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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai loyalitas merek pada pelanggan merupakan penelitian 

yang sangat menarik, hal ini terbukti banyak sekali penelitian tentang loyalitas 

merek  dalam 10 tahun terakhir yaitu penelitian dari Khundyz (2018), Naggar dan 

Bendary (2018), Tefera dan Govender  (2017), Alam et al., (2017), Hafez dan 

Akhter (2017), Marakanon dan Panjakajornsak (2017), Aldaihani dan Azman 

(2017), Falahat et al., (2018), Al-Maamari dan Abdulrab (2017), Ashraf et al., 

(2018), Alkhawaldeh dan Eneizan (2018), Sulibhavi dan Shivashankar (2017), Su 

dan Chang (2017), Amina  et al., (2012), Fatima dan Rasheed (2012), Adamu 

(2017) dan Singh (2016). 

 Loyalitas merek dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah 

Customer Satisfaction (Khundyz, 2018; Tefera dan Govender, 2017; Hafez dan 

Akhter, 2017; Al-Maamari dan Abdulrab, 2017; Ashraf et al., 2018 dan Adamu 

(2017). Brand Awareness (Naggar dan Bendary, 2018; Alkhawaldeh dan Eneizan, 

2018; Su dan Chang, 2017). Brand Image (Al-Maamari dan Abdulrab, 2017; Ashraf 

et al., 2018; Alkhawaldeh dan Eneizan (2018). Perceived Quality (Alkhawaldeh 

dan Eneizan, 2018; Sulibhavi dan Shivashankar, 2017; Su dan Chang, 2017; Amina  

et al., 2012; Fatima dan Rasheed, 2012) dan Trust (Tefera dan Govender, 2017; 

Alam et al., 2017; Hafez dan Akhter, 2017; Marakanon dan Panjakajornsak, 2017). 
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 Tujuan dari penelitian Khundyz (2018) ini adalah untuk menentukan elemen 

kunci dan kontribusinya terhadap kesetiaan merek, sehingga penelitian 

menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara loyalitas merek dan 

variabel citra merek, kepuasan pelanggan, kepercayaan dan promosi. Penelitian 

kuantitatif ini dilakukan dengan ukuran sampel 150 pengguna ponsel khusus dan 

kuesioner adalah alat untuk mengumpulkan data yang didistribusikan di antara 

pengguna telepon seluler di Hangzhou, China dan dianalisis melalui SPSS. Semua 

faktor yang harus diselidiki membantu untuk mengambil keuntungan kompetitif 

dan akan membedakan merek dari beberapa yang membuat pelanggan setia 

mempengaruhi pembuatan keputusan pelanggan.  

 Juga ditemukan bahwa orang-orang menjadi lebih sadar merek terkait diri 

mereka dengan merek untuk memenuhi kebutuhan sosial yang membuat mereka 

merasa kehilangan dan mengejar pembelian berulang. Persaingan untuk 

mempertahankan pelanggan menjadi lebih bermanfaat untuk kemajuan dan 

penemuan teknologi baru. Ditemukan bahwa lingkungan yang kompetitif ini tidak 

memungkinkan pemasar untuk mengambil manfaat komersial yang tidak etis di 

hadapan para pesaing, tetapi di sisi lain, ini membantu para manajer untuk membuat 

strategi pemasaran yang sangat baik dan pembuatan saran untuk mengambil 

keputusan bisnis yang tepat. Kesetiaan adalah semua tentang keadaan pikiran, 

sehingga membantu pemasar untuk memahami perilaku pembelian konsumen. 

Penelitian dari Falahat et al., (2018), Al-Maamari dan Abdulrab (2017), Ashraf et 

al., (2018) juga meneliti variabel yang sama dengan Khundyz (2018). 
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Gambar 2.1 The Influence Factors of Brand Loyalty: Mobile Phone  Industry, 

sumber : Khundyz (2018) 

 

Penelitian dari Naggar dan Bendary (2018) ini meneliti pengaruh dari  4 

dimensi ekuitas merek, kesadaran merek, asosiasi merek, kualitas & kesetiaan 

merek yang dirasakan. Loyalitas merek adalah salah satu dimensi ekuitas merek. 

Penelitian ini dilakukan pada pelanggan layanan teklekomunikasi di Mesir.  

Kesetiaan merek diwujudkan melalui dua dimensi tampilan stokastik yang 

menunjukkan bahwa perilaku pembelian mereka tidak terpengaruh oleh yang 

sebelumnya dan pandangan deterministik yang menganggapnya sebagai hasil dari 

pengaruh faktor eksternal lainnya. Namun, loyalitas merek dipengaruhi oleh banyak 

faktor seperti pengalaman dan kepercayaan. Pengalaman memengaruhi perilaku 

dan perilaku pelanggan melalui keyakinan yang mengonfirmasikan yang mengarah 

pada perilaku adopsi. Penelitian dari Tefera dan Govender  (2017), Hafez dan 

Akhter (2017), Marakanon dan Panjakajornsak (2017), Ashraf et al., (2018) juga 

meneliti variabel yang sama dengan Naggar dan Bendary (2018) ini. 
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Gambar 2.2 The Impact of Experience and Brand trust on Brand considering the 

mediating effect of brand Equity dimensioans: empirical study on mobile operator 

subscribers in Egypt, sumber : Naggar dan Bendary (2018) 

 

Industri perhotelan Ethiopia tumbuh dengan kecepatan tinggi, tetapi juga 

mengalami tantangan besar berkenaan dengan penyediaan layanan berkualitas 

untuk para tamu mereka. Data dikumpulkan dan dianalisis dari sampel cluster 

stratifikasi dari 415 tamu hotel menggunakan kuesioner, yang merupakan versi 

modifikasi. Melalui teknik inferensial, menjadi jelas bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara, kualitas layanan secara keseluruhan dan kepuasan pelanggan dan 

antara kepuasan pelanggan dan kesetiaan. Namun, tidak ada hubungan langsung 

yang dipastikan antara kualitas layanan dan kesetiaan. 

