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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 (Seobianto, 2014)dilakukan dengan jenis peneliti deskriptif kuantitatif atau 

melalui metode survey dengan menyebarkan kuesioner dan Structural Eauation 

Model (SEM) untuk analisis data. Hasil uji meliputi kesadaran merek, loyalitas 

merek, citra merek dan secara parsial asset merek berpengaruh pada ekuitas merek 

dalam keputusan pembelian. Akan tetapi assosiasi merek berpengaruh secara 

simultan terhadap ekuitas merek. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode survei 

dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada 

konsumen sepeda motor merek Honda di kota Bandung dan metode analisis data 

dilakukan dengan SEM (Structural Equation Model) menggunakan software 

Lisrel 8.70. didapatkan 250 responden yang mengisi kuesioner. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa kesadaran merek, kesan kualitas, as. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 ekuitas merek yang berpengaruh terhadap kesadaran merek, kesan 

kualitas, assoasi merek, dan preferensi merek terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor merek Honda Sumber : Seobianto (2014) 

 
penelitian (Sanjaya, 2013) menggunakan penelitian konklusif. non 

probability sampling untuk ambil sampling dan jenisnya purposive sampling 

dengan 200 sampel dari kuesioner. Teknik yang digunakan adalah analisis 

pemodelan persamaan struktural dengan bantuan program Lisrel. analisis ini 

membuktikan bahwa kesaedaran merek, dan assosiasi merek berdampak langsung 
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terhadap kualitas yang dirasakan, dan secara tidak langsung terhadap brand 

loyalty dengan menggunakan kualitas yang dirasakan sebagai variabel 

intervening. Penelitian
 
juga menemukan kualitas yang dirasakan untuk ekuitas 

merek. 

 

  

 

  

 

 

Gambar 2.2 Pengaruh Brand Awareness Dan Brand Association Terhadap Brand 

Loyalty Melalui Perceived Quality Pada Sepatu Merk Nike Di Surabaya. 

 Sumber : Sanjaya (2013) 

 (Emari et al, 2012) kuesioner digunakan dalam penelitian untuk kumpul 

data, metode analaisis dengan Structural Equation Model, 215 responden 

didapatkan dengan hasil makna merek dipengaruhi  ekuitas merek dan tidak 

langsung mempengaruhi kesadaran merek. Merek yang di sajikan perusahaan 

mempengaruhi kesadaran merek, tidak langsung oleh kominikasi  merek eksternal 

dan pengalaman pelanggan dengan perusahaan.  
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Gambar 2.3 Penelitian pengaruh attitude merek, asosiaasi merek, dan personality 

merek, terhadap ekuitas pada konsumen produk coklat di Iran Sumber : Emari et 

al., (2012) 

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

bagaimana brand loyalty, brand image, dan perceived quality mempengaruhi 

brand equity pada bank syariah di Malaysia berdasarkan evaluasi dan penentuan 

prioritas dimensi brand equity dari sudut pandang pelanggan. Penelitian ini 

menggunakan desain cross-sectional dan menggunakan kuesioner yang dikelola 

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

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

dan citra merek memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap ekuitas 

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

layanan yang menguntungkan klien lebih dari atau sama dengan konvensional 

bank, dalam batas praktik perbankan syariah.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Pengaruh Loyalitas Merek, Gambar dan Kualitas terhadap Ekuitas 

Merek: Studi di antara Konsumen Bank Islam di Kelantan, Malaysia.Sumber: 

(Subramaniam et al, 2014) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ansary dan Hashim (2017), bertujuan 

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

dan hubungan brand equity berbasis konsumen dan mengeksplorasi moderasi 

peran jenis produk pada hubungan antara brand image dan brand equity. Untuk 

memahami hubungan ini, sebuah kuesioner survei disebarkan pada konsumen 

menegenai kekuataan merek, menghasilkan total 321 tanggapan. Analisis faktor 

konfirmatori dan alpha Cronbach digunakan untuk memperkirakan validitas dan 

reliabilitas tindakan. Pemodelan persamaan struktural dengan maksimum estimasi 

kemungkinan digunakan untuk menguji hipotesis. Para penulis menemukan citra 

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

merek kesadaran. Keterikatan dan sikap merek secara positif mempengaruhi 

konsumen ekuitas merek. Temuan menunjukkan bahwa keterikatan merek dan 

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

Jenis produk memiliki efek moderasi yang signifikan pada hubungan antara citra 

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

keterbatasan tersebut belajar dan memberikan arah penelitian di masa depan. 

