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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wallace et al., (2017) tentang 

pengaruh untuk menguji kesamaan citra merek dengan citra diri untuk “likes” 

facebook untuk menentukan kesesuain diri dengan self-congruence with a 

“Liked” brand mengarah ke hasil merek offline yang positif.  Penelitian ini 

dilakukan pada jejaring sosial facebook, dimana like pada facebook dapat 

mempengaruhi seseorang terhadap suatu brand yang dipilih dan mencerminkan 

diri seseorang tersebut. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan melibatkan 

438 responden mahasiswa pengguna aktif facebook dengan total responden 

37,8% adalah responden laki-laki dan sebanyak 63,2% responden wanita dengan 

rata-rata umur 21,2 tahun. 

Gambar 2.1 Model Consumers‟ with a “liked” brand: Cognitive network 

influence and brand outcomes, sumber: Wallace et al., (2017) 
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 Algharabat (2017) melakukan penelitian mengenai hubungan antara social 

media marketing terhadap brand loyalty melalui self expressive brand (inner), self 

expressive brand (social) dan brand love. Penilitian ini bertujuan untuk 

melakukan eksplorasi dari efek langsung yang terjadi dari social media marketing 

yang meliputi (word of mouth, costumization, trendiness, interaction, 

entertainment) terhadap brand love dan brand loyalty. Penelitian ini dilakukan 

dengan mengambil responden yang merupakan konsumen dan men-follow 

account sosial media perusahaan atau fanspage yang berada di Yordania, dengan 

menggunakan metode convenience dan judgmental sampling. Jumlah responden 

pada penilitan ini sebanyak 400 responden yang terdiri mahasiswa dengan rentang 

umur 18-25 tahun. 

  

 

 Das dan Mandal (2016) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

social media interaction dan social media usability terhadap online purchase 

intention dan brand loyalty melalui brand sacraliztion. Penilitian ini bertujuan 

untuk melakukan eksplorasi dari efek langsung yang terjadi dari social media 

Gambar 2.2 Model Linking social media marketing activities with brand love: 

The mediating role of self-expressive brands, sumber: Algharabat (2017) 
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interaction dan social media terhadap online purchase intention dan brand 

loyalty. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil responden yang merupakan 

konsumen dan anggota komunitas dari brand yg memiliki account sosial media 

atau follow fanspage yang berada di Australia, dengan menggunakan metode 

convenience sampling. Jumlah responden pada penilitan ini sebanyak 544 

responden dan yang setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 232 

responden yang terdiri dari 45,26% responden adalah laki-laki dan 54,7% adalah 

perempuan yang terdiri mahasiswa swasta dengan rentang umur 17-27 tahun. 

 

 

   

 

 

 Dwivedi et al., (2018) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

emotional brand attachment terhadap awareness/asociations, perceived quality 

dan brand loyalty melalui brand credibility, consumer satisfaction dan 

consumers-based brand equity. Penilitian ini bertujuan untuk melakukan 

eksplorasi dari efek langsung yang terjadi dari emotional brand attachment yang 

terdiri dari (affection, connection, dan passion) terhadap awareness/asociations, 

Gambar 2.3 Model Evaluating the influence of social media on brand 

sacralization: An empirical study among young online consumers, sumber: Das 

dan Mandal (2016) 
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perceived quality dan brand loyalty. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 

responden yang merupakan pengguna sosial media aktif, dibuktikan dengan 

menyertakan salah satu account sosial media yang mereka gunakan (Instagram, 

Twitter, LinkedIn dan Tumblr) berada di Australia, dengan menggunakan metode 

convenience dan judgmental sampling. Jumlah responden pada penilitan ini 

sebanyak 340 responden yang terdiri dari 40% responden adalah laki-laki dan 

60% adalah perempuan yang terdiri pengguna sosial media dengan rentang umur 

25-44 tahun. 