Implikasi dari temuan yang disebutkan di atas adalah bahwa manajemen 

hotel di Ethiopia tidak boleh menetapkan harapan pelanggan yang sangat tinggi, 

dan mereka juga perlu mengetahui tingkat kepuasan pelanggan mereka, dengan 

melakukan survei kepuasan rutin. Karena peningkatan loyalitas merek penting 

untuk setiap organisasi yang bergantung pada bisnis berulang, manajemen hotel 

Brand Trust 

 

Brand Loyalty 

Brand Awareness 

 

Brand Association 

 

Perceived Quality 

 

Junando, Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Merek pada Pemilik Mobil di Batam, 2019 
UIB Repository©2019



15 
 

Universitas Internasional Batam 

 

 

juga perlu menciptakan lingkungan layanan yang menghasilkan kesetiaan. 

Penelitian dari Hafez dan Akhter (2017), Marakanon dan Panjakajornsak (2017), 

Ashraf et al., (2018) juga meneliti variabel yang sama dengan Tefera dan Govender  

(2017). 

 
Gambar 2.3 Service Quality, Customer Satisfaction and loyalty: The Perceptions 

of Ethiopian Hotel Guests, sumber : Tefera dan Govender  (2017) 

 

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, konsumen terpapar pada 

sejumlah besar alternatif pilihan merek. Manajer dan pemasar berjuang untuk 

menjaga loyalitas merek setia merek mereka dan mencoba untuk menghindari 

pesaing dari meraih pelanggan ini. Ada berbagai faktor itu menghalangi pelanggan 

untuk setia pada perusahaan atau merek yang mereka gunakan. Itu adalah fakta itu 

mempertahankan loyalitas merek terhadap merek tertentu bukanlah tugas yang 

mudah tetapi para pemasar mencoba mereka terbaik untuk meningkatkan atau 

setidaknya mempertahankan loyalitas merek. Dengan demikian, penelitian ini 

dimaksudkan untuk memeriksa faktor-faktor tersebut yang mungkin mempengaruhi 

loyalitas merek di kalangan konsumen muda di Malaysia. Kuesioner didistribusikan 

diantara 300 mahasiswa. Hasilnya mengungkapkan keterlibatan produk, persepsi 

kualitas dan kepercayaan merek adalah faktor utama yang mempengaruhi loyalitas 

merek konsumen. Implikasi dari studi ini dibahas dan perbaikan penelitian di masa 
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depan disarankan. Penelitian dari Falahat et al., (2018), Al-Maamari dan Abdulrab 

(2017), Hafez dan Akhter (2017), Marakanon dan Panjakajornsak (2017), Ashraf et 

al., (2018) juga meneliti variabel yang sama dengan Alam et al., (2017). 

 
Gambar 2.4 Factors Affecting Brand Loyalty: An Empirical Study in Malaysia, 

sumber : Alam et al., (2017) 

 

Tujuan dari penelitian Hafez dan Akhter (2017) ini adalah untuk 

menyelidiki faktor penentu loyalitas merek diindustri telekomunikasi di 

Bangladesh. Studi ini mensurvei 200 pelanggan telekomunikasi di Bangladesh dari 

Kota Dhaka untuk menentukan determinan kunci yang secara signifikan 

mempengaruhi loyalitas Merek. Metode convenience sampling digunakan untuk 

mengumpulkan data primer. Beberapa hipotesis telah dilakukan diekstraksi dari 

kerangka konseptual dan diuji menggunakan One-way ANOVA, Multiple analisis 

regresi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan, kepuasan merek, 

kepercayaan, Citra perusahaan memiliki tingkat hubungan tertentu dengan loyalitas 

merek tetapi biaya switching tidak tidak terbukti memiliki hubungan yang 

signifikan dengan loyalitas pelanggan. Ini juga menunjukkan layanan itu kualitas 

adalah penentu paling dominan di antara empat (4) determinan penting yang 

sebagian besar mengarahkan pelanggan untuk menggunakan layanan operator 
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telekomunikasi tertentu secara berulang-ulang. Temuan itu memberi kesan bahwa 

operator telekomunikasi harus lebih menekankan pada peningkatan kualitas 

layanan, kepuasan pelanggan, kepercayaan, citra perusahaan untuk meningkatkan 

loyalitas merek. Penelitian dari Falahat et al., (2018), Al-Maamari dan Abdulrab 

(2017), Marakanon dan Panjakajornsak (2017), Ashraf et al., (2018) juga meneliti 

variabel yang sama dengan Hafez dan Akhter (2017). 

 
Gambar 2.5 Determinants of Brand Loyalty in Mobile Telecommunication 

Industry in Bangladesh, sumber : Hafez dan Akhter (2017) 

 

Penelitian ini meninjau literatur tentang pemasaran hijau dan mengusulkan 

kerangka kerja konseptual baru kesetiaan merek. Penelitian menggunakan empat 

konstruk kualitas yang dirasakan, risiko yang dirasakan, kepercayaan pelanggan, 

dan loyalitas merek dalam konteks produk elektronik yang ramah lingkungan di 

Thailand. Penelitian ini menggunakan studi empiris menggunakan survei kuesioner 

metode untuk memverifikasi hipotesis. Data diperoleh dari 420 konsumen yang 
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membeli dan menggunakan produk elektronik ramah lingkungan, khususnya 

telepon seluler, komputer, dan laptop menggunakan metode purposive sampling. 

Data dianalisis menggunakan analisis faktor konfirmatori (CFA) dan pemodelan 

persamaan struktural (SEM). Hasil menunjukkan bahwa risiko yang dirasakan dan 

kepercayaan pelanggan memiliki efek langsung pada loyalitas merek sementara 

kualitas yang dirasakan memiliki efek tidak langsung pada loyalitas merek melalui 

kepercayaan pelanggan. Penelitian dari Falahat et al., (2018), Al-Maamari dan 

Abdulrab (2017), Ashraf et al., (2018) juga meneliti variabel yang sama dengan 

Marakanon dan Panjakajornsak (2017) ini. 

