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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 
 
2.1 Definisi Loyalitas Merek 

Ada juga beberapa definisi menurut para ahli mengenai loyalitas merek. 

Menurut  (Ashraf et al., 2018). Loyalitas merek didefinisikan tanggapan perilaku 

pembelian yang tidak beraturan dan pembelian yang diekspresikan dari waktu ke 

waktu oleh beberapa unit pengambilan keputusan sehubungan satu atau lebih 

merek alternatif dari serangkaian merek dan merupakan fungsi dari proses 

psikologis. Menurut (Kim et al., 2016) berpendapat bahwa loyalitas merek 

didefinisikan sebagai komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali atau 

meremajakan ulang produk/layanan yang disukai secara konsisten di masa depan, 

sehingga menyebabkan merek yang sama berulang atau pembelian merek yang 

sama, terlepas dari pengaruh situasional dan upaya pemasaran yang memiliki 

potensi menyebabkan peralihan perilaku.  

Sedangkan menurut (Kim et al., 2015) loyalitas merek didefinisikan sebagai 

kecenderungan konsumen untuk membeli merek tertentu berulang kali, tetap 

dengan merek di masa depan daripada beralih ke merek lain dan secara psikologis 

berkomitmen terhadap merek yang terkait dengan beberapa nilai yang diinginkan 

dan berbeda. Sedangkan menurut (Bennur et al., 2016) loyalitas merek bisa 

didefinisikan sebagai pelanggan menampilkan berbagai tingkat kesetiaan, 

komitmen, kesetiaan terhadap produk merek atau layanan. Loyalitas terjadi dalam 

situasi konsumsi dan telah menerima banyak perhatian dalam literatur pemasaran. 

Secara umum, kesetiaan terlihat  ketika pelanggan berulang kali membeli barang 
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atau layanan dari waktu ke waktu dan terus bersikap baik terhadap barang atau 

jasa. Sedangkan menurut  (Seo et al., 2015) loyalitas merek adalah karakteristik 

bahwa pelanggan mendapat preferensi pribadi atas merek dibandingkan orang lain 

berdasarkan pengalaman pembeliannya dan membeli produk merek tersebut 

berulang kali.  

2.2 Model penelitian terdahulu 

Penelitian tentang keinginan untuk loyalitas merek masih banyak hasil dari 

studi empiris yang dalam waktu satu dekade terakhir. Hasil penelusuran melalui 

database jurnal google scholar dan emerald insight dengan kata kunci yang 

digunakan dalam pencarian jurnal ini adalah determinants of brand loyalty 

hospitality dan brand loyalty hospitality diperoleh 36 jurnal internasional terkait 

loyalitas merek. Tahun 2010 ditemukan 1 penelitian (Reich et al., 2010), tahun 

2012 ditemukan 2 penelitian (Ismail et al., 2012; Yousaf et al., 2012), tahun 2013 

ditemukan 2 penelitian (Šerić et al., 2013; So et al., 2013), tahun 2014 ditemukan 

2 penelitian (Maheshwari et al., 2014; So et al., 2014), tahun 2015 ditemukan 11 

penelitian (Abdullah Alhaddad, 2015; Adel Pourdehghan, 2015; Ahn et al., 2015; 

Constanza Bianchi, 2015; Jalees et al., 2015; Kem et al., 2015; Kim et al., 2015; 

Seo et al., 2015; Shahroodi et al., 2015; Tatar et al., 2015; Zheng et al., 2015), 

tahun 2016 ditemukan 7 penelitian (Hemsley et al., 2016; Kim et al., 2016; 

Esmaeilpour et al., 2016; Yeh et al., 2016; Bennur et al.,2016; Sotheara et al., 

2016; Akhtar et al., 2016), tahun 2017 ditemukan 9 penelitian (Ahmed Rageh 

Ismail, 2017; Bihamta et al., 2017; Fatma et al., 2017; Menidjel et al., 2017; 

Mohammad Anber Abraheem Shlash, 2017; Negash et al., 2017; Raouf Ahmad 
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Rather, 2017; Shieh et al., 2017), tahun 2018 ditemukan 2 penelitian (Ashraf et al., 

2018; Geng et al., 2018). Dengan demikian penelitian tentang loyalitas merek ini 

masih salah satu topik yang menarik. Hal tersebut yang mendasarkan alasan 

peneliti ini lebih memfokus tentang loyalitas merek. 

