand Equity of Cosmeceuticals – A Case Using 

Consumer Based Brand Equity Model. Sumber Vaijayanthi dan Shreenivasan, 

(2017) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Alex (2012), terhadap beberapa variabel 

independen brand loyalty, brand awareness, dan brand equity sebagai variabel 

dependen adalah brand equity. Dalam penelitian ini dilakukan usaha untuk 

mengeksplorasi dampak dari elemen marketing mix yang dipilih dalam 

menciptakan hubungan ke brand equity. Penelitian ini dilakukan di India dengan 

sampel terdiri dari pengguna tiga merek yang berbeda dan pola konsumsi yang 

berbeda. 

Gambar 2.9 An Enquiry into Selected Marketing Mix Elements and Their Impact 

on Brand Equity. Sumber: Alex (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Umar et al., (2012) ini meneliti pengaruh 

dari beberapa variabel independen berupa perceived quality, brand association, 

dan brand awareness, variabel intervening brand loyalty, dengan variable 

dependen berupa brand equity. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

bersumber dari kuesioner, dengan responden nasabah dari beberapa bank di 

Lagos, Nigeria. Bank cabang Lagos dan Kano di Nigeria ini dipilih peneliti karena 

kota tersebut mewakili dua daerah yang paling berkembang dan komersial di 

Negeria.  
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Gambar 2.10 The Practicality and Application of Aaker’s Customer Based Brand 

Equity Model in the Nigerian Banking Sector. Sumber:  Umar et al., (2012)  

 

Taleghani dan Almasi (2011) meneliti tentang pengaruh antara elemen-

elemen dimensi ekuitas merek terhadap ekuitas merek. Ekuitas merek adalah 

seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama 

dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh 

sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan terhadap nasabah dari beberapa perusahaan asuransi di 

Iran. 

 

Gambar 2.11 Evaluate the Factors Affecting Brand Equity from the Perspective of 

Customers Using Aaker's Model. Sumber: Taleghani dan Almasi (2011) 
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Citra merek dan loyalitas merek adalah pencegah yang paling penting pada 

ekuitas merek yang mempengaruhi persepsi konsumen di pasar dan pada saat 

yang sama berlaku ekuitas merek, Penelitian yang dilakukan oleh Alhaddad 

(2014) bertujuan untuk menunjukkan pengaruh pentingnya efek dari citra merek 

dan loyalitas merek pada ekuitas merek, yang model konseptual menggambarkan 

dampak citra merek dan loyalitas merek pada ekuitas merek, yang dinilai melalui 

efek antara loyalitas merek, dan citra merek. Untuk mencapai tujuan yang 

diusulkan, sebuah model yang mencerminkan pengaruh citra merek dan loyalitas 

merek pada ekuitas merek, model diuji oleh persamaan struktural dan sampel 

adalah 204 siswa, temuan menunjukkan bahwa loyalitas merek dan citra merek 

memiliki efek positif pada ekuitas merek. Studi ini memberikan manajer merek 

model holistik untuk meningkatkan ekuitas merek. Oleh karena itu, temuan 

penelitian dapat digunakan oleh industri minuman ringan dalam meningkatkan 

ekuitas merek. 

 
 

Gambar 2.12 The Effect of Brand Image and Brand Loyalty on Brand Equity. 

Sumber:  Alhaddad (2014)  
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Thiripurasundari dan Natarajan (2011) meneliti tentang pengaruh antara 

brand knowledge, brand loyalty dan brand quality terhadap brand equity. 

Penelitian ini dilakukan pada pembeli mobil dengan berbagai merek yang berbeda 

di India. Penelitian ini perlu dilakukan karena pasar mobil di India sudah 

berkembang pesat dan para produsen dan distributor ingin mengetahui 

kecenderungan konsumen India dalam memilih mobil. 

 

Gambar 2.13 Factors Facilitating Brand Equity Dynamics. Sumber: 

Thiripurasundari dan Natarajan (2011) 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Menurut Alhaddad (2014) brand equity merupakan kekuatan dari sebuah 

merek yang sangat bervariasi dan juga nilai yang dimiliki dalam pasar. Merek 

yang kuat mempunyai ekuitas merek yang sangat tinggi. Menurut Yasin dan 

Zahari (2011) brand equity berhubungan dengan sebuah merek, nama, dan simbol 

yang disediakan sebuah produk atau jasa bagi konsumen. Brand equity yaitu aset 

merek yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu 
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produk kepada konsumen. Merek produk yang kuat dan bagus di persepsi 

konsumen, dikatakan mempunyai brand equity yang tinggi.  