 
Gambar 2.6 Perceived Quality, Perceived Risk and Customer Trust Affecting 

Brand Loyalty of Environmentally Friendly Electronics Products, sumber : 

Marakanon dan Panjakajornsak (2017) 

 

Tujuan dari penelitian Aldaihani dan Azman (2017) ini adalah untuk 

mengeksplorasi faktor-faktor kritis kualitas layanan, nilai pelanggan dan citra 

merek, yang membantu untuk menghasilkan loyalitas merek di industri restoran di 

Kuwait. Selain itu, penelitian ini juga telah mencoba untuk memvalidasi hubungan 

antara independen variabel, seperti kualitas layanan, nilai pelanggan dan citra 

merek, dan tergantung variabel menjadi kesetiaan pelanggan. Penelitian ini 
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menggunakan 100 responden yang makan di berbagai restoran di Kuwait. Informasi 

pribadi responden telah dianalisis melalui penggunaan analisis deskriptif. Menurut 

hasil, semua hipotesis telah ditemukan untuk didukung, mewakili fakta bahwa 

variabel yang diuji secara signifikan terkait satu sama lain. Penelitian dari Falahat 

et al., (2018), Al-Maamari dan Abdulrab (2017), Ashraf et al., (2018) juga meneliti 

variabel yang sama dengan Aldaihani dan Azman (2017). 

 
Gambar 2.7 Factors Affecting Brand Loyalty in the Restaurant Service Industry in 

Kuwait City, Kuwait, sumber : Aldaihani dan Azman (2017) 

 

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji faktor-faktor penentu 

loyalitas merek dan faktor-faktor yang terkait dengan persepsi kualitas dan 

keinginan untuk memesan dalam konteks peritel perangkat keras di Malaysia. 

Dalam lingkungan yang kompetitif saat ini, loyalitas merek sangat penting dalam 

mendapatkan keunggulan kompetitif diantara peritel perangkat keras. 

Sepengetahuan kami, ini adalah studi pertama dari jenisnya di Malaysia untuk 

memeriksa loyalitas merek di antara peritel perangkat keras di Malaysia. Survei 

tatap muka dilakukan dengan 300 peritel perangkat keras menggunakan sampling 

kuota di 13 wilayah pemerintah lokal di Lembah Klang. Hipotesis yang diajukan 

diuji dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasilnya 
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menunjukkan bahwa loyalitas merek sangat terkait dengan persepsi kualitas dan 

keinginan untuk memesan. Penelitian dari Tefera dan Govender  (2017), Alam et 

al., (2017), Hafez dan Akhter (2017), Al-Maamari dan Abdulrab (2017), Ashraf et 

al., (2018) juga meneliti variabel yang sama dengan Falahat et al., (2018). 

 
Gambar 2.8 Brand Loyalty and Determinates of Perceived Quality and 

Willingness to Order, sumber : Falahat et al., (2018) 

 

Tujuan penelitian Al-Maamari dan Abdulrab (2017) ini adalah untuk 

mengeksplorasi faktor-faktor tersebut mempengaruhi loyalitas pelanggan, yaitu: 

kepuasan pelanggan, kualitas layanan, kepercayaan, nilai yang dirasakan, 

kenikmatan yang dirasakan, dan teknologi mengarah ke kesetiaan terhadap layanan 

organisasi diperusahaan jasa di Malaysia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

bahwa kepuasan pelanggan, kualitas layanan, kepercayaan, dirasakan nilai, 

kenikmatan yang dirasakan, dan teknologi memiliki hubungan yang signifikan serta 

pengaruh positif pada loyalitas pelanggan. Temuan penelitian ini bisa lengkapi 

pembuat kebijakan dan manajer perusahaan dengan implikasi praktis dan 

pemahaman tentang faktor-faktor yang mungkin berdampak pada loyalitas merek 

di sektor jasa, sehingga kemungkinan menarik dan memenangkan lebih banyak 

pelanggan bisa menyadari. Selain itu, penelitian ini membantu manajer organisasi 

layanan untuk memahami faktor-faktor yang berdampak pada loyalitas pelanggan. 
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Penelitian dari Tefera dan Govender  (2017), Alam et al., (2017), Hafez dan Akhter 

(2017), Ashraf et al., (2018) juga meneliti variabel yang sama dengan Al-Maamari 

dan Abdulrab (2017). 

 
Gambar 2.9 Factors Affecting on Customer Loyalty in Service  Organizations, 

sumber : Al-Maamari dan Abdulrab (2017) 

 

Penelitian Ashraf et al., (2018) ini dirancang untuk menyelidiki peran 

mediasi kepuasan pelanggan antara kualitas layanan dan loyalitas merek, citra 

perusahaan dan loyalitas merek, nilai yang dirasakan dan loyalitas merek di empat 

sektor layanan yang berbeda di Pakistan yaitu rumah sakit, pendidikan, bank dan 

hotel. Data dikumpulkan dengan menggunakan sampling nonprobability dan 

snowball sampling dari pelanggan dari sektor lain. Total 440 (88%) kuesioner dapat 

digunakan dan mampu untuk pengujian. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas 

layanan, citra perusahaan dan nilai yang dirasakan adalah pendorong utama dalam 
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meningkatkan loyalitas merek. Penelitian dari Sulibhavi dan Shivashankar (2017), 

Su dan Chang (2017), Amina  et al., (2012), Fatima dan Rasheed (2012), Adamu 

(2017) dan Singh (2016), Tefera dan Govender  (2017), Alam et al., (2017), Hafez 

dan Akhter (2017) juga meneliti variabel yang sama dengan Ashraf et al., (2018). 

