
 
 

BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Metode Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Ham (2016) yang meneliti tentang 

pengaruh corporate social responsibility terhadap customer loyalty dengan brand 

image dan brand trust sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan pada 

pelanggan yang mengunjungi restoran makan biasa (casual-dining) di Seoul, Korea 

Selatan. Kriteria responden dari penelitian ini adalah pelanggan yang mengunjungi 

kembali restoran tersebut dalam kurun waktu 3 bulan dan memperhatikan informasi 

nutrisi dari menu makanan yang dipaparkan. Terdapat sebanyak 741 responden yang 

ikut berpartisipasi dan 636 responden dinyatakan valid. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Loyalty  

dengan variabel intervening Brand Image dan Brand Trust, sumber: Kim dan Ham 

(2016)
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Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Lee, Chang, dan Lee (2017) yang 

meneliti tentang pengaruh corporate social responsibility (economic CSR, legal CSR, 

ethical CSR dan discretionary CSR) terhadap customer loyalty dan corporate 

reputation dengan brand image sebagai variabel intervening. Penelitian dilakukan di 

Taiwan pada industri non-life insurance dengan membagi 416 kuesioner dan 362 

kuesioner dinyatakan valid. 

 

 

 

 

 
 
Gambar 2.2 Model Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Corporate 

Reputation dan Customer Loyalty dengan variabel intervening Brand Image, sumber: 

Lee et al. (2017) 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lombart dan Louis (2014) yang 

meneliti tentang corporate social responsibility terhadap future behavioral intentions 

dengan retailer personality, trust, satisfaction dan attitude sebagai variabel 

intervening. Terdapat 352 kuesioner yang dikumpulkan dari sebuah grocery retailer 

di Perancis. 
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Gambar 2.3 Model Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Future 

Behavioral Intentions dengan variabel intervening Retailer Personality, Trust, 

Satisfaction dan Attitude, sumber: Lombart dan Louis (2014) 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alhaddad (2015) yang melakukan 

penelitian tentang pengaruh perceived quality terhadap brand loyalty dengan brand 

image dan brand trust sebagai variabel intervening yang ditargetkan pada pasar 

sport-wear di Syria. Terdapat 500 kuesioner yang dibagikan pada mahasiswa dari 

Higher Institute of Business Administration di Syria dan terdapat sebanyak 473 

kuesioner yang dapat digunakan. 

 
 
 

 
 
 
Gambar 2.4 Model Pengaruh Perceived Quality terhadap Brand Loyalty dengan 

variabel intervening Brand Image dan Brand Trust, sumber: Alhaddad (2015) 
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 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lien et al. (2015) yang meneliti 

tentang pengaruh brand image terhadap purchase intentions dengan perceived price, 

trust dan value sebagai variabel intervening. Terdapat 390 responden yang diambil 

untuk melakukan penelitian tersebut dengan kriteria pelanggan yang melakukan 

reservasi hotel secara online di Taiwan dalam tenggang waktu 12 bulan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gambar 2.5 Model Pengaruh Brand Image terhadap Purchase Intentions dengan 

variabel intervening Perceived Price, Trust dan Value, sumber: Lien et al., (2015) 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Salehzadeh, Pool dan Najafabadi 

(2018) yang melakukan penelitian mengenai hubungan antara corporate social 

responsibility, brand image dan brand equity dengan pada industri perbankan di Iran. 

Penelitian ini dilakukan dengan mebagikan kuesioner kepada pelanggan – pelanggan 

bank di empat kota besar di Iran. Terdapat sebanyak 247 kuesioner yang dibagikan 

dan 213 kuesioner dinyatakan valid. 
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Gambar 2.6 Model Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Brand Equity  

dengan variabel intervening Brand Image, sumber: Salehzadeh et al. (2018) 

 Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Salmiah, Ungku dan Lim 

(2012) yang meneliti tentang perceived service quality terhadap customer loyalty 

dengan corporate image, trust dan switching cost sebagai variabel intervening pada 

bidang telekomunikasi di Malaysia. Kuesioner dibagikan kepada mahasiswa di 

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Johor Bahru dan terkumpul sebanyak 185 

responden dalam penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.7 Model Pengaruh Perceived Service Quality terhadap Customer Loyalty 

dengan variabel intervening Corporate Image, Trust dan Switching Cost, sumber: 

Salmiah et al. (2012) 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Leninkumar (2017) yang meneliti 

tentang pengaruh customer satisfaction terhadap customer loyalty dengan customer 

trust sebagai variabel intervening. Pelanggan dari 4 bank ternama dengan sejarah 

yang panjang di Sri Lanka, yakni Bank of Ceylon, Peoples Bank, Hatton National 

Bank Plc. Dan Commercial Bank Plc. dipilih sebagai objek penelitian. Terdapat 300 

kuesioner yang dibagikan dan 210 diantaranya dinyatakan valid. 