 

 

  

 

Zhang et al., (2019) melakukan penilitan mengenai hubungan antara Physical 

atractiveness, social attraticveness, entertainment, relationship building motive, 

time spent on the media terhadap perceived brand quality, brand affect dan brand 

preference yang melalui parasocial interactions. Penilitian ini bertujuan untuk 

melakukan eksplorasi dari efek langsung yang terjadi dengan mengambil 

responden yang merupakan pengguna sosial media aktif di facebook dan wechat 

dan telah menonton vlog kecantikan yang berada di China, dengan menggunakan 

metode convenience sampling. Jumlah responden pada penilitan ini sebanyak 401 

Gambar 2.4 Model Consumer emotional brand attachment with social media 

brands and social media brand equity, sumber: Dwivedi et al., (2018) 
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responden yang terdiri dari 71,6% responden menonton vlog kecantikan setiap 

minggu. 73,8% adalah responden pengguna sosial media dengan rentang umur 18-

27 tahun. 

 

 

 

 

 Jamal dan Goode (2006) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

self-image congruence terhadap brand preferences dan satisfaction. Penilitian ini 

bertujuan untuk melakukan eksplorasi dari efek langsung yang terjadi dari self-

image congruence terhadap brand preferences dan satisfaction. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengambil responden yang merupakan konsumen yang pernah 

membeli perhiasan berharga. dengan menggunakan metode convenience. Jumlah 

responden pada penilitan ini sebanyak 117 responden yang terdiri dari 12,1% 

responden adalah laki-laki dan 87,9% adalah perempuan, responden merupakan 

masyarakat dengan rentang umur 24-64 tahun. 

Gambar 2.5 Model Vlog and brand evaluations: the influence of parasocial 

interaction, sumber: Zhang et al., (2019) 
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Japutra et al., (2016) melakukan penelitian mengenai hubungan antara ideal-

self congruence terhadap compulsive buying dan external trash-tracking melalui 

emotional brand attachment. Penilitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi 

dari efek langsung yang terjadi dari ideal-self congruence terhadap compulsive 

buying dan external trash-tracking, ataupun yang melalui mediating emotional 

brand attachment. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil responden yang 

merupakan konsumen merek favorit, dengan skenario membayangkan seorang 

brand ambassador yang cocok dengan merek tersebut. Penelitian menggunakan 

metode convenience sampling. Jumlah responden pada penilitan ini sebanyak 280 

responden dan merupakan masyarakat UK (public responden) yang terdiri dari 

38,9% responden adalah laki-laki dan 61,1% adalah perempuan, responden 

merupakan masyarakat dengan rentang umur 24-44 tahun. 

 

Gambar 2.6 Model Consumers and brands: a study of the impact of self‐ image 

congruence on brand preference and satisfaction, sumber: Jamal dan Goode 

(2006) 
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Astakhova et al., (2017) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

actual-self congruence terhadap harmonious brand passion dan ideal-self 

congruence terhadap obssesive brand passion dan diantara keduanya dipengaruhi 

oleh utilitarian/hedonic brand. Penilitian ini bertujuan untuk melakukan 

eksplorasi dari efek langsung yang terjadi dari actual-self congruence terhadap 

harmonious brand passion dan ideal-self congruence terhadap obssesive brand 

passion dan diantara keduanya dipengaruhi oleh utilitarian/hedonic brand. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil responden yang dikumpulkan melalui 

Amazon Mechanical Turk (MTurk) hal ini untuk mengambil keberagaman 

responden. Penelitian menggunakan traditional methods. Responden diminta 

untuk mengindikasikan merek favorit pilihan mereka sendiri dan menanggapi 

survei relatif terhadap merek itu. Semua responden harus menyebutkan merek 

tertentu untuk dapat melanjutkan survei selanjutnya. Jumlah responden pada 

penilitan ini sebanyak 296 responden yang terdiri dari 49,7% responden adalah 

laki-laki dan 50,3% adalah perempuan, responden dengan rentang umur 18-80 

tahun. 