Brand equity merupakan kekuatan suatu merek yang dapat menguatkan 

atau melemahkan produk atau jasa yang dijual (Subramaniam et al., 2014). Brand 

equity adalah seperangkat aset dan kewajiban merek yang berhubungan dengan 

merek tersebut, nama dan symbol, yang menambah dan mengurangi nilai dari dari 

suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Brand equity dapat meningkatkan 

peluang merek untuk dipilih, kesedian pelanggan untuk membayar harga 

premium, efektifitas komunikasi pemasaran, peluang lisensi merek dan tanggapan 

yang elastis jika harga naik (Subramaniam et al., 2014). Brand equity merupakan 

dampak diferensial positif bahwa dengan mengetahui nama merek, pelanggan 

akan merespon suatu produk atau jasa. Menurut Vaijayanthi et al., (2018) brand 

equity sangat mempengaruhi customer loyalty, pelanggan masih memberikan 

respon positif terhadap perubahan harga, dan dapat membuat perusahaan tetap 

eksis meskipun dalam kondisi krisis. Semua perusahaan memiliki merek dagang 

masing-masing sebagai identitas akan tetapi tidak semua perusahaan memiliki 

nilai brand equity yang baik pada benak pelanggannya. 

 

2.3  Hubungan Antara Variabel 

2.3.1    Hubungan antara Brand Loyalty dengan Brand Equity 

Vaijayanthi et al., (2018) mendefenisikan brand loyalty sebagai sebuah 

komitmen seorang pelanggan untuk membeli kembali produk atau jasa secara 

konsisten di masa yang akan datang. Alex (2012) juga mendefinisikan brand 
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loyalty sebagai sifat yang menguntungkan dari hasil pembelian produk dan jasa 

secara konsisten dari waktu ke waktu. Brand loyalty menggambarkan sikap, 

perilaku, perspektif pelanggan terhadap suatu produk atau jasa.  Dapat dikatakan 

bahwa brand loyalty sebagai kesetiaan seseorang terhadap suatu merek dan 

mungkin dapat berpengaruh terhadap perluasan pangsa pasar suatu merek. 

Seseorang dapat loyal terhadap merek, jika melihat beberapa nilai unik yang tidak 

dapat ditemukan pada produk atau jasa yang lain, juga harus membayar lebih 

mahal untuk mendapatkan merek lain (Alex, 2012).  

2.3.2 Hubungan antara Brand Image dengan Brand Equity 

Perusahaan menginvestasikan sumber daya yang substansial untuk 

mengembangkan nama dengan citra yang baik. Di antara keuntungan lainnya, 

citra positif memfasilitasi ekspansi bisnis melalui perluasan merek. Dengan 

demikian, pengenalan produk dengan nama merek yang sama mampu 

memanfaatkan citra merek, kesadaran merek dan, secara keseluruhan, ekuitas 

merek diperoleh di pasar yang mapan (Taleghani dan Almasi, 2011).  

Menurut Subramaniam et al., (2014), citra merek telah dianggap sebagai 

beralasan atau emosional persepsi konsumen melampirkan merek tertentu. Citra 

merek juga telah diidentifikasi sebagai sumber penting bagi ekuitas merek bagi 

pelanggan. Beberapa penelitian terdahulu dari Chen dan Tseng (2010), Taleghani 

dan Almasi (2011) dan Mishra dan Datta (2011) menunjukkan terdapat hubungan 

antara brand image dan brand equity. 
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2.3.3 Hubungan antara Brand Loyalty dengan Brand Awareness 

Loyalitas dapat didefinisikan sebagai komitmen untuk membeli kembali 

barang atau jasa superior di masa depan, meskipun upaya pesaing. Komitmen 

pelanggan adalah salah satu hasil dari suatu organisasi, yang menghasilkan 

keuntungan bagi pelanggan sehingga mereka terus meningkatkan pembelian 

mereka dari organisasi yang sama. Dari sudut pandang promosi penjualan, 

kesetiaan pelanggan ditetapkan ketika mereka termotivasi untuk membeli tanpa 

dorongan. Dari sudut pandang perilaku konsumen, loyalitas merek didefinisikan 

sebagai derajat dimana konsumen secara konsisten membeli merek yang sama 

dalam kelas produk (Subramaniam et al., 2014).  