 

 

 

 
Gambar 2.8 Model Pengaruh Customer Satisfaction  terhadap Customer Loyalty 

dengan variabel intervening Customer Trust, sumber: Leninkumar (2017) 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chinomona (2016) yang meneliti 

tentang pengaruh brand communication terhadap brand loyalty dengan brand image 

dan brand trust sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan di kota 

Vanderbijlpark, Provinsi Gauteng, Afrika Selatan. Objek penelitian dari penelitian ini 

adalah konsumen yang melakukan pembelian consumer goods di empat pusat 

perbelanjaan di Vabderbijlpark. Beberapa mahasiswa dari Vaal University of 

Technology direkrut sebagai asisten peneliti dalam menyebarkan dan mengumpulkan 

kuesioner – kuesioner. Terdapat sebanyak 170 kuesioner yang disebarkan dan 151 

kuesioner dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian. 151 kuesioner ini 

mewakili sebesar 89% response rate. 
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Gambar 2.9 Model Pengaruh Brand Communication  terhadap Brand Loyalty dengan 

variabel intervening Brand Trust dan Brand Image, sumber: Chinomona (2016) 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ogba dan Tan (2009) yang 

meneliti tentang pengaruh brand image terhadap perceived quality, customer 

satisfaction, customer loyalty dan customer commitment pada pasar mobile phone di 

kota Chengdu, Provinsi Sichuan, China. Objek penelitiannya adalah pelanggan 

dengan kriteria “Saya memiliki perasaan wajib untuk mempengaruhi  teman – teman 

untuk mengenal brand ini karena unik”. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 250. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.10 Model Pengaruh Brand Image terhadap Perceived Quality, Customer 

Loyalty, Customer Commitment dan Customer Satisfaction, sumber: Ogba dan Tan 

(2009) 
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 Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Swimberghe dan 

Wooldridge (2014) yang betujuan meneliti tentang pengaruh corporate social 

responsibility (CSR associations), food quality, service quality dan environmental 

quality (EQ) terhadap customer loyalty melalui customer satisfaction, customer trust 

dan customer-company identification (CCI). Terdapat sebanyak 500 kuesioner yang 

disebarkan kepada konsumen yang pernah mengunjungi restoran Chick-fil-A 

setidaknya satu kali dalam waktu satu bulan di Amerika Serikat. Dari 500 kuesioner 

yang disebarkan, terdapat sebanyak 483 responden yang dinyatakan valid. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model Pengaruh Environmental Quality, Food Quality, Service Quality 

dan CSR Associations terhadap Customer Loyalty melalui Customer Satisfaction, 

Customer Trust dan Customer-Company Identification, sumber: Swimberghe dan 

Wooldridge (2014) 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Choi dan La (2013) yang meneliti  

tentang pengaruh recovery satisfaction terhadap loyalty dengan CSR dan customer 

trust sebagai variabel intervening. Terdapat sebanyak 371 responden yang diambil 

dari mahasiswa strata 1 bisnis di West Coast University, California, Amerika Serikat. 
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Gambar 2.12 Model Pengaruh Recovery Sastisfaction terhadap Loyalty dengan 

variabel intervening CSR dan Customer Trust, sumber: Choi dan La (2013) 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Martinez dan Bosque (2013) yang 

meneliti tentang pengaruh corporate social responsibility terhadap customer loyalty 

dengan customer trust, customer-company identification dan customer satisfaction 

sebagai variabel intervening. Terdapat 400 kuesioner yang dibagikan kepada 

pelanggan hotel di Spanyol dan 382 kuesioner dapat gunakan dalam penelitian 

tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 2.13 Model Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Customer 

Loyalty dengan variabel intervening Customer Trust, Customer-Company 

Identification dan Customer Satisfaction, sumber: Martinez dan Bosque (2013) 
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Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Soong, Kao dan Juang 

(2013) yang meneliti tentang pengaruh hubungan antara brand trust terhadap brand 

loyalty berdasarkan aspek konsumen, yaitu kepercayaan mereka terhadap suatu 

brand. Sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa dari Mei-Ho Institute of 

Technology, Pingtung County, Taiwan. Dari 180 kuesioner yang dibagikan, terdapat 

sebanyak 173 kuesioner yang dinyatakan valid dalam penelitian. 

 

 

Gambar 2.14 Model Pengaruh Brand Trust terhadap Brand Loyalty Sumber: Soong 

et al. (2013) 

 Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sulibhavi dan 

Shivashankar  (2017) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand image 

terhadap customer loyalty pada private label brands dengan trust sebagai variabel 

intervening di Hubli-Dharwad, Karnataka, India. Terdapat sebanyak 200 kuesioner 

yang dibagikan dan sebanyak 194 kuesioner yang dinyatakan valid dalam penelitian 

tersebut.  