Gambar 2.7 Model The role of ideal selfcongruence and brand attachment in 

consumers‟ negative behaviour: Compulsive buying and external trash-talking, 

sumber: Japutra et al., (2016) 
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Westhuizen (2018) melakukan penilitan mengenai hubungan antara self 

brand connection terhadap brand experience dan brand experience terhadap 

loyalty. Penilitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi dari efek langsung 

yang terjadi antara self brand connection terhadap brand experience dan brand 

experience terhadap loyalty. Survey dilakukan dengan menggunakan iklan di 

facebook dengan hadiah ipad mini 16gb, kemudian mengambil responden yang 

merupakan pengguna sosial media aktif di facebook yang menunjukkan 

ketertarikan berbelanja online dan yang telah membeli merek online dalam enam 

bulan terakhir, dengan menggunakan metode boosting yaitu responden diundang 

untuk berpartisipasi dalam studi melalui iklan Facebook berbayar pada individu 

yang ditargetkan. Jumlah responden pada penilitan ini sebanyak 664 responden 

yang telah menjawab pertanyaan khusus untuk melanjutkan penelitian dan untuk 

penelitian selanjutnya penelitian memakai 317 responden.  

Gambar 2.8 Model Actual and ideal-self congruence and dual brand passion, 

sumber: Astakhova et al., (2017) 
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Kaufmann et al., (2016) melakukan penilitan mengenai hubungan antara self 

expressiveness dan brand attachment terhadap co-creation dan brand loyalty yang 

melalui brand love, commitment to congruity dan brand trust. Penilitian ini 

bertujuan untuk melakukan eksplorasi dari efek langsung yang terjadi antara self 

expressiveness dan brand attachment terhadap co-creation dan brand loyalty yang 

melalui brand love, commitment to congruity dan brand trust dengan mengambil 

responden yang merupakan anggota komunitas pengguna merek kosmetik, dengan 

menggunakan metode convenience sampling. 

  

 

 
Gambar 2.10 Model Exploring behavioural branding, brand love and brand co-

creation, sumber: Kaufmann et al., (2016) 

Gambar 2.9 Model Brand loyalty: exploring self-brand connection and brand 

experience, sumber: Westhuizen (2018) 
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Schivinski dan Dabrowski (2015) melakukan penilitan mengenai hubungan 

antara firm-created social media communication dan user-generated social media 

communication terhadap brand loyalty, brand awareness dan perceived quality, 

selain itu penelitian ini juga meneliti pengaruh antara brand awareness terhadap 

brand loyalty dan perceived quality.  Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

eksplorasi dari efek langsung yang terjadi, dengan mengambil responden yang 

merupakan pengguna sosial media aktif di facebook yang menyukai fanspage 

produk non-alcohol, pakaian dan jaringan seluler, dengan menggunakan online 

survey on facebook. Jumlah responden pada penilitan ini sebanyak 331 responden 

yang valid dan dapat dilanjutkan untuk penelitian sebanyak 308 responden. 

 

 

 
Gambar 2.11 Model The impact of brand communication on brand equity through 

Facebook, sumber: Schivinski dan Dabrowski (2015) 
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Shi et al., (2018) melakukan penilitan mengenai hubungan antara topical 

relevance dan information richness terhadap dependent yang terlihat di dalam 

model. Penilitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi dari efek langsung 

yang terjadi dengan mengambil responden yang merupakan pengguna sosial 

media aktif di twitter. Pada hipotesis ke 7 menyimpulkan bahwa sikap, 

kepercayaan, dan kesamaan nilai mengarah pada ketertarikan dan interaksi. telah 

terverifikasi bahwa beberapa pengguna benar - benar men-follow orang lain 

karena minat umum yang sama. 

 

 

 

Vernuccio et al., (2015) melakukan penilitan mengenai hubungan antara 

social interactive engangement terhadap brand loyalty yang melalui social 

identity. Penilitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi dari efek langsung 

yang terjadi antara social interactive engangement terhadap brand loyalty yang 

melalui social identity. dengan mengambil responden yang merupakan pengguna 

sosial media aktif di facebook dan telah mengikuti fanspage merek Coca-Cola, 

MTV, Disney, Starbucks, Converse, Red Bull, Intel, Levi's, Dove, Harley 

Gambar 2.12 Model Determinants of users‟ information dissemination behavior 

on social networking sites: an elaboration likelihood model perspective, sumber: 

Shi et al., (2018) 
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Davidson, Lego dan Tiffany. Penelitian menggunakan metode online survey 

dengan menautkan link di fanspage tersebut. Jumlah responden pada penilitan ini 

sebanyak 387 responden yang terdiri dari 43% responden laki-laki dan 57% 

adalah responden wanita dengan rentang umur 18-34 tahun. 

