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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
  
2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Dib dan Alhaddad (2014) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

dimensi ekuitas merek, serta untuk mengetahui hubungan antara dimensi ekuitas 

merek dengan ekuitas merek dalam industri telekomunikasi. Dimensi ekuitas 

merek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kesadaran merek, kepercayaan 

merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek.  

Gambar 2.1 
Model Penelitian: The Hierarchical Relationship Between 

Brand Equity Dimensions 
 

 
Sumber: Dib dan Alhaddad (2014) 

 Alhaddad (2014) melakukan penelitian mengenai efek dari citra merek dan 

loyalitas merek terhadap ekuitas merek. Variabel independen yang digunakan 

yaitu citra merek dan loyalitas merek terhadap variabel dependen ekuitas merek. 
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Gambar 2.2 
Model Penelitian: The Effect of Brand Image and Brand Loyalty on Brand Equity 
 

 

Sumber: Alhaddad (2014) 

 Hosseini, Mohemi, Abazari dan Nikanloo (2013) melakukan penelitian 

terhadap pengaruh kesadaran merek, loyalitas merek, persepsi kualitas, dan 

asosiasi merek terhadap ekuitas merek pada industri susu Binalood di Nishabur. 

Penelitian ini mengunakan model ekuitas merek Aaker yang meliputi variabel 

kesadaran merek, loyalitas merek, persepsi kualitas, dan asosiasi merek. 

Gambar 2.3 
Model Penelitian: The Evaluation of Effects Factors on Brand Equity of 

Binalood Company From the Consumer’s Perspective 
 

 

Sumber: Hosseini et al. (2013) 



Yetty Nilawati, Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekuitas Merek Susu Ibu Hamil di Batam, 2015 
UIB Repository©2015	  
	  

10 
	  

 Buil dan Martinez (2013) melakukan penelitian terhadap pengaruh dari 

ekuitas merek terhadap respon konsumen. Dalam penelitian ini variabel 

independen yang digunakan yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi 

merek, dan loyalitas merek terhadap price premium, brand extention, brand 

preference, dan purchase intention dengan ekuitas merek sebagai variabel 

intervening. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

ekuitas merek dengan melalukan penelitian terhadap dimensi ekuitas merek 

berbasis pelanggan di dua kota yaitu Birmingham (Inggris) dan Zaragoza 

(Spanyol).  

Gambar 2.4 
Model Penelitian: The influence of Brand Equity on Consumer Responses 

 

 
Sumber: Buil dan Martinez (2013) 
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 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bilal, Khan, dan Khan (2013) 

mengenai dampak brand features terhadap ekuitas merek di Pakistan pada industri 

telepon seluler dan minuman dingin. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu iklan, kesadaran merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek 

dengan variabel independen ekuitas merek. 

Gambar 2.5 
Model Penelitian: The Impact of Brand Features on Brand Equity 

 

 

Sumber: Bilal et al. (2013) 

  Loureiro (2013) melakukan penelitian mengenai efek dari persepsi 

keuntungan, kepercayaan, persepsi kualitas, kesadaran merek, dan loyalitas merek 

terhadap ekuitas merek internet banking. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu dan online benefits terhadap ekuitas merek internet 

banking dengan kepercayaan, persepsi kualitas, kesadaran merek, dan loyalitas 

merek sebagai variabel intervening.  
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Gambar 2.6 
Model Penelitian: The Effect of Perceived Benefits, Trust, Quality, Brand 
Awareness and Brand Loyalty on Internet Banking Brand Equity 

 

   

Sumber: Loureiro (2013)   

 Hou dan Wonglorsaichon (2013) melakukan penelitian terhadap faktor yang 

mempengaruhi ekuitas merek dan hubungan antara dimensi kesadaran merek, 

citra merek, persepsi kualitas, kepercayaan merek, loyalitas merek dan ekuitas 

merek terhadap pelanggan software antivirus di Cina. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kesadaran merek, citra merek, persepsi 

kualitas terhadap variabel dependen ekuitas merek dengan kepercayaan merek dan 

loyalitas merek sebagai variabel intervening.  
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Gambar 2.7 
Model Penelitian: The relationship among brand awareness, brand image, 

perceived quality, brand trust, brand loyalty, and brand equity of customer in 
China’s antivirus software industry 

 

 

Sumber: Hou dan Wonglorsaichon (2013) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Emari (2012) terhadap faktor yang 

mempengaruhi pembentukan ekuitas merek dan efek dari adanya mediasi loyalitas 

merek dan citra merek dengan variabel independen brand attitude, brand 

personality, brand association terhadap variabel dependen ekuitas merek pada 

industri cokelat di Iran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dimensi ekuitas merek dan ekuitas merek.  

Gambar 2.8 
Model Penelitian: Determinants of Brand Equity: Offering a Model to 

Chocolate Industry in Iran 
 

 

Sumber: Emari (2012) 
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 Umar, Mat, Tahir, dan Alekam (2012) melakukan penelitian terhadap 

praktek dan implikasi dari model ekuitas merek berbasis pelanggan pada sektor 

perbankan di Nigeria. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan 

yaitu persepsi kualitas, asosiasi merek, dan kesadaran merek terhadap ekuitas 

merek dengan loyalitas merek sebagai variabel intervening.  