 

Gambar 2.5 Citra Merek dan Ekuitas: Peran Mediasi dari Penggerak Ekuitas 

Merek dan Efek Moderasi dari Jenis Produk.Sumber: Ansary dan Hashim (2017)  

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

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

mempertimbangkan merek kesadaran dan kesetiaan merek, untuk mencari tahu 

bagaimana pengaruh ini terhadap ekuitas merek. Penelitian ini didasarkan pada 

primer yang dikumpulkan dari 200 responden dengan menggunakan kuesioner. 
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Aplikasi acak Teknik sampling digunakan dan alat statistik seperti perangkat 

lunak SPSS digunakan untuk memeriksa keandalan kuesioner dan untuk 

mengungkapkan hasil penelitian ini analisis korelasi digunakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kesadaran merek dan loyalitas mempengaruhi ekuitas merek. 

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

rekomendasi dari penelitian ini akan membantu para manajer untuk 

mengembangkan wawasan faktor penelitian tentang ekuitas merek. 

Gambar 2.6 Dampak Kesadaran Merek dan Loyalitas terhadap Ekuitas Merek. 

Sumber: (Asif et al, 2015) 

 (Vaijayanthi dan Shreenivasan, 2017) Kumpulan sampel dari 200 

responden. SPSS digunakan untuk mengolah data. Ekuitas merek dapat 

dipengaruhi kesadaran merek, persepsi kualitas, loyalitas merek, asosiasi merek, 

dan citra merek.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Mengukur Ekuitas Merek Cosmeceuticals - Kasus Menggunakan 

Model Ekuitas Merek Berbasis Konsumen. Sumber: Vaijayanthi dan 

Shreenivasan, (2017)  

 

Brand Equity 
Brand Loyalty 

Brand Awareness 

Brand Awareness 

Brand Equity 

Brand Image 

Brand Association 

Brand Loyalty 

Perceived Quality 

Setiawan. Analisis Faktor-Faktor yang Mempngaruhi Ekuitas Merek pada Pemilik Sepeda Motor di Kota Batam. 
UIB Repository©2020



12 
 

  Universitas internasional Batam 

 Penelitian selanjutnya oleh Severi dan Ling (2013) yang meneliti 

pengguna ponsel di Malaysia. Penelitian ini meneliti apakah terdapat pengaruh 

antara variabel independen yaitu brand awareness, brand association, brand 

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

variabel dependennya. Sampel dalam penelitian ini mencakup semua mahasiswa 

pengguna telepon genggam di sebuah universitas swasta di Malaysia. Sangat 

penting untuk mengakui bahwa ekuitas merek adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari pemasaran dan penting bagi perusahaan untuk menciptakan 

kompetensi inti dan membangun pengalaman merek yang kuat yang akan 

berdampak proses pengambilan keputusan konsumen. Dalam penelitian ini, 

sejumlah 300 kuesioner yang dapat digunakan dikumpulkan. Hasil menunjukkan 

hubungan mediasi antara dimensi ekuitas merek pada ekuitas merek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Pengaruh Asosiasi Merek, Loyalitas Merek, Citra Merek, dan 

Kualitas Persepsi terhadap Ekuitas Merek. Sumber: Severi dan Ling, (2013) 

 (Syukriah dan Farida, 2019) Objektif penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan model manajemen merek yang mencakup kesadaran merek, 

merek terkait, kualitas yang dirasakan dan loyalitas merek terhadap keputusan 

pembelian. Metode penelitian menggunakan PLS dengan metode pengambilan 

sampel 100 konsumen baklave, Makassar dan Boluta, bosang. Berdasarkan 

purposive sampling. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari hipotesis yang 

diajukan dua hipotesis dinyatakan tidak signifikan (ditolak), yaitu pengaruh 

asosiasi merek terhadap kualitas merek dan keputusan pembelian. 
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Gambar 2.9  ekuitas merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Oleh Oleh 