Penelitian tentang keinginan untuk berkunjung telah diteliti baik di negara 

maju maupun berkembang dan kurang berkembang. Negara-negara yang menjadi 

sumber data penelitian terkait keinginan untuk berkunjung meliputi Algeria, 

Australia, Cambodia, Chili, Ethiopia, Indian, Iran, Malaysia, Pakistan, South 

Korea, Sweden, Syrian, Taiwan, Turkey, United Kingdom, United States, 

Yordania. Sedangkan studi literature memberitahukan asal data penelitian yang 

digunakan dalam mengkaji loyalitas merek terdistribusi lebih luas, baik dari 

negara berkembang, negara maju dan kurang berkembang. Terdapat 12 penelitian 

yang menggunakan data yang berasal dari negara maju (Ahn et al., 2015; Geng et 

al., 2018; Ismail et al., 2012; Kem et al., 2015; Kim et al., 2015; Maheshwari et 

al., 2014; Reich et al., 2010; Shieh et al., 2017; So et al., 2013; So et al., 2014; 

Yeh et al., 2016; Zheng et al., 2015). Sedangkan penelitian loyalitas merek lebih 

banyak ditemukan menggunakan data dari negara berkembang, yaitu 18 penelitian 

(Adel Pourdehghan, 2015; Ahmed Rageh Ismail, 2017; Akhtar et al., 2016; 

Ashraf et al., 2018; Bihamta et al., 2017; Constanza Bianchi, 2015; Esmaeilpour 

et al., 2016; Fatma et al., 2017; Jalees et al., 2015; Kim et al., 2017; Kim et al., 

2016; Menidjel et al., 2017; Mohammad Anber Abraheem Shlash, 2017; Negash 

et al., 2017; Raouf Ahmad Rather, 2017; Sotheara et al., 2016; Tatar et al., 2015; 

Yousaf et al., 2012). Memiliki 1 penelitian yang digunakan data yang berasal dari 
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negara maju dan berkembang (Bennur et al., 2016). Dan juga terdapat 1 penelitian 

yang berasal dari negara Syrian kurang berkembang (Abdullah Alhaddad, 2015). 

Namun demikian kajian terkait loyalitas merek yang diambil dari Indonesia terkait 

topik tidak ada yang telah dipublikasikan secara internasional dan masih menjadi 

banyak perhatian bagi para penelitian di negara berkembang. Dengan demikian 

penelitian terkait keinginan untuk berkunjung dengan konteks masih terbuka dan 

memotivasi penelitian ini untuk meneliti loyalitas merek di negara berkembang. 

Jika dianalisiskan lebih mendalam, publikasi ke internasional yang telah 

menunjukkan distribusi data penelitian yang berasal dari negara maju lebih 

mencakup dari negara Australia (So et al., 2013), China (Geng et al., 2018; Kem  

et al., 2015), Hong Kong (Zheng et al., 2015), Sweden (Ismail et al., 2012), 

Taiwan (Shieh et al., 2017; Yeh et al., 2016), United Kingdom (Maheshwari et al., 

2014), dan United States (Ahn et al., 2015;  Kim et al., 2015; Reich et al., 2010; 

So et al., 2014). 