 

 

 

Liu et al., (2012) melakukan penilitan mengenai hubungan antara brand 

personality congruity, brand user imagery congruity, dan brand usage imagery 

congruity terhadap brand attitude dan brand loyalty. Penilitian ini bertujuan untuk 

melakukan eksplorasi dari efek langsung yang terjadi dengan mengambil 

responden yang merupakan mahasiswa yang berasal dari Australia dan dianggap 

sebagai perwakilan calon konsumen barang mewah di masa yang akan datang, 

dengan menggunakan metode convenience sampling. Responden harus menjawab 

beberapa pertanyaan terkait, dan penelitian ini menargetkan mahasiswa dengan 

tingkat taraf hidup menengah keatas. Jumlah responden pada penilitan ini 

sebanyak 391 dan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya terpilih 264 

responden yang terdiri dari 51% responden laki-laki dan 49% adalah responden 

wanita dengan rentang umur 18-27 tahun. 

Gambar 2.13 Model Antecedents of brand love in online networkbased 

communities. A social identity perspective, sumber: Shi et al., (2018) 
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Kim et al., (2016) melakukan penilitan mengenai hubungan antara personal 

traits terhadap brand loyalty dan yang melalui congruity dan costumer 

satisfaction. Penilitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi dari efek 

langsung yang terjadi antara personal traits terhadap brand loyalty dan yang 

melalui congruity dan costumer satisfaction, dengan mengambil responden yang 

merupakan pelanggan kedai kopi yang berada di Korea Selatan. Hal ini 

dikarenakan laporan total penjualan industri kedai kopi Korea Selatan telah 

meningkat setiap tahun, dan melewati total penjualan tahunan hingga $4,5 miliar 

pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional survey. 

Jumlah responden pada penilitan ini sebanyak 743 responden yang terdiri dari 

33,2% responden laki-laki dan 66,8% adalah responden wanita pengunjung kedai 

kopi dengan menawarkan makanan penutup ataupun giveaway untuk menghindari 

kuesioner bias, dengan rentang umur 18-34 tahun. 

Gambar 2.14 Model Self-congruity, brand attitude, and brand loyalty: a study on 

luxury brands, sumber: Liu et al., (2012) 

M. Ari Fahza. Analisis Pengaruh Lingkungan Sosial Masyarakat Batam Terhadap Media Sosial Perusahaan 
Produsen Sepatu Olahraga. 
UIB Repository@2019



26 

 

 
Universitas Internasional Batam 

 

 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Brand love merupakan tingkat ikatan emosional yang penuh gairah kepuasaan 

konsumen untuk memiliki sebuah merek (Carrol & Ahuvia, 2006). Brand loyalty 

menunjukkan adanya suatu ikatan antara pelanggan dengan merek tertentu dan ini 

sering kali ditandai dengan adanya pembelian ulang dari pelanggan, bahwa 

loyalitas dapat didasarkan pada perilaku pembelian aktual produk yang dikaitkan 

dengan proporsi pembelian. (Mowen, 2002). Word of mouth merupakan usaha 

pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan, mempromosikan, 

merekomendasikan dan menjual produk atau merek kepada pelanggan serta calon 

konsumen lain. Kotler & Armstrong (2012).  

Menurut Kressmann et al., (2006) „like‟ brand dikatakan sebagai salah satu 

hal yang cukup kuat dalam self-congruence da l am mencip t akan  brand  

loyal t y .  Jadi, secara tidak langsung pengaruh „like‟ pada suatu postingan 

ataupun follow di facebook ataupun jejaring sosial media mempengaruhi sifat 

Gambar 2.15 Model The Effects of Personality Traits and Congruity on Customer 

Satisfaction and Brand Loyalty: Evidence from Coffee Shop Customers", sumber: 

Kim et al., (2016) 
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seseorang senada dengan merek apa yang disukainya. Hal ini dapat diartikan 

“like” dapat mengukur seberapa loyal konsumen terhadap suatu merek dan 

seringnya berbelanja produk merek tersebut. Secara offline, hasil umum dari self-

congruence dengan brand loyalty, brand love, word of mouth positif. Namun, 

dalam penelitian ini penulis menawarkan wawasan baru antara hubungan tersebut 

secara virtual atau online. oleh karena itu, self-congruence with a „like‟ brand 

akan juga mengarah pada hasil positif pada variabel brand loyalty, brand love dan 

word of mouth atau tidak.  