Khas Daerah Para Selebriti di Kota Makassar. Sumber: Syukriah dan Farida 

(2019) 

 Penelitian selanjutnya oleh Khasanah (2013) penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan pengaruh elemen ekuitas merek, yang meliputi kesadaran merek 

(brand awareness), persepsi kualitas (perceived quality), asosiasi merek (brand 

associations) dan keputusan pembelian (purchasing decisions). Penelitian ini 

termotivasi karena tingginya tingkat persaingan mie instan, dimana baik merek 

lama dan baru bermunculan. Mereka mulai menerapkan beberapa strategi untuk 

meraih pangsa pasar. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 100 konsumen. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan responden adalah accidental 

sampling. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perusahaan manufaktur atau 

pelaku bisnis yang mampu untuk menawarkan keuntungan melalui peningkatan 

merek produk dengan menyediakan nilai tambah pada bisnis dan konsumennya, 

pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian merek tersebut, karena merek mampu menunjukkan nilai produk yang 

ditawarkan ke pasar dan memberikan nilai baik pada konsumen maupun 

perusahaan. 

 

 

  

 

 

Gambar 2.10 Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Mie Instan Sedaap Di Semarang. Sumber : Khasanah (2013) 
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          Penelitian selanjutnya oleh Vaijayanthi et al., (2018) yang meneliti 

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

Penelitian ini berfokus pada operasionalisasi ekuitas merek, dan profil ukuran 

standar. Survei berdasarkan kuesioner dari pelanggan dengan menggunakan 

model Brand Equity. Sampel terdiri dari pelanggan toko-toko kecil di desa-desa 

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

untuk mengkonsolidasikan data untuk menarik kesimpulan.  

 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 2.11 Dimensi Ekuitas Merek - Studi tentang Merek Pedesaan. 

Sumber: ( Vaijayanthi et al., 2018) 

 Penelitian selanjutnya oleh Erviana (2013) Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas, loyalitas merek secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap 

ekuitas merek, serta mengetahui variabel mana (kesadaran merek, asosiasi merek, 

persepsi kualitas, loyalitas merek) yang memiliki pengaruh secara dominan 

terhadap ekuitas merek. Jenis penelitian yang digunkan adalah eksplanatory 

research dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Perumahan Joyo 

Grand Kecamatan Merjosari Kota Malang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 

88 responden dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified 

random sampling. Metode pengumpulan data kuesioner. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda serta 

analisis korelasi parsial untuk menguji hipotesis yang ditentukan.Hasil analisis 

regresi linier berganda dapat diketahui bahwa variabel-variabel bebas meliputi 

Kesadaran Merek , Asosiasi Merek , Persepsi Kualitas , dan Loyalitas Merek  

berpengaruh terhadap Ekuitas Merek .Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa 
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secara sendiri-sendiri keempat variabel bebas yang meliputi Kesadaran Merek 

,Asosiasi Merek , Persepsi Kualitas , dan Loyalitas Merek, memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Ekuitas Merek. Hasil penelitian ini juga dapat diketahui 

bahwa variabel Kesadaran Merek  memiliki pengaruh dominan terhadap Ekuitas 

Merek.  

 

 

 

Gambar 2.12 Pengaruh kesaedaran merek, persepsi kualitas, assoasiasi merek, 

loyalitas merek Terhadap ekuitas merek. Sumber : Erviana (2013) 

 Penelitian selanjutnya oleh Ida (2019) Objektif penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan model manajemen merek yang mencakup kesadaran 

merek, merek terkait, kualitas yang dirasakan dan loyalitas merek terhadap 

keputusan pembelian. Metode penelitian menggunakan PLS dengan metode 

pengambilan sampel 100 konsumen baklave, Makassar dan Boluta, bosang. 

Berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari 

sembilan hipotesis yang diajukan dua hipotesis dinyatakan tidak signifikan 

(ditolak), yaitu pengaruh asosiasi merek terhadap kualitas merek dan keputusan 

pembelian. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Analisis Pengaruh persepsi kualitas, relate merek, loyalitas merek  

Terhadap ekuitas merek pada Keputusan Pembelian Produk Oleh Oleh Khas 

Daerah Para Selebriti di Kota Makassar. Sumber : (Ida, 2019) 
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2.2 Definisi Variabel Dependen  

  Brand equity merupakan sebuah kekuatan dari sebuah merek sangat 

bervariasi dan nilai yang dimiliki dalam pasar. Merek yang kuat mempunyai 

ekuitas merek yang sangat tinggi. Menurut Ashrafi et al., (2012) Brand equity 

adalah satu set brand asset dan liability yang berhubungan dengan sebuah merek, 

nama, dan simbol yang disediakan sebuah produk atau servis bagi konsumen. 

Brand equity yaitu aset merek yang mampu menambah atau mengurangi nilai 

yang diberikan oleh suatu produk kepada konsumen. Merek produk yang kuat dan 

bagus di persepsi konsumen, dikatakan mempunyai brand equity yang tinggi 

Ashrafi et al., (2012). Brand equity mempunyai lima kategori yaitu, brand loyalty 

(loyalitas merek), brand awarness (kesadaran merek), perceived quality (persepsi 

kualitas), brand Associations dan other proprietary brand assets (asset-aset merek 

lainnya). Empat elemen brand equity diluar aset-aset merek lainnya dikenal 

dengan elemen-elemen utama dari brand equity. Elemen brand equity yang 

kelima secara langsung akan dipengaruhi oleh kualitas dari empat elemen utama 

tersebut. Brand equity merupakan kekuatan suatu merek yang dapat menguatkan 

atau melemahkan produk atau jasa yang dijual (Umar et al., 2012).  

 Brand equity adalah seperangkat aset dan kewajiban merek yang 

berhubungan dengan merek tersebut, nama dan symbol, yang menambah dan 

mengurangi nilai dari dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan Brand equity 

dapat meningkatkan peluang merek kita dipilih, kesedian pelanggan untuk 

membayar harga premium, efektifitas komunikasi pemasaran, peluang lisensi 

merek dan tanggapan yang elastis jika harga naik (Ha, 2011). Brand equity juga 

dapat mempengaruhi keputusan pengambilan keputusan merger atau akuisisi. 

Banyak orang-orang berpandangan bahwa perusahaan yang memiliki merek yang 

baik pasti memiliki produk dan jasa yang baik juga. Dengan membangun brand 

building sebuah perusahaan bisa membuka jalan untuk melakukan bisnis dan tidak 

gampang terpengaruh dengan perubahan lingkungan pemasaran saat ini, pada saat 

suatu perusahaan sukses membangun merek, maka perusahaan itu akan tahan 

terhadap serangan-serangan pesaing dan membangun pangsa pasar sendiri. Brand 

equity merupakan dampak diferensial positif bahwa dengan mengetahui nama 

merek, pelanggan akan merespon suatu produk atau jasa (Ha, 2011).   
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2.3 Hubungan Antara Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Perceived Quality dengan Brand Equity  

Perceived quality adalah persepsi mengenai keunggulan dan 

kesempurnaan suatu produk atau jasa berhubungan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan (Sedaghat et al., 2012). Perceived quality merupakan perkiraan dari 

pelanggan yang dapat menjelasakan dan memenuhi tujuan dari pelanggan itu 

sendiri. Ashrafi et al., (2012) mengatakan perceived quality (persepsi kualitas) 

merupakan penilaian konsumen tentang keseluruhan keunggulan suatu produk 

atau superioritas dan oleh karena itu berdasarkan evaluasi subyektif konsumen 

pada kombinasi dari produk, jasa, dan pengalaman. Definisi operasional perceived 

quality adalah sebagai persepsi terhadap kualitas yang sangat baik, berfungsi yang 

sangat baik, kehandalan, berkualitas sangat baik, sadar akan kualitas yang tinggi. 