Cakupan negara yang akan menjadi sumber data penelitian loyalitas merek 

dari negara berkembang antara lain Algeria (Menidjel et al., 2017), Cambodia 

(Sotheara et al., 2016), Chili (Constanza Bianchi, 2015), Ethiopia (Negash et al., 

2017), Indian (Fatma et al., 2017; Raouf Ahmad Rather, 2017), Iran (Adel 

Pourdehghan, 2015; Esmaeilpour et al., 2016), Malaysia (Ahmed Rageh Ismail, 

2017; Bihamta et al., 2017), Pakistan (Akhtar et al., 2016; Ashraf et al., 2018; 

Jalees et al., 2015; Yousaf et al., 2012), South Korea (Kim et al., 2017; Kim et al., 

2016), Turkey (Tatar et al., 2015), Yordania (Mohammad Anber Abraheem 

Shlash, 2017). 
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Terdapat juga negara yang maju dan berkembang dalam 1 penelitian, yaitu 

United States & Indian (Bennur et al., 2016), dan terdapat negara yang kurang 

berkembang dalam 1 penelitian, Syrian (Abdullah Alhaddad, 2015). Hasil ini akan 

menunjukkan bahwa belum ada tentang loyalitas merek dalam mendukung 

Indonesia yang sudah dipublikasikan secara internasional. Hal ini yang membuat 

peneliti untuk melakukan penelitian tentang loyalitas merek dalam mendukung 

Indonesia. 

2.3 Hubungan antar Variabel  

2.3.1 Pengaruh Identifikasi Merek Pelanggan terhadap Komitmen 

Pelanggan 

Identifikasih merek pelanggan didefinisikan sebagai keadaan psikologis 

memahami pelanggan, menghargai dan merasakan kepemilikan dengan merek 

(Lam et al., 2013). 

Perbedaan antara identifikasi merek pelanggan dari komitmen pelanggan 

secara konseptual serta sebagai operasional, maka menyajikan solusi untuk 

perdebatan pada membangun redundansi. Identifikasi merek pelanggan pengaruh 

komitmen pelanggan dengan perusahaan (Keh et al., 2009; Tuskej et al., 2013). 

Di bidang pemasaran, identifikasi merek pelanggan adalah variabel yang 

penting untuk mengembangkan komitmen (Keh et al., 2009; Martinez et al., 

2014). 

Pengaruh dentifikasi merek Pelanggan terhadap Komitmen pelanggan yang 

telah diteliti oleh (So et al., 2013; Raouf Ahmad Rather, 2017). Kedua peneliti ini 
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mengungkapkan hasilnya positif, yaitu identifikasi merek pelanggan terhadap 

komitmen pelanggan. 

2.3.2  Pengaruh Identifikasi Merek Pelanggan terhadap Kepuasan Pelanggan 

Identifikasih merek pelanggan didefinisikan sebagai keadaan psikologis 

memahami pelanggan, menghargai dan merasakan kepemilikan dengan merek 

(Lam et al., 2013). 

Perbedaan antara identifikasi merek pelanggan dari kepuasaan pelanggan 

meskipun kepuasan pelanggan telah ditetapkan sebagai faktor fundamental 

hubungan pelanggan dan identifikasi telah baru-baru ini diakui sebagai salah satu 

unsur lebih penting hubungan pelanggan merek, studi empiris yang 

menggabungkan kedua konstruksi kurang (Popp et al., 2017). Hanya beberapa 

studi secara bersamaan telah terintegrasi identifikasi dan kepuasan ke model 

empiris tunggal. Identifikasi merek pelanggan menawarkan kerangka yang 

lebih menguntungkan bagi pelanggan untuk menanggapi pengalaman kinerja 

perusahaan dibandingkan harapan masa lalu (Ia et al., 2011). Pelanggan dengan 

lebih tinggi identifikasi lebih cenderung menjadi puas dengan merek 

(Bhattacharya et al., 2003; Ia et al., 2011). 

Pengaruh identifikasi merek pelanggan terhadap kepuasan pelanggan yang 

telah diteliti oleh (Raouf Ahmad Rather, 2017). Peneliti ini mengungkapkan 

hasilnya positif, yaitu identifikasi merek pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. 
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2.3.3 Pengaruh Identifikasi Merek Pelanggan terhadap Kepercayaan Merek 

 Identifikasi merek pelanggan didefinisikan sebagai keadaan psikologis 

memahami pelanggan, menghargai dan merasakan kepemilikan dengan merek 

(Lam et al., 2013). 