 

2.3 Definisi Variabel Independen 

Attitude Homophily adalah sikap yang dipersepsikan secara homophily 

mempertimbangkan sejauh mana konsumen percaya bahwa teman-teman jaringan 

social media mereka berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang sama. Status 

Homophily adalah kecenderungan seseorang individu untuk bergaul dan terikat 

dengan orang lain yang serupa dengan mereka, serupa yang dimaksudkan seperti ras, 

etnis, jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, dan status sosial (Wallace et al., 

2017). Menurut Wallace et al., (2017) pada dasarnya status homophily 

menegaskan bahwa orang-orang akan memiliki kecenderungan alami untuk 

bersosialisasi lebih sering dengan mereka yang mempunyai sifat seperti diri 

mereka sendiri. Jika jaringan teman sosial media seseorang terdiri dari orang-

orang yang berumur 20 tahun, maka bisa dipastikan bahwa dia juga berusia tidak 

jauh dari itu. Dalam penelitian ini penulis membedakan antara persepsi attitude 

homophily dan status homophily. 
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2.4 Pengaruh Antar Variabel 

2.4.1 Pengaruh Self-Confegurance with a "Like" Brand terhadap brand loyalty 

Dari perspektif konsumen, brand adalah apa yang mencerminkan diri 

mereka dan hal yang dapat membuat mereka terlihat bagus. Hal ini 

dimungkinkan untuk menampilkan niat perilaku pembelian berulang. Di sisi 

lain, jika pelanggan tidak merasa bahwa pengorbanan mereka berharga, 

mereka mungkin tidak melakukan pembelian lagi, bahkan jika mereka puas 

dengan kualitas suatu produk. Muniz dan O'Guinn (2001) Dalam konteks offline, 

identifikasi dengan merek membutuhkan kepemilikan. Schau dan Gilly (2003) Di 

jejaring sosial seperti Facebook, merek yang "dikonsumsi" sering tetap berada di 

luar realitas material konsumen, dan Self-Confegurance with a "Like" Brand tidak 

memerlukan komitmen finansial untuk membeli. Hollenbeck dan Kaikati., (2012) 

mengamati bahwa Self-Confegurance with a "Like" Brand mungkin 

mencerminkan diri ideal, dengan lebih dari 70 persen responden mereka 

melaporkan bahwa lebih banyak merek mewakili aspek diri ideal, bukan diri 

mereka sejati. Dalam penelitian perintis mereka tentang pengguna Facebook, 

mereka menemukan bahwa informasi yang dibuat secara langsung oleh pengguna 

(seperti "Like" untuk sebuah merek) digunakan untuk membentuk kesan orang 

lain terhadap mereka.  

 

2.4.2 Pengaruh Self-Confegurance with a "Like" Brand terhadap brand love 

Penelitian ini mempertimbangkan bagaimana setiap Self-Confegurance 

with a "Like" Brand bereaksi terhadap kecintaan konsumen pada suatu produk 

atau brand. Meski manajer menjadi lebih nyaman dengan penggunaan jejaring 

sosial untuk merek mereka. Schau dan Gilly., (2003) Sementara para manajer 
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berusaha untuk meningkatkan jumlah "Likes" untuk merek mereka, konsumen 

bisa menggunakan "Likes" untuk membangun identitas virtual, tanpa adanya 

hubungan merek "sejati". Hal yang dihasilkan mempengaruhi kecintaan 

konsumen terhadap merek, namun dalam hal ini, Belk., (2013) mengatakan Oleh 

karena itu penting untuk membedakan antara "penggemar sejati" merek dan 

"poseurs" yang menggunakan merek di jejaring sosial hanya untuk 

meningkatkan diri. 