 

 

 

Gambar 2.15 Model Pengaruh Brand Image  terhadap Customer Loyalty dengan 

variabel intervening Trust, sumber: Sulibhavi dan Shivashankar (2017) 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Customer loyalty merupakan sebuah komitmen yang kuat dari pelanggan 

untuk membeli kembali sebuah produk ataupun jasa pada masa yang akan datang 

walaupun ada upaya pemasaran yang berpotensi menyebabkan pelanggan berpindah 

merek (Yaya, Marimon & Casadesus, 2011). Customer loyalty merupakan tingkat 

sejauh mana konsumen melakukan pembelian terhadap suatu produk secara berulang-

ulang (Afifah & Asnan 2015; Leninkumar, 2017) bagi kemajuan dan keuntungan 

perusahaan itu sendiri (Kim & Ham, 2016). Customer loyalty didefinisikan sebagai 

komitmen yang mendalam untuk mengulang pembelian dari produk / layanan yang 

disukai secara konsisten di masa mendatang (Salmiah et al., 2012; Alhaddad, 2015; 

Nyadzayo, Leckie & McDonald, 2016). Adapun definisi lain dari customer loyalty 

adalah sebuah janji dari pelanggan untuk menjaga dan mempererat hubungan dengan 

sebuah perusahaan secara spesifik berdasarkan sikap (attitude) dan kebiasaan 

(behavior) mereka (Chen et al., 2012; Ogba & Tan, 2009). Loyalitas yang sebenarnya 

dapat diukur dengan komitmen terhadap sebuah brand atau toko, yang artinya brand 

atau toko tersebut sering dimanifestasikan dalam bentuk rekomendasi atau pun 

kegiatan pendukung lainnya oleh individu atau kelompok (Swimberghe & 

Wooldridge, 2014). Maka dari itu, loyalty disebut sebagai titik fokus yang 

mengerakkan berbagai macam keuntungan seperti membangun penghalangan bagi 

pesaing untuk merebut pelanggan, meningkatkan penjualan dan keuntungan secara 

finasial dan mengurangi atau menghambat biaya akuisisi pelanggan untuk berpindah 

karena pemasaran yang dilakukan oleh pelanggan (Chinomona, 2016). 
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2.3       Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Brand Image  

 Aktivitas dari CSR akan meningkatkan brand image dari suatu usaha karena 

akan menciptakan sikap dan respon yang baik (Kim & Ham, 2016). Sebuah 

perusahaan atau organisasi akan dikenal oleh publik melalui kegiatan CSR yang 

dilakukan. Kegiatan CSR ini akan memberikan reputation dan brand image yang 

baik (Salehzadeh et al., 2018). Melakukan promosi brand image dengan bantuan 

CSR dapat mengundang komentar positif dan serta dampak positif pada brand karena 

menunjukkan bahwa adanya kejelasan perusahaan dalam komunikasi eksternal 

maupun internal (Lee et al., 2017). 

2.3.2 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Brand Trust 

 Aktivitas dari CSR akan meningkatkan sikap dan respon yang positif terhadap 

perusahaan, salah satunya adalah brand trust. Hasil utama dari kegiatan CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan adalah stakeholder perusahaan itu sendiri yang semakin 

mempercayai perusahaan (Kim & Ham, 2016; Martinez & Bosque, 2013).  CSR 

adalah hal utama yang harus dilalui untuk mencapai customer trust dan CSR 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 2 dimensi dari kepercayaan 

(trust), antara lain kredibilitas dan integritas (Lombart & Louis, 2014). Selain itu 

juga, aspek ethical-legal dari CSR juga berdampak bagi customer trust setelah 

terjadinya kegagalan layanan dan pemulihan (Choi & La, 2013). Kegiatan CSR akan 

menciptakan sebuah nilai dan karakter perusahaan serta berguna untuk 

menumbuhkan rasa kepercayaan (trust) terhadap perusahaan. Selain itu juga, 
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terciptanya kepercayaan adalah salah hasil dari performa sosial perusahaan (Martinez 

& Bosque, 2013). Persepsi pelanggan terhadap perusahaan yang menjaga kewajiban 

sosial akan membangkitkan kepercayaan pelanggan dalam bisnis yang dijalankan 

(Swimberghe & Wooldridge, 2014). 