 Perbedaan antara identifikasi merek pelanggan dari kepercayaan merek 

sebagai masa lalu pariwisata dan perhotelan penelitian ini telah tidak meneliti 

pengaruh langsung identifikasi merek pelanggan pada kepercayaan, dukungan 

serupa bisa ditarik dari hubungan antara gambar harmoni dan kepercayaan (So 

et al., 2013). Penelitian menunjukkan bahwa pelanggan restoran mewah yang 

berkomentar gambar sosial yang superior harmoni yang paling mungkin untuk 

mempercayai perusahaan (Han et al., 2013). 

 Pengaruh identifikasi merek pelanggan terhadap Kepercayaan Merek yang 

telah diteliti oleh (Raouf Ahmad Rather, 2017; So et al., 2013). Kedua peneliti ini 

mengungkapkan hasilnya positif, yaitu identifikasi merek pelanggan terhadap 

kepercayaan merek. 

2.3.4 Pengaruh Identifikasi Merek Pelanggan terhadap Loyalitas Merek 

 Identifikasih merek pelanggan didefinisikan sebagai keadaan psikologis 

memahami pelanggan, menghargai dan merasakan kepemilikan dengan merek 

(Lam et al., 2013). 

 Perbedaan antara identifikasi merek pelanggan dari loyalitas merek 

mengenai loyalitas merek dan identifikasi merek hotel adalah sangat kurang 

(Huang et al., 2017; Martinez et al., 2013; Begitu et al., 2013). Pelanggan 

diidentifikasi dengan perusahaan tidak hanya memperoleh produk sporadis 

Hendri Gunawan, Analisa hubungan antara Identifikasi Merek Pelanggan, Kepercayaan Merek, Kepuasan 
Pelanggan, Komitmen Pelanggan terhadap Loyalitas Merek di Hotel Chain Indonesia 
UIB Repository©2019



20 

  
  Universitas Internasional Batam 

tetapi juga mengembangkan hubungan dekat dengan perusahaan (Bhattacharya 

et al., 2003). Untuk yang terbaik dari pengetahuan keramahan kita, peneliti 

telah mendokumentasikan penelitian yang sangat kurang peran identifikasi 

merek pelanggan pada loyalitas merek hotel yang menandakan dalam literatur 

akademis dalam konteks ini. 

 Pengaruh identifikasi merek pelanggan terhadap loyalitas merek yang 

telah diteliti oleh (Raouf Ahmad Rather, 2017). Kesatu peneliti ini 

mengungkapkan hasil yang sama, yaitu identifikasi merek pelanggan terhadap 

loyalitas merek. Hasil telah diteliti oleh (So et al., 2013). Peneliti ini 

mengungkapkan hasil yang negatif, yaitu identifikasi merek pelanggan tidak 

berpengaruh dengan loyalitas merek. 

2.3.5  Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Komitmen Pelanggan 

 Kepuasan pelanggan adalah hubungan yang sangat diperlukan pemasaran 

konsep (Fournier et al., 1999). Kepuasan telah berhubungan dengan pelanggan 

keseluruhan evaluasi kinerja perusahaan dan telah dianggap sebagai tujuan 

utama bagi manajer (Anderson et al., 1994). 

 Perbedaan antara kepuasan pelanggan dari komitmen pelanggan ketika 

pelanggan puas dengan pengalaman mereka, mereka diharapkan untuk merasa 

sikap positif dengan perusahaan dan untuk melanjutkan hubungan (Beatson et 

al., 2006). Penelitian sebelumnya ditemukan bahwa evaluasi pelanggan 

kepuasan dengan pengalaman konsumsi mereka menawarkan pengaruh positif 

pada tingkat komitmen (Johnson et al., 2001; Morgan et al., 1994; Sharma et 

al., 2015). 