Perumusan Hipotesis Brand equity ditentukan oleh dimensi-dimensi utamanya 

dan menciptakan nilai bagi konsumen maupun perusahaan. Berdasarkan rumusan 

teori diatas penulis ingin meneliti tentang aspek-aspek utama membentuk brand 

equity. Dan dalam penelitian ini penulis akan meneliti pengaruh dari masing 

masing variabel independen terhadap variabel dependen bagi pemilik kendaraan 

roda  dua yang berada di Batam. Penelitian yang mengatakan bahwa adanya 

hubungan antara Preceived Quality terhadap Brand Equity adalah sebagai berikut 

: Soebianto (2014), Emari et al (2012), Asif et al (2015), dan Ansary dan Hasim 

(2017). 

2.3.2 Hubungan Antara Brand Awareness dengan Brand Equity  

            Brand awareness merupakan pengakuan dan pengingatan seseorang 

terhadap suatu merek dan pembedaan dengan merek lain (Chen et al., 2010). 

Brand awareness adalah sejauh mana seseorang dapat membedakan suatu merek 

terhadap merek yang lain dari berbagai aspek dari merek itu sendiri. Brand 

awareness berhubungan dengan kemampuan pembeli-pembeli potensial untuk 

mengenali dan mengingat bahwa produk tertentu merupakan bagian dari suatu 

merek.  Kesadaran merek memainkan peran penting dalam menciptakan ekuitas 

merek berbasis pelanggan. Semakin tinggi kesadaran merek akan berpengaruh 

pada meningkatnya ekuitas merek, karena kesadaran merek yang tinggi 

mengakibatkan peluang yang lebih besar bagi suatu merek dipilih dalam proses 
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pengambilan keputusan pembelian, yang akhirnya mengarah pada peningkatan 

pendapatan,penurunan biaya, dan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. 

Brand Awareness menggambarkan keberadaan merek di dalam pikiran konsumen, 

yang dapat menjadi penentu dalam beberapa kategori dan biasanya mempunyai 

peranan kunci dalam brand equity. Meningkatkan kesadaran adalah suatu 

mekanisme untuk memperluas pasar merek. Brand awareness bisa mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam membeli suatu produk dan jasa. Jika seseorang 

dapat membedakan produk kita dengan produk lain, maka semakin besar juga 

presentase orang tersebut untuk membeli produk kita, dengan cacatan produk kita 

mempunyai perbedaan yang lebih positif dan memberikan nilai yang lebih banyak 

terhadap pelanggan. Brand awareness berpengaruh positif dan signifikan untuk 

brand loyalty (Gilania et al.,2012), Brand awareness pada beberapa penelitian 

sangat banyak menjadi dasar terciptanya brand loyalty, hal ini dapat terjadi karena 

semakin tingginya pengetahuan dan daya ingat konsumen akan suatu merek, maka 

akan meningkatkan kemungkinan kesetiaan konsumen itu sendiri pada merek 

tersebut. Penelitian yang mengatakan bahwa adanya hubungan antara Brand 

Awareness terhadap Brand Equity adalah sebagai berikut : Asif et al (2015),  

Emari et al (2012), dan Khasanah (2013). 

2.3.3 Hubungan antara Brand Association dengan Brand Equity 

Asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai 

sebuah merek (Humdiana, 2005). Asosiasi positif yang melekat pada merek dapat 

memudahkan pelanggan memproses dan mengingat kembali berbagai informasi 

mengenai merek yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian. Tingginya kesadaran merek dapat menjadi tanda terhadap tingginya 

kualitas, komitmen, dan mendorong konsumen untuk memikirkan merek tertentu 

dalam proses pembeliannya (Yaseen et al., 2011). Asosiasi mampu mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian dengan membangkitkan alasan 

untuk membeli melalui sense of fit antara merek dengan produk baru. Asosiasi 

juga bisa menciptakan informasi bagi pelanggan dan bisa mempengaruhi 

pengingatan kembali atas informasi tersebut, terutama pada saat membuat 

keputusan. Diferensiasi merek pada gilirannya berarti ekuitas merek yang kuat. 