 

2.4.3 Pengaruh Self-Confegurance with a "Like" Brand terhadap word of mouth 

Ketika konsumen memiliki ketertarikan terhadap suatu brand maka akan 

muncul rasa penasaran yang menimbulkan keingintahuan yang berlebih, 

sehingga hal ini akan membuat stimulus otak kita bekerja mencari tahu 

informasi-informasi terhadap suatu merek. Konsumen juga akan membicarakan 

merek tersebut dalam komunitasnya ataupun dilingkungan sekitarnya sehingga 

terjadi komunikasi berantai dan saling memberi informasi terhadap suatu merek 

tertentu. 

Word of Mouth termasuk media Offline, Kressmann et al., (2006) 

mengatakan hasil umum dari self-congruence konsumen dengan brand adalah 

brand loyalty, brand love. Rauschnabel dan Ahuvia., (2014) dan word of mouth 

(WOM) mempengaruhi secara positif Saenger et al., (2013). Studi kami berusaha 

untuk menawarkan wawasan baru tentang hubungan antara self-congruence dan 

hasil merek offline ini, saat merek "Disukai" di dunia maya Facebook. Jadi, kami 

bertanya: Apakah Self-Confegurance with a "Like" Brand juga mengarah pada 

hasil merek positif itu, Secara khusus, kami menyelidiki hubungan antara sejauh 
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mana Self-Confegurance with a "Like" Brand dan hasil merek dari brand loyalty, 

brand love dan word of mouth (WOM). Selanjutnya akan dijelaskan hipotesis 

kami secara lebih rinci. 

 

2.5 Model Penilitian dan Rumusan Hipotesis 

Model yang disajikan menggambarkan hubungan dalam penelitian ini. Kami 

menyelidiki kesesuaian diri yang dirasakan dengan merek yang disukai "like" di 

Facebook dengan mempertimbangkan pengaruh persepsi konsumen tentang jaringan 

persahabatan ataupun pertemanan sosial mereka pada Self-Confegurance with a "Like" 

Brand dengan memeriksa hubungan antara Self-Confegurance with a "Like" Brand dan 

hasil secara offline. Hogg et al., (2009) mengatakan bahwa literatur terbaru tentang 

interaksi konsumen dengan merek, mengidentifikasi pentingnya interaksi sosial dalam 

negosiasi dan adopsi terhadap suatu merek. Interaksi antara teman telah ditemukan 

secara positif mempengaruhi Confegurance with a "Like" Brand Reingen et al., (1984), 

yang menghasilkan hasil merek yang positif. Misalnya, young consumer akan 

mengembangkan hubungan dengan merek ketika ada hubungan yang kuat antara mereka 

dan kelompok referensi mereka, dan di mana konsep-konsep mereka terkait erat dengan 

kelompok referensi tersebut Escalas dan Bettman., (2003). Konsumen didorong oleh 

motif diri publik ini seperti publik ataupun sosial mempengaruhi kita terhadap suatu 

brand. 

Hipotesis yang diajukan pada penilitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 :  Terdapat hubungan positif antara Attitude Homophily terhadap Social 

Tie Strength. 

H2 :  Terdapat hubungan positif antara Status Homophily terhadap Social Tie 

Strength. 
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H3 :  Terdapat hubungan positif antara Social Tie Strength terhadap Self 

Congruence. 

H4 :  Terdapat hubungan positif antara Self Congruence terhadap Brand 

Loyalty. 

H5 :  Terdapat hubungan positif antara Self Congruence terhadap Brand 

Love. 

H6 :  Terdapat hubungan positif antara Self Congruence terhadap Word of 

Mouth. 

H7 :  Brand love yang terpengaruh dari self Confegurance terdapat 

hubungan secara positif dengan loyalitas merek (brand loyalty) 

yang lebih besar untuk merek tersebut. 

H8 : Brand love yang terpengaruh dari self Confegurance terdapat 

hubungan secara positif dikaitkan dengan word of mouth yang 

lebih besar untuk merek tersebut.  

 

 

 

 

H1 

H3 

H2 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

Gambar 2.16 Model Hipotesis Consumers‟ self-congruence with a „liked‟ brand: 

Cognitive network influence and brand outcomes, sumber: Wallace et al., (2017) 
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