Hendri Gunawan, Analisa hubungan antara Identifikasi Merek Pelanggan, Kepercayaan Merek, Kepuasan 
Pelanggan, Komitmen Pelanggan terhadap Loyalitas Merek di Hotel Chain Indonesia 
UIB Repository©2019



21 

  
  Universitas Internasional Batam 

Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap komitmen pelanggan yang telah 

diteliti oleh (Raouf Ahmad Rather, 2017). Kesatu peneliti ini mengungkapkan 

hasilnya positif, yaitu kepuasan pelanggan terhadap komitmen pelanggan. 

2.3.6 Pengaruh Kepercayaan Merek terhadap Komitmen Pelanggan 

 Kepercayaan dianggap oleh berbagai peneliti sebagai pilar hubungan 

pemasaran karena konstruksi ini menghasilkan banyak hasil pelanggan yang 

mempromosikan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan (Morgan et 

al., 1994). 

 Perbedaan antara kepercayaan merek dari komitmen pelanggan penelitian 

sebelumnya mengakui kepercayaan sebagai keadaan sebelumnya untuk 

pengembangan komitmen dan prasyarat untuk mengembangkan hubungan yang 

berharga dengan pelanggan (Garbarino et al., 1999; Moorman et al., 1992). 

Membentuk kepercayaan sebagai penting dari hubungan komitmen dalam 

kemewahan dan hotel berbintang. 

 Pengaruh kepercayaan merek terhadap komitmen pelanggan yang telah 

diteliti oleh (Raouf Ahmad Rather, 2017). Peneliti ini mengungkapkan hasilnya 

positif, yaitu kepercayaan merek terhadap komitmen pelanggan. 

2.3.7 Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Kepercayaan Merek 

 Kepuasan pelanggan adalah hubungan yang sangat diperlukan pemasaran 

konsep (Fournier et al., 1999). Kepuasan telah berhubungan dengan pelanggan 

keseluruhan evaluasi kinerja perusahaan dan telah dianggap sebagai tujuan 

utama bagi manajer (Anderson et al., 1994). 
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 Kepuasan pelanggan adalah penting kepercayaan (Bowden et al., 2013). 

Kepercayaan dianggap menjadi harapan luas berikutnya dari ulang episode 

layanan (Selnes, 1998) dan dikembangkan melalui tahap berikutnya 

pembangunan hubungan (Bowden et al., 2013). Dalam menjaga hubungan 

berlangsung kepuasan pelanggan lebih diharapkan untuk digunakan sebagai 

sumber membangun kepercayaan. Maka penulis mengantisipasi bahwa 

kepuasan mengarah pada kepercayaan merek. 

 Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kepercayaan merek yang telah 

diteliti oleh (Raouf Ahmad Rather, 2017). Peneliti ini mengungkapkan hasilnya 

positif, yaitu kepuasan pelanggan terhadap kepercayaan merek. 

2.3.8 Pengaruh Komitmen Pelanggan terhadap Loyalitas Merek 

Komitmen dianggap oleh berbagai peneliti sebagai pilar hubungan 

pemasaran karena konstruksi ini menghasilkan banyak hasil pelanggan yang 

mempromosikan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan (Morgan et 

al., 1994). 

Perbedaan antara komitmen pelanggan dari loyalitas merek pelanggan 

melampirkan tingkat komitmen yang lebih besar dan telah mengembangkan 

hubungan yang kuat dengan merek, cenderung menganggap besar asosiasi 

antara diri sendiri dan merek (Escalas et al., 2003). Maka penulis mengusulkan 

bahwa komitmen pelanggan untuk perusahaan akan menjadi pendorong penting 

bagi loyalitas merek. 

 Pengaruh komitmen pelanggan terhadap loyalitas merek yang telah diteliti 

oleh (Raouf Ahmad Rather, 2017; Negash et al., 2017). Kedua peneliti ini 
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mengungkapkan hasilnya positif, yaitu komitmen pelanggan terhadap loyalitas 

merek. 

2.3.9  Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Merek 

 Kepuasan pelanggan adalah hubungan yang sangat diperlukan pemasaran 

konsep (Fournier et al., 1999). Kepuasan telah berhubungan dengan pelanggan 

keseluruhan evaluasi kinerja perusahaan dan telah dianggap sebagai tujuan 

utama bagi manajer (Anderson et al., 1994). 