Pelanggan yang loyal melakukannya tidak hanya fokus pada harga tetapi 

juga bertindak sebagai penggemar organisasi dan sebagai hasilnya, membantu 

menarik pelanggan baru. Aspek fisik suatu merek ditemukan dalam penawaran 

layanan fisik atau produk itu sendiri. Ini menyiratkan bahwa konsumen 

mengalami loyalitas merek secara berbeda. Jadi keinginan perusahaan untuk maju 

daripada pesaing mereka dapat dicapai dengan meningkatkan tingkat keinginan 

konsumen untuk membeli produk mereka. Sallam (2016) menyimpulkan bahwa 

meskipun konsumen mau membeli produk yang sudah dikenal tetapi bagaimana 

hal itu telah dirasakan dalam pikiran konsumen masih mempengaruhi keputusan 

pembelian. Ketika konsumen berniat membeli produk apa pun, hal pertama akan 

terjadi pikiran mereka nama merek yang menunjukkan kesadaran merek 

konsumen dipengaruhi oleh loyalitas pelanggan. 
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2.3.4 Hubungan antara Brand Image dengan Brand Awareness 

Merek digambarkan sebagai nama desain, simbol atau fitur lain yang 

mengidentifikasi produk atau layanan dan caranya itu berhubungan. Citra 

branding diadaptasi untuk membedakan satu produk dengan produk lain. Merek 

juga memainkan peran penting dalam tema iklan, karena menggambarkan merek 

yang ditawarkan di pasar. Citra merek juga merupakan totalitas persepsi 

konsumen terhadap suatu merek, yang tidak sesuai dengan identitas merek. 

Asosiasi citra merek sebagian besar merupakan kategori produk tertentu dan 

ukuran harus disesuaikan untuk karakteristik unik dari kategori merek tertentu. 

Semakin besar dan semakin bagus citra merek yang ditampilkan akan membuat 

konsumen lebih mudah mengenalu produk yang ditawarkan 

2.3.5  Hubungan Antara Brand Awareness dengan Brand Equity 

Brand awareness merupakan wujud pengakuan dari seseorang pelanggan 

terhadap identitas sebuah merek dan mampu membedakannya dengan merek lain. 

Brand awareness adalah sejauh mana seseorang dapat membedakan suatu merek 

terhadap merek yang lain dari berbagai aspek dari merek itu sendiri. Chen dan 

Tseng (2010) mengatakan bahwa brand awareness berhubungan dengan 

kemampuan pembeli-pembeli potensial untuk mengenali dan mengingat bahwa 

produk tertentu merupakan bagian dari suatu merek.  

Brand awareness bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dalam 

membeli suatu produk dan jasa. Jika seseorang dapat membedakan sebuah produk 

dengan produk lain, maka semakin besar juga presentase orang tersebut untuk 

membeli produk yang ditawarkan, dengan catatan produk tersebut mempunyai 
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perbedaan yang lebih positif dan memberikan nilai yang lebih banyak terhadap 

pelanggan. Brand awareness berpengaruh positif dan signifikan untuk brand 

equity (Gil et al., (2007), Chen dan Tseng (2010), Ashrafi et al., (2012) dan Severi 

dan Ling, (2013)). 

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Brand equity ditentukan oleh dimensi-dimensi utamanya dan menciptakan 

nilai terhadap sebuah produk atau jasa bagi konsumen maupun perusahaan. 

Berdasarkan rumusan teori diatas penulis ingin meneliti tentang aspek-aspek 

utama membentuk brand equity. 

 

 

           

   H3                                H1                                         

                              H5      

                   

   H4                               H2 

              

    

 

Gambar 2.14 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Brand Equity pada Merek 

Sepeda Motor di Batam. Sumber: Shabbir et al., (2017) 

Berikut adalah rumusan hipotesis penelitian ini: 

H1: Brand Loyalty berpengaruh signifikan positif terhadap Brand Equity 

Brand Loyalty 

Brand Equity Brand 
Awareness  

Brand Image 
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H2: Brand Image berpengaruh signifikan positif terhadap Brand Equity 

H3: Brand Loyalty berpengaruh signifikan positif terhadap Brand Awareness 

H4: Brand Image berpengaruh signifikan positif terhadap Brand Awareness 

H5: Brand Awareness berpengaruh signifikan positif terhadap Brand Equity 
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