 

 
Gambar 2.10 Impact of Service Quality, Corporate Image and Perceived Value on 

Brand Loyalty with Presence and Absence of Customer Satisfaction, sumber : 

Ashraf et al., (2018) 

 

 Penelitian Alkhawaldeh dan Eneizan (2018) menegenai faktor yang 

mempengaruhi loyalitas merek masih merupakan bidang yang bisa diteliti. 

Kesetiaan merek telah menjadi strategi penting dan sangat berkontribusi terhadap 

kesuksesan merek. Loyalitas merek dipengaruhi oleh banyak variabel. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kesadaran merek, citra dan 

kualitas yang dirasakan dalam membangun kesetiaan terhadap merek barang tahan 

lama di Yordania karena ada perdebatan dalam literatur tentang hubungan yang 

signifikan antara konstruksi ini pada loyalitas merek. Oleh karena itu, dua ratus 

survei valid diperoleh dari pelanggan di Yordania. Penelitian dari Sulibhavi dan 
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Shivashankar (2017), Su dan Chang (2017), Amina  et al., (2012), Fatima dan 

Rasheed (2012), Adamu (2017) dan Singh (2016), Tefera dan Govender  (2017), 

Alam et al., (2017), Hafez dan Akhter (2017) juga meneliti variabel yang sama 

dengan Alkhawaldeh dan Eneizan (2018). 

 

Gambar 2.11 Factors Influencing Brand Loyalty in Durable Goods Market, 

sumber: Alkhawaldeh dan Eneizan (2018) 

Citra merek memainkan peran penting dalam membangun merek dan 

kesetiaan. Ini juga bisa diukur melalui kepercayaan. Fokus dari penelitian ini adalah 

untuk menunjukkan hubungan antara citra merek, kepercayaan dan loyalitas merek 

terhadap merek label pribadi di India. Penelitian ini terdiri dari 194 kuesioner valid. 

Metode regresi linier digunakan dalam mengukur hubungan antara variabel 

dependen dan independen. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

citra merek langsung dan loyalitas pelanggan, antara citra Merek dan kepercayaan, 

antara kepercayaan dan kesetiaan pelanggan dan kepercayaan memediasi hubungan 

antara citra merek dan loyalitas pelanggan. Penelitian dari Su dan Chang (2017), 

Amina  et al., (2012), Fatima dan Rasheed (2012), Adamu (2017) dan Singh (2016), 
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Tefera dan Govender  (2017), Alam et al., (2017), Hafez dan Akhter (2017) juga 

meneliti variabel yang sama dengan Sulibhavi dan Shivashankar (2017). 

 
Gambar 2.12 Brand Image and Trust on Brand Loyalty, sumber : Sulibhavi dan 

Shivashankar (2017) 

 

Tujuan dari penelitian Su dan Chang (2017) ini adalah untuk menyelidiki 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesetiaan konsumen pada merek fashion dengan 

memeriksa persepsi dan kesetiaan mahasiswa AS terhadap mode. Menggunakan 

pendekatan ekuitas merek berbasis konsumen, model penelitian yang memeriksa 

faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas merek konsumen dalam konteks mode 

cepat diusulkan. Dulu berhipotesis bahwa persepsi konsumen tentang mode cepat, 

termasuk kesadaran merek, kualitas yang dirasakan, nilai yang dirasakan, 

kepribadian merek, asosiasi organisasi, dan keunikan merek, mempengaruhi 

konsumen loyalitas merek. Berdasarkan data valid dari 419 mahasiswa AS, 

penelitian ini menggunakan persamaan structural pemodelan untuk menyelidiki 

faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas merek mahasiswa AS terhadap mode. 

Penelitian dari Amina  et al., (2012), Fatima dan Rasheed (2012), Adamu (2017) 

dan Singh (2016), Tefera dan Govender  (2017), Alam et al., (2017), Hafez dan 

Akhter (2017) juga meneliti variabel yang sama dengan Su dan Chang (2017). 
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Gambar 2.13 Factors Affecting College Students’ Brand Loyalty toward Fast 

Fashion, sumber : Su dan Chang (2017) 

 

  Amin et al., (2012) mengadakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor yang berkontribusi terhadap loyalitas merek terhadap layanan 

provider telekomunikasi di Malaysia, yaitu kualitas pelayanan, citra perusahaan dan 

kepercayaan pelanggan. Data dikumpulkan dari pelanggan dan pengguna 

telekomunikasi di kalangan mahasiswa dengan menggunakan kuesioner. 

Perkembangan industri telekomunikasi dan persaingan yang semakin ketat dari 

penyedia jasa telekomunikasi menuntut perusahaan telekomunikasi mempunyai 

strategi khusus dalam menjaga loyalitas pelanggan. Dalam pnegujian didapatkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan, citra 

perusahaan dan kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, dengan 

kualitas pelayanan yang memberikan pengariuh paling besar pada loyalitas merek. 
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Penelitian dari Fatima dan Rasheed (2012), Adamu (2017) dan Singh (2016), Tefera 

dan Govender  (2017), Alam et al., (2017), Hafez dan Akhter (2017) juga meneliti 

variabel yang sama dengan Amina  et al., (2012). 