 Perbedaan antara kepuasan pelanggan dari loyalitas merek adalah penulis 

memeriksa tingkat kepuasan yang berkaitan dengan jasa atau merek dipastikan 

oleh tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang dialami oleh pelanggan (Song et 

al., 2011). Meskipun, beberapa penelitian perhotelan dan pariwisata yang 

sebelumnya telah menunjukkan dukungan empiris dari hubungan yang positif 

antara kepuasan pelanggan dan loyalitas (Kim et al., 2001; Mittal et al., 2001; 

Rather et al., 2016a). 

 Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas merek yang telah diteliti 

oleh (Raouf Ahmad Rather, 2017; Ashraf et al., 2018; Kim et al., 2016; Negash et 

al., 2017). Keempat peneliti ini mengungkapkan hasilnya positif, yaitu kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas merek. 

2.3.10 Pengaruh Kepercayaaan Merek terhadap Loyalitas Merek 

 Kepercayaan dianggap oleh berbagai peneliti sebagai pilar hubungan 

pemasaran karena konstruksi ini menghasilkan banyak hasil pelanggan yang 

mempromosikan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan (Morgan et 

al., 1994). 
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 Perbedaan antara kepercayaan merek dari loyalitas merek adalah 

kepercayaan ini juga dianggap kunci dalam membangun hubungan dalam 

konteks perhotelan (Martinez et al., 2013). Penelitian sebelumnya telah 

menetapkan bahwa merek kepercayaan mengarah pada loyalitas merek, karena 

kepercayaan menghasilkan proses sedang berlangsung terus serta 

mempertahankan hubungan yang penting dan berharga menonjolkan loyalitas 

merek (dia et al., 2012; Morgan et al., 1994). Maka penulit mengingat bahwa 

identifikasi merek pelanggan juga memiliki efek tidak langsung pada loyalitas 

merek harus melalui komitmen pelanggan, kepercayaan merek dan kepuasan 

pelanggan. 

 Pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas merek yang telah diteliti 

oleh (Raouf Ahmad Rather, 2017; So et al., 2014; So et al., 2013; Geng et al., 

2018; Abdullah Alhaddad, 2015; Ismail et al., 2012; Negash et al., 2017). Ketujuh 

peneliti ini mengungkapkan hasilnya positif, yaitu kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas merek.  

 Hasil telah diteliti oleh (Constanza Bianchi, 2015; Bennur et al., 2016). 

Kedua peneliti ini mengungkapkan hasilnya negatif, yaitu kepercayaan merek 

tidak berpengaruh dengan loyalitas merek. 

2.4 Model Penelitian  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis. Adapun model 

penelitian akan ditunjukkan pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Model analisa hubungan antara Identifikasi Merek Pelanggan, 

Kepercayaan Merek, Kepuasan Pelanggan, Komitmen Pelanggan terhadap 

Loyalitas Merek di hotel chain Indonesia, sumber: Raouf Ahmad Rather, 2017 

2.5 Perumusan Hipotesis 

H1 :  Identifikasi merek pelanggan positif dikaitkan dengan komitmen pelanggan. 

H2 :  Identifikasi merek pelanggan memiliki hubungan positif dengan kepuasan 

pelanggan. 

H3 :  Identifikasi merek pelanggan positif dikaitkan dengan kepercayaan merek. 

H4 :  Identifikasi merek pelanggan dampak positif loyalitas merek. 

H5 : Kepuasan pelanggan memiliki hubungan positif dengan komitmen 

pelanggan. 
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H6 :  Kepercayaan merek akan berdampak positif pada komitmen pelanggan. 

H7 :  Kepuasan pelanggan telah positif dikaitkan dengan kepercayaan merek. 

H8 :  Komitmen pelanggan telah positif berhubungan dengan loyalitas merek. 

H9 : Kepuasan pelanggan akan berdampak positif dengan loyalitas merek. 

H10 : Kepercayaan merek telah menjadi sebuah asosiasi yang positif dengan 

loyalitas merek. 
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