2.3.3 Pengaruh antara Brand Image terhadap Brand Trust  

 Brand image merupakan suatu ingatan pelanggan terhadap suatu brand, biasa 

dengan makna yang lebih dalam. Brand image juga merupakan suatu keyakinan 

terhadap suatu brand sehingga memiliki peran penting dalam menentukan keputusan 

ketika pelanggan mencari alternatif brand lain. Brand trust merupakan keinginan dari 

pelanggan untuk mengandal pada satu brand. Untuk itu, ditemukan bahwa brand 

image memiliki hubungan positif dengan brand trust dan brand loyalty (Alhaddad, 

2015; Sulibhavi & Shivashankar, 2017). Brand image merupakan syarat utama dalam 

menentukan kepercayaan (trust). Brand yang menarik dan brand yang bernilai akan 

meningkatkan kepercayaan (trust) pelanggan terhadap produk atau layanan dari suatu 

brand (Lien et al., 2015). Dengan adanya brand image yang baik, maka akan 

memberikan dampak positif berupa sebuah keyakinan (confident) pada suatu brand 

dan pada akhirnya akan mengarah kepada kepercayaan (trust) pada brand tersebut 

(Chinomona, 2016). Brand image dan trust adalah langkah utama untuk mencapai 

behavioural intentions pelanggan, seperti loyalitas dan kemauan untuk membeli (Kim 

& Ham, 2016). 
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2.3.4  Pengaruh antara Brand Image terhadap Loyalty 

 Keputusan pelanggan untuk membeli dan menjadi loyal bergantung pada 

brand image (Kim & Ham, 2016). Brand image yang positif merupakan langkah 

utama menuju brand loyalty (Ogba & Tan, 2009; Kim & Ham, 2016; Sulibhavi & 

Shivashankar, 2017). Brand image ini adalah sebuah gambaran atau persepsi terhadap 

sebuah brand atau produk yang bermerek atau jasa (service) dan memiliki simbol 

yang spesifik dilihat dari atribut produk atau jasa tersebut (Ogba & Tan, 2009). Brand 

image merupakan sebuah persepsi pada suatu brand dalam ingatan pelanggan 

(Alhaddad, 2015) dan memiliki peran penting dalam mencapai customer satisfaction 

dan loyalty (Ogba & Tan, 2009; Lee et al., 2017). Brand image yang baik akan 

mudah memperoleh niat baik (goodwill) dan kepercayaan (trust) dari pelanggan dan 

secara langsung akan melakukan pembelian kembali (repeat purchase behaviour) 

pada suatu produk dari brand tertentu (Lee et al., 2017). 

2.3.5  Pengaruh antara Brand Trust dengan Loyalty 

 Kerpercayaan (trust) adalah faktor dasar dalam menjelaskan loyalitas terhadap 

sebuah brand (brand loyalty), kebiasaan dalam pembelian (purchase behavior) dan 

pemasaran dari mulut ke mulut (word of mouth) (Sulibhavi & Shivashankar, 2017). 

Segala hubungan sosial dari perusahaan akan gagal atau tidak berfungsi dengan baik 

jika tidak adanya kepercayaan (trust) (Leninkumar, 2017). Kepercayaan (trust) secara 

positif akan berdampak pada loyalitas terhadap bisnis tersebut (Martinez & Bosque, 

2013; Swimberghe & Wooldridge, 2014; Leninkumar, 2017).  Kepercayaan 

pelanggan terhadap satu brand tertentu secara positif akan melakukan pembelian 

kembali yang berulang – ulang (Salmiah et al., 2012; Soong et al., 2013; Chinomona, 
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2016). Untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, kita harus mendapatkan kepercayaan 

mereka (Martinez & Bosque, 2013). Brand trust akan menghasilkan brand loyalty, 

artinya trust berperan dalam mengembangkan dan membangun hubungan penting 

antara perusahaan dan pelanggan untuk mempertahankan nilai perusahaan (Kim & 

Ham, 2016). Pelanggan akan menjadi loyal kepada perusahaan jika dapat 

memaksimalkan kepercayaan antara pelanggan dan perusahaan (Leninkumar, 2017). 

Brand trust akan mengarah pada level loyalitas yang lebih tinggi (Chinomona, 2016) 

karena trust akan menciptakan sebuah hubungan yang sangat bernilai (Alhaddad, 

2015). Dengan adanya kepercayaan, maka suatu perusahaan atau organisasi yang 

dipercayai akan tetapi dipercayai ketika mereka sedang mengalami keadaan yang 

sulit untuk sementara (Choi & La, 2013).  

 

2.4      Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Model Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Loyalty 

dengan variabel intervening Brand Image dan Brand Trust, sumber: Kim dan Ham 

(2016) 
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Hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H1 : Corporate social responsibility memiliki pengaruh positif terhadap brand  

  image dari restoran cepat saji. 

H2 : Corporate social responsibility memiliki pengaruh positif terhadap brand  

  trust dari restoran cepat saji. 

H3 : Brand image memiliki pengaruh positif terhadap brand trust dari restoran  

  cepat saji. 

H4 : Brand image memiliki pengaruh positif terhadap loyalty dari restoran cepat 

 saji. 

H5 : Brand trust memiliki pengaruh positif terhadap loyalty dari restoran cepat 

  saji. 
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