 
Gambar 2.14 Factors Contributing to Brand Loyalty Towards Telecommunication 

Service Provider, sumber : Amina  et al., (2012) 

 

 Penelitian dari Fatima dan Rasheed (2012) meneliti tentang faktor yang 

mempengaruhi loyalitas merek pada pengunjung pusat perbelanjaan di Pakistan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pembeli terhadap pusat perbelanjaan. Sampel 384 

responden diambil yang merupakan pengunjung dari pusat perbelanjaan atau 

sebagian besar belanja mereka berasal dari pusat perbelanjaan. Data dikumpulkan 

melalui kuesioner termasuk 27 item pada skala likert lima poin. Analisis statistik 

dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16 yang menunjukkan korelasi, dan 

analisis regresi data. Tiga atribut yang relevan dengan pusat perbelanjaan 

ditemukan: Lingkungan, Citra dan Kenyamanan pusat perbelanjaan yang 

mempengaruhi kesetiaan konsumen. Penelitian dari Falahat et al., (2018), Al-

Maamari dan Abdulrab (2017), Ashraf et al., (2018), Alkhawaldeh dan Eneizan 

(2018), Adamu (2017) dan Singh (2016), Tefera dan Govender  (2017), Alam et al., 
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(2017), Hafez dan Akhter (2017) juga meneliti variabel yang sama dengan Fatima 

dan Rasheed (2012) 

 
Gambar 2.15 Determining the Factors affecting Brand Loyalty towards Shopping 

Malls, sumber : Fatima dan Rasheed (2012) 

 

 Penelitian ini menguji dampak kualitas layanan (tangibilitas, keandalan,  

tanggap, jaminan, empati, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pada 

pelayanan dari salah satu perusahaan telekomunikasi di Nigeria, MTN. Penelitian  

dimulai dengan gambaran umum sektor telekomunikasi umum di Negiria, para 

siswa dari tiga lembaga pendidikan publik di negara bagian Gombe Nigeria secara 

sengaja dipilih untuk penelitian ini. Penelitian ini merekomendasikan komunikasi 

telekomunikasi seluler perusahaan harus lebih berupaya meningkatkan variabel 

yang positif efek pada loyalitas merek yang akan memberikan perusahaan lebih 

kompetitif keuntungan Nigeria. Pelayanan kualitas bervariasi dianggap sebagai 

variabel multi-dimensi yang terdiri dari lima dimensi, yaitu; tangibilitas, keandalan, 

daya tanggap, jaminan dan empati. Untuk menguji hubungan antara variabel 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas merek. Penelitian dari Falahat et al., (2018), 

Al-Maamari dan Abdulrab (2017), Ashraf et al., (2018), Alkhawaldeh dan Eneizan 
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(2018), Singh (2016), Tefera dan Govender  (2017), Alam et al., (2017), Hafez dan 

Akhter (2017) juga meneliti variabel yang sama dengan Adamu (2017). 

 
Gambar 2.16 An Overview of Service Quality, Customer Satisfaction and Brand 

Loyalty; a Literature Review, sumber : Adamu (2017) 

 

Lingkungan kompetitif yang dinamis telah mengubah cara bisnis dijalankan 

di masa lalu. Peningkatan kesadaran pelanggan seiring dengan peningkatan jumlah 

tersedia bagi mereka telah merevolusi sepenuhnya tugas pemasaran. Dalam 

skenario saat ini kebutuhan yang lebih besar dirasakan untuk hubungan jangka 

panjang dengan pelanggan sehingga dapat menikmati penjualan berulang. 

Organisasi bisnis hari ini meletakkan fokus pada peningkatan loyalitas merek di 

antara konsumen. Penelitian ini, oleh karena itu, merupakan upaya untuk 

menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas merek di industri alas kaki. 

Bersamaan dengan itu upaya telah dilakukan untuk mengidentifikasi merek yang 

paling dicari di industri alas kaki. Sampel dari 100 responden dipilih dari wilayah 

Ludhiana. Penelitian dari Falahat et al., (2018), Al-Maamari dan Abdulrab (2017), 

Ashraf et al., (2018), Alkhawaldeh dan Eneizan (2018), Tefera dan Govender  

(2017), Alam et al., (2017), Hafez dan Akhter (2017) juga meneliti variabel yang 

sama dengan Singh (2016). 
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Gambar 2.17 Factors Affecting Brand Loyalty in the Footwear Industry – A Study 

of Ludhiana District, sumber : Singh (2016) 

 

 

2.2       Variabel Dependen 

2.2.1 Loyalitas Merek 

Menurut Khundyz (2018), loyalitas merek telah digambarkan sebagai 

respons perilaku dan sebagai fungsi dari proses psikologis, yang berarti bahwa 

loyalitas merek adalah fungsi dari perilaku dan sikap. Penelitian dalam loyalitas 

merek telah terkonsentrasi pada aspek perilaku dari loyalitas merek seperti 

pembelian berulang, tanpa mempertimbangkan aspek kognitif dari loyalitas merek. 

Tindakan pembelian kembali tidak cukup bukti loyalitas merek karena praktik 

pembelian harus disengaja. Untuk menjadi dianggap sebagai loyalis merek, 

konsumen harus memiliki niat untuk membeli produk atau layanan yang sama di 

semua waktu. Selain itu, loyalitas merek juga akan mencakup beberapa tingkat 

komitmen terhadap kualitas merek itu adalah fungsi dari sikap positif dan 

pembelian berulang. 

Menurrut Hafez dan Akhter (2017), memahami loyalitas sangat penting 

bagi para praktisi pemasaran karena pelanggan yang loyal cenderung untuk beralih 
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dan melakukan lebih banyak pembelian daripada pelanggan non-loyal serupa, jika 

perusahaan dapat mempertahankan hanya 5% lebih dari pelanggan setianya, 

keuntungan akan meningkat sebesar 25% - 125%, selanjutnya menyarankan bahwa 

pemasaran hubungan efektifitas biaya yang lebih murah untuk mempertahankan 

satu pelanggan daripada membeli satu pelanggan; ini lebih mudah menjual lebih 

banyak produk ke satu pelanggan setia daripada menjual jumlah yang sama ke dua 

pelanggan baru. Ini berarti, lebih mudah membujuk pelanggan setia daripada 

membujuk pelanggan baru. Pelanggan setia biasanya lebih percaya diri terhadap 

perusahaan dibandingkan dengan pelanggan baru. Selain itu, loyalitas merek juga 

berkontribusi dalam mengurangi biaya melakukan bisnis, sehingga meningkatkan 

merek serta profitabilitas perusahaan. Dalam hal ini, keuntungan adalah hasil dari 

loyal pelanggan yang mungkin menyediakan iklan gratis melalui mulut ke mulut 

yang positif.   