Asosiasi merek berhubungan dengan informasi tentang apa yang ada dalam 
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pikiran pelanggan tentang merek, baik positif maupun negatif, terhubung dengan  

memori otak . Asosiasi merek bertindak sebagai alat pengumpulan informasi 

untuk mengeksekusi dan perluasan merek. Pada prinsipnya, ada informasi yang 

tertera dalam asosiasi merek yang terhubung dengan nama merek di ingatan 

konsumen, dan mencerminkan citra merek. Semakin tinggi asosiasi merek dalam 

produk, semakin banyak yang akan diingat oleh konsumen dan loyal terhadap 

merek. Penelitian yang mengatakan bahwa adanya hubungan antara Brand 

Assocition terhadap Brand Equity adalah sebagai berikut : Severy dan Ling 

(2013), Erviana (2013), Sanjaya (2013). 

2.3.4 Hubungan antara Brand Loyalty dengan Brand Equity 

  Brand loyalty adalah komitmen seseorang untuk membeli kembali produk 

atau jasa secara konsisten di masa yang akan datang (Emari et al., 2012). Sedaghat 

et al.,(2012) juga mendefinisikan brand loyalty sebagai sifat yang menguntungkan 

dari hasil pembelian produk dan jasa secara konsisten dari waktu ke waktu. Brand 

loyalty menggambarkan sikap, perilaku, perspektif pelanggan terhadap suatu 

produk atau jasa. Dapat dikatakan bahwa brand loyalty sebagai kesetiaan 

seseorang terhadap suatu merek dan mungkin dapat berpengaruh terhadap 

perluasan pangsa pasar suatu merek. Seseorang dapat loyal terhadap merek, jika 

melihat beberapa nilai unik yang tidak dapat ditemukan pada produk atau jasa 

yang lain dan harus membayar lebih mahal untuk merek lain. Brand loyalty 

dianggap sebagai jalan terkuat menuju brand equity dan memiliki peran positif 

dan langsung terhadap brand equity. Brand loyalty juga ditemukan menjadi 

kontributor utama untuk pengembangan brand equity. Loyalitas mempunyai 

dampak yang kuat, yang menunjukan peran yang penting dari pengembangan 

brand loyalty terhadap brand equity. Loyalitas terhadap merek telah dianggap 

menjadi dasar terbentuknya brand equity dan merupakan inti dari brand equity. 

Penelitian yang mengatakan bahwa adanya hubungan antara Brand Assocition 

terhadap Brand Equity adalah sebagai berikut : Severi dan Ling (2013),  Emari et 

al (2012), Asif et al., (2015), dan Subramaniam et al., (2014). 
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2.4 Model penelitian dan Perumusan Hipotesis  

Agar tahu apa yang memberikan pengaruh niat beli pelanggan pada produk 

dengan kualitas yang bagus maka dilakukan penelitian ini, dengan menggunakan 

variabel Independen Perceived Quality, Brand Awareness, Brand Association, dan 

Brand Loyalty terhadap variabel dependen Brand Equity. yang diambil dari jurnal 

(Khan & Khan, 2017) dan memiliki tujuan untuk menciptakan adanya kesadaran 

terhadap pentingnya meneliti kualitas, loyalitas, kesadaran merek menjadi peluang 

untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan menggunakan 400 

responden. Penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran merek dan loyalitas 

merek mempengaruhi ekuitas merek lebih besar dari asosiasi merek dan persepsi 

kualitas. Penelitian tentang ekuitas merek dilakukan menciptakan nilai bagi 

konsumen maupun perusahaan. Dalam rumusan teori akan meneliti pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen bagi pemilik kendaraan roda dua 

yang berada di Batam.  

Gambar 2. 14 
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Gambar 2.14 Measuring brand equity of foreign fashion apparels  in the Indian 

market. Sumber: Khan, (2017)   

H1: Preceived Quality berpengaruh signifikan positif terhadap Brand Equity 

H2: Brand Awareness berpengaruh signifikan positif terhadap Brand Equity 
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H3: Brand Association berpengaruh signifikan positif terhadap Brand Equity  

H4: Brand Loyalty berpengaruh signifikan positif terhadap Brand Equity  
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