Pelanggan yang senang membuat rekomendasi tentang toko, produk, atau 

layanan kepada teman-teman mereka. Sebuah penelitian melaporkan bahwa setiap 

pelanggan yang puas memberi tahu sembilan atau sepuluh orang tentang 

pengalaman bahagia dan 13% dari mereka yang tidak puas pelanggan memberi tahu 

lebih dari dua puluh orang tentang seberapa buruk perusahaan / produknya. Ini 

adalah alasan mengapa banyak perusahaan mencoba memahami faktor-faktor yang 

berkontribusi terhadap loyalitas merek (Khundyz, 2018).  

Secara teoritis, loyalitas merek dapat ditingkatkan dengan mempertahankan 

hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang dapat membantu dalam 

menciptakan keunggulan kompetitif untuk perusahaan tertentu. Biasanya untuk 
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meningkatkan pangsa pasar, sebagian besar perusahaan menggunakan strategi 

umum seperti mendiskontokan mereka harga pasar (mengalami perang harga 

dengan merek pesaing), memperluas saluran distribusi mereka atau bahkan 

meluncurkan kampanye promosi (Khundyz, 2018). Namun, akan lebih efektif biaya 

dan menguntungkan untuk meningkatkan pangsa pasar yang dapat dipertahankan 

dari waktu ke waktu meskipun secara efektif menyusun strategi loyalitas merek 

daripada menggunakan strategi jangka pendek yang umum. Setelah hubungan atau 

loyalitas dibangun, akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan. Dengan demikian, karena hasil positif yang bisa 

diharapkan dari loyalitas merek, setiap perusahaan bekerja keras untuk 

mendapatkan loyalitas merek untuk menjadi pemimpin pasar dan menjaga mereka 

tetap bertahan dan tetap kompetitif. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Brand Awareness dengan Brand Loyalty 

 

Brand Awareness atau kesadaran merek mengacu pada kemampuan 

pembeli potensial untuk mengenali atau mengingatnya merek adalah anggota dari 

kategori produk tertentu (Su dan Chang, 2017). Kesadaran merek adalah 

kemampuan pelanggan untuk mengingat atau mengidentifikasi suatu merek. Salah 

satunya aspek penting yang membantu pelanggan untuk mengingat dan memilih 

merek adalah pengalaman langsungnya dengan sebuah merek. Memori pengalaman 

pelanggan memengaruhi cara kami mengingat suatu merek dan 

mengidentifikasinya. Juga, semakin kita mengulangi pengalaman kita dengan 
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merek, semakin tinggi kemungkinannya pengakuan dan penyimpanan namanya 

dalam memori pelanggan. Juga pengalaman positif dalam layanan meningkatkan 

daya ingat merek & kesadaran merek secara keseluruhan. Kesadaran merek 

konsumen memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Telah 

ditunjukkan keakraban merek dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam 

embelian dan meningkatkan sikap mereka terhadap merek. Menunjukkan bahwa 

kesadaran merek dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan 

terkait kualitas merek dan dengan demikian meningkatkan loyalitas mereka pada 

kinerja merek. Sebagai efek dari kesadaran merek pada loyalitas merek menguji 

pengaruhnya terhadap kepercayaan merek dan terbukti memiliki pengaruh 

signifikan pada loyalitas merek. 

Penelitian ini terkait dengan kekuatan kehadiran merek di benak konsumen 

dan biasanya diukur melalui pengenalan merek dan penarikan kembali dalam 

situasi yang berbeda. Kesadaran merek konseptual sebagai terdiri dari kedua 

pengakuan merek dan mengingat merek. Menurut Su dan Chang (2017), 

pengenalan merek adalah langkah dasar dan pertama dalam merek komunikasi dan 

ingatan merek mengacu pada kemampuan konsumen untuk mengambil merek dari 

memori, misalnya, ketika kategori produk atau kebutuhan yang dipenuhi oleh 

kategori tersebut. Pengakuan merek mungkin lebih penting dalam keputusan 

pembelian produk dibuat. 

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, langkah pertama bagi 

pemasar adalah berkonsentrasi pada strategi manajemen merek untuk 

meningkatkan kesadaran merek dengan memperkuat merek dan produk konsumen 
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koneksi. Ketika konsumen tidak yakin tentang atribut produk, merek dapat 

digunakan untuk memberi tahu mereka tentang posisi produk dan untuk 

memastikan bahwa klaim produk itu kredibel. Ketidakpastian berkurang dapat 

menurunkan biaya informasi dan risiko yang dirasakan oleh konsumen tetapi 

meningkatkan utilitas yang diharapkan konsumen. Kesadaran merek 

mempengaruhi persepsi konsumen tentang produk, keterikatan, dan loyalitas merek 

konsumen dengan cepat. Penelitian sebelumnya dari Su dan Chang (2017) dan 

Naggar dan Bendary (2018) Alkhawaldeh dan Eneizan, 2018; Su dan Chang, 2017) 

menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara brand awareness dengan 

brand loyalty. 

 

2.3.2 Hubungan antara Brand Image dengan Brand Loyalty 

Menurut Ashraf et al., (2018), Citra merek adalah sekumpulan konsep, 

perasaan, dan sikap yang telah dilakukan konsumen untuk merek kembali. Citra 

merek adalah representasi dari suatu produk di benak konsumen, ia juga 

menambahkan bahwa produk dapat dibagi menjadi tiga gambar; fungsional, sosial 

dan persepsi dan banyak penentu citra merek ada termasuk penampilan, atribut, dan 

fungsi produk serta peran yang dimainkan produk dalam kehidupan konsumen. 

Gambar ini menggabungkan tidak hanya sifat fungsional tetapi juga pertimbangan 

emosional dan simbolis (Hafez dan Akhter, 2017). 

Citra merek adalah salah satu faktor paling kompleks yang sangat dan 

signifikan memengaruhi preferensi konsumen untuk menyajikan citra dirinya. 

Orang mendefinisikan diri mereka sendiri dengan memiliki produk yang mereka 
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miliki. Studi juga menunjukkan bahwa daya tarik kepribadian merek secara tidak 

langsung mempengaruhi loyalitas merek dan orang menggunakan produk untuk 

meningkatkan citra diri (Hafez & Akhter, 2017). Brand image adalah salah satu 

faktor paling kompleks dan mempengaruhi loyalitas dalam dua cara; pertama 

adalah konsumen lebih suka menampilkan gambarnya sendiri dan yang kedua 

adalah orang-orang cenderung mengklasifikasikan diri ke dalam kategori sosial 

yang berbeda yang mengevaluasi tujuan dan nilai-nilai dalam berbagai kelompok 

dibandingkan dengan nilai-nilai dan tujuan konsumen sendiri dan mereka lebih 

suka yang memenuhi tujuan dan nilai-nilai. Citra merek bergengsi menarik 

konsumen untuk membeli merek dan memicu mereka melakukan pembelian 

berulang dan mengurangi harga tidak mempengaruhi perilaku switching mereka 

dan sangat penting bagi merek yang memiliki perbedaan fisik kecil mengambil 

keuntungan kompetitif. 

Merek telah dianggap penting dalam menciptakan identitas individu yang 

terkait dengan kebutuhan psikologis konsumen dan dikaitkan dengan status dan 

prestise. Salah satu cara untuk mendekati pemasaran merek adalah menciptakan 

simbolisme dan dapat digunakan untuk melindungi loyalitas merek. Di pasar negara 

berkembang, konsumen bersedia untuk mengadopsi perubahan dan berorientasi 

pada gaya hidup dan menggunakan merek untuk mengekspresikan diri mereka dan 

mereka lebih cenderung setia. Citra merek adalah salah satu langkah penting untuk 

mencapai loyalitas merek, berdasarkan teori branding, menyatakan bahwa citra 

merek harus kongruen dan paralel dengan citra konsumen dan merupakan proses 

dan upaya untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial. Selain itu, citra merek 
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mendorong beberapa elemen penting untuk pengakuan yaitu kekayaan, kelas, 

kesuksesan, dan gaya (Ashraf et al., (2018). 

Hasan (2017) menegaskan bahwa sebuah citra merek yang bagus akan 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk yang di tawarkan 

oleh perusahaan. Dikarenakan pada saat sekarang ini banyak konsumen yang 

mempercayai produk dari brand nasional sehingga brand yang bagus dapat 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen saat ingin memutuskan untuk 

membeli suatu produk. Cara sebuah perusahaan mengiklankan suatu produk juga 

sangat berpengaruh diperilaku pembelian konsumen. Biasanya konsumen melihat 

iklan baik di media cetak maupun di media sosial dalam bentuk kuantitas besar akan 

membuat mereka tertarik mengenai produk yang di tawarkan pada saat itu dan akan 

meningkatkan rasa penasaran keingintahuan mereka mengenai produk yang lagi di 

pasarkan oleh perusahaan. Penelitian sebelumnya dari Fatima dan Rasheed (2012), 

Ashraf et al., (2018), Hafez dan Akhter (2017) dan Amin  et al., (2012) menemukan 

bahwa terdapat hubungan signifikan antara brand image dengan customer loyalty.  

 

2.3.3 Hubungan antara Perceived Quality dengan Brand Loyalty 

Perceived quality atau kualitas yang dirasakan didefinisikan sebagai 

penilaian konsumen tentang keunggulan atau superioritas produk secara 

keseluruhan. Kualitas obyektif dari produk tetapi evaluasi subyektif konsumen 

yang bergantung pada persepsi pelanggan. Kualitas yang dirasakan adalah dimensi 

utama dalam model ekuitas merek karena itu memiliki efek strategis pada ekuitas 

merek dengan mengurangi risiko yang dirasakan. Informasi yang relevan dengan 
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kualitas produk dapat diperoleh melalui promosi di mana kualitas umum merek 

ditekankan atau di mana kualitas disimpulkan dari atribut merek intrinsik atau 

ekstrinsik. Kualitas yang dirasakan juga dapat disimpulkan melalui pengalaman 

langsung dengan merek, dan penilaian dari pengalaman langsung lebih kuat dan 

lebih mudah diakses dari memori.  

Pandangan konsumen menganggap kualitas sebagai penilaian pelanggan 

atas keunggulan, harga, atau keunggulan suatu merek secara keseluruhan relatif 

terhadap merek alternatif. Ada kesepakatan umum dalam literatur bahwa kualitas 

yang dirasakan menciptakan dasar untuk diferensiasi dan perluasan merek dan 

menawarkan keunggulan premium harga. Kualitas yang dirasakan memberikan 

alasan kepada konsumen untuk membeli, sehingga mempengaruhi preferensi 

konsumen dan niat membeli. Penelitian sebelumnya dari (Alkhawaldeh dan 

Eneizan, 2018; Sulibhavi dan Shivashankar, 2017; Su dan Chang, 2017; Amina  et 

al., 2012; Fatima dan Rasheed, 2012) menemukan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara perceived quality dengan loyalitas merek. 

 

2.3.4 Hubungan antara Trust dengan Brand Loyalty 

Kepercayaan adalah salah satu faktor paling penting yang mengarah pada 

loyalitas merek. Unsur ini dibangun oleh hubungan pertukaran bernilai tinggi dan 

komunikasi berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan di Hangzhou bertujuan untuk 

menemukan faktor-faktor kunci untuk membangun loyalitas merek dan 

kepercayaan dimasukkan menurut kepercayaan merek peneliti adalah faktor yang 

paling penting diantara semua variabel yang dipertimbangkan untuk penelitian 
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(Singh, 2016). Pelanggan setia lebih bersedia membayar lebih untuk merek karena 

mereka merasakan kualitas, fungsi, dan ketidakberesan yang tidak dapat diberikan 

oleh merek lain. Ditemukan bahwa kepercayaan adalah kunci untuk menjaga 

hubungan dalam jangka panjang dan untuk memenuhi nilai yang diinginkan (Wel 

et al., 2011). 

Kepercayaan merek adalah peran kunci dari komitmen pelanggan terutama 

pada produk atau layanan dalam jumlah besar. Kepercayaan merek mempengaruhi 

dua faktor utama yang mempengaruhi perilaku pelanggan terhadap loyalitas merek 

(Li & Chaipoopirutana, 2016). Kepercayaan mitra memiliki pengaruh tertentu dan 

membantu membangun kesetiaan, tidak ada pelanggan yang bersedia menjadi mitra 

dengan siapa yang tidak dapat dipercaya. Ditemukan bahwa kepercayaan adalah 

penentu utama komitmen hubungan dan loyalitas merek. Kepercayaan merek 

secara langsung terkait dengan pembelian dan kesetiaan sikap. Motivasi konsumen 

sebenarnya bergantung pada kualifikasi yang ditetapkan oleh konsumen untuk 

mendekati tujuan sebenarnya dan itu dinyatakan sebagai kepercayaan merek 

(Ramiz et al., 2014). 

Keyakinan konsumen bahwa merek akan mencapai tujuan yang diharapkan 

dapat dianggap sebagai kepercayaan merek. Faktor-faktor seperti kompetensi, belas 

kasihan dan jujur memiliki karakteristik untuk menciptakan kepercayaan merek dan 

kepercayaan ini dianggap sebagai elemen yang paling penting dan penting untuk 

menciptakan hubungan antara merek dan pelanggan. Dalam banyak jenis literatur, 

kepercayaan ditentukan sebagai prediktor kesetiaan dan ketika itu didirikan 
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pelanggan menjadi puas. Hubungan pertukaran antara konsumen dan merek yang 

diciptakan oleh kepercayaan dan mengarah ke loyalitas merek (Ramiz et al., 2014). 

 

2.3.5 Hubungan antara Customer Satisfaction dengan Brand Loyalty 

Ada dua hal yang mempengaruhi hubungan antara kepuasan pelanggan dan 

loyalitas merek. Ketika kepuasan mencapai tingkat tertentu, loyalitas meningkat 

secara dramatis, pada saat yang sama kepuasan menurun ke titik tertentu, kesetiaan 

menurun secara dramatis (Su & Chang, 2017). Pelanggan terhubung dengan 

kesuksesan bisnis. Kepuasan pelanggan dan kesetiaan harus dimasukkan ke dalam 

tujuan jangka panjang dari suatu bisnis. Kepuasan pelanggan adalah elemen kunci 

untuk setiap organisasi yang ingin meningkatkan loyalitas merek dan menciptakan 

pencapaian bisnis yang lebih baik. Peran kepuasan dalam kesetiaan sebagian besar 

menunjukkan bahwa yang pertama adalah penentu kunci yang terakhir (Hafez & 

Akhter, 2017) 

Kepuasan merupakan sebuah sikap, sedangkan kesetiaan digambarkan 

sebagai perilaku. Kepuasan pelanggan sebagai semacam evaluasi konsistensi antara 

harapan sebelumnya dan kinerja layanan yang dirasakan. Oleh karena itu, evaluasi 

positif dari produk atau layanan yang diperoleh pelanggan adalah alasan utama 

untuk melanjutkan hubungan dengan layanan atau produk perusahaan, dan pilar 

penting yang menjunjung tinggi kesetiaan. Pelanggan yang puas dengan demikian 

lebih mungkin untuk membeli kembali, menurunkan sensitivitas harga mereka, 

terlibat dalam rekomendasi positif dari mulut ke mulut, dan menjadi pelanggan setia 

(Su & Chang, 2017). 
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Kepuasan pelanggan dan loyalitas mewakili prioritas utama dari kesuksesan 

dan laba perusahaan. Kepuasan tidak secara otomatis mengarah pada kesetiaan 

yang dibutuhkan proses selangkah demi selangkah. Kesetiaan pelanggan dapat 

dianggap sebagai produk sampingan dari kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 

bisnis mengarah ke loyalitas merek. Loyalitas merek akan meningkat secara 

signifikan ketika kepuasan tercapai pada tingkat tertentu dan pada saat yang sama 

loyalitas merek akan menurun secara otomatis jika tingkat kepuasan turun ke titik 

tertentu. Selain itu, pelanggan yang sangat puas cenderung lebih setia daripada 

pelanggan yang hanya puas. Secara keseluruhan, jelas bahwa ada hubungan positif 

yang signifikan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Kesetiaan 

pelanggan mengarah pada peningkatan penjualan dan profitabilitas. Penelitian dari 

(Khundyz, 2018; Tefera dan Govender, 2017; Hafez dan Akhter, 2017; Al-Maamari 

dan Abdulrab, 2017; Ashraf et al., 2018 dan Adamu (2017) menunjukkan adanya 

hubungan antara Customer Satisfaction dengan Brand Loyalty. 
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2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dari berbagai pembahasan di atas, maka penulis mengembangkan sebuah 

kerangka model penelitian sebagai berikut: 

 
Gambar 2.18 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Merek pada Pemilik 

Mobil di Batam, sumber: Alkhawaldeh dan Eneizan (2018) 

 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan positif antara brand awareness terhadap 

brand loyalty. 

H2:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara brand image terhadap brand 

loyalty. 

H3:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara perceived quality terhadap 

brand loyalty. 

H5 

H4 

H1 

H3 

Brand Loyalty 

Customer Satisfaction 
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Brand Image 

 H2 

Perceived Quality 

 

Trust 
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H4:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara trust terhadap brand loyalty. 

H5:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara customer satisfaction terhadap 

brand loyalty. 
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