Gambar 2.9 
Model Penelitian: The Practicality and Application of Aaker’s Customer 

Based Brand Equity Model in the Nigerian Banking Sector 
 

 

Sumber: Umar et al. (2012) 

 Taleghani dan Almasi (2011) melakukan penelitian terhadap evaluasi faktor 

yang mempengaruhi ekuitas merek berbasis pelanggan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh elemen marketing mix (price, store image, 

distribution intensity, advertising, price promotion, dan family) terhadap variabel 

dependen ekuitas merek dengan kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas, dan citra merek sebagai variabel intervening.  
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Gambar 2.10 
Model Penelitian: Evaluate the Factors Affecting Brand Equity from the 

Perspective of Customers Using Aaker’s Model 
 

 
Sumber: Taleghani dan Almasi (2011) 

 Tong dan Hawley (2009) melakukan penelitian terhadap pengukuran ekuitas 

merek berbasis pelanggan terhadap industri pakaian olahraga di Cina. Penelitian 

ini didasarkan pada konsep ekuitas merek Aaker terhadap ekuitas merek. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kesadaran merek, asosiasi 

merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek terhadap variabel dependen ekuitas 

merek. 
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Gambar 2.11 
Model Penelitian: Measuring Customer Based Brand Equity: 

Empirical Evidence from the Sportwear Market in China 
 

 

Sumber: Tong dan Hawley (2009) 

 Novais dan Rodrigus (2007) melakukan penelitian mengenai pentingnya 

ekuitas merek terhadap sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel 

independen yang digunakan yaitu merek ANA SOUSA, kesadaran merek, 

persepsi kualitas, brand personality, store image, citra merek, dan loyalitas merek 

terhadap variabel dependen ekuitas merek. 

Gambar 2.12 
Model Penelitian: The importance of ANA SOUSA Brand Equity 

 

Sumber: Novais dan Rodrigus (2007) 
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2.2  Definisi Variabel Ekuitas Merek  

Kotler (2003) mendefinisikan ekuitas merek sebagai nilai tambah yang 

diberikan kepada produk dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam bentuk cara 

seorang konsumen dalam berpikir, merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, 

pangsa pasar dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. 

Aaker (2008) menyatakan bahwa ekuitas merek adalah serangkaian aset dan 

kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek, nama dan simbolnya, yang 

menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada 

perusahaan atau pelanggan perusahaan tersebut. Aset ekuitas merek pada 

umumnya menambah atau mengurangi nilai bagi para konsumen. Aset-aset ini 

membantu mereka menafsirkan, memproses dan menyimpan informasi dalam 

jumlah besar mengenai sebuah produk dan merek.  

Menurut Knapp (2002) ekuitas merek adalah totalitas dari persepsi merek, 

mencakup kualitas relatif dari produk dan jasa, kinerja keuangan, loyalitas 

pelanggan, kepuasan, dan keseluruhan penghargaan terhadap merek. Knapp 

(2002) mengatakan bahwa merek bukan bukan sekedar nama besar, merek adalah 

cara hidup yang didalamnya terdapat keinginan, janji dan komitmen yang harus 

dipenuhi perusahaan.  

Kotler dan Amstrong (2004) mendefinisikan ekuitas merek sebagai efek 

pembeda positif dari respon konsumen atas suatu barang dan jasa sebagai akibat 

dari pengetahuan konsumen atas nama merek dari barang dan jasa tersebut. 

Ekuitas merek menjadi bagian terpenting dari konsep pemasaran selama 

dekade terakhir (Hossein, 2013). Karena merek yang kuat memungkinkan 
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pemasar untuk mendapatkan keunggulan kompetitif  (Dib dan Alhaddad, 2014). 

Selain itu, merek yang kuat juga memberikan serangkaian manfaat bagi 

perusahaan, seperti peningkatan loyalitas pelanggan, meningkatkan daya saing 

perusahaan untuk bertahan dalam situasi krisis, margin keuntungan yang lebih 

tinggi, respon pelanggan yang lebih baik terhadap perubahan harga, kemudahan 

perizinan usaha dan meningkatkan peluang ekstensi merek (Buil dan Martinez, 

2013). 

Nilai ekuitas merek bisa berpengaruh kepada konsumen maupun 

perusahaan. Ekuitas merek dapat menambah atau mengurangi nilai produk bagi 

konsumen. Konsumen dibantu dalam menafsirkan, memproses, dan menyimpan 

informasi mengenai produk dari merek. Ekuitas merek juga mempengaruhi rasa 

percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Kesadaran Merek dan Ekuitas Merek 

Aaker (2008) mendefinisikan kesadaran merek sebagai kemampuan dari 

seorang pelanggan potensial untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merek merupakan bagian dari kategori atau produk tertentu.  

Hosseini (2013) mengemukakan bahwa kesadaran merek mengacu pada 

kemampuan pembeli untuk mengenali dan mengingat bahwa suatu merek 

merupakan anggota dari suatu kategori produk dengan pasti. Ini artinya bahwa 

kesadaran merek terdiri dari ingatan merek dan pengenalan merek.  

Keller (2003) menganggap kesadaran merek memainkan peran penting 

dalam menciptakan ekuitas merek berbasis pelanggan. Semakin tinggi kesadaran 



Yetty Nilawati, Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekuitas Merek Susu Ibu Hamil di Batam, 2015 
UIB Repository©2015	  
	  

19 
	  

merek akan berpengaruh pada meningkatnya ekuitas merek karena kesadaran 

merek yang tinggi mengakibatkan peluang yang lebih besar bagi suatu merek 

dipilih dalam proses pengambilan keputusan pembelian, yang akhirnya mengarah 

pada peningkatan pendapatan, penurunan biaya, dan keuntungan yang lebih besar 

bagi perusahaan (Buil dan Martinez, 2013). 

Aaker (2008) menyatakan bahwa kesadaran merek merupakan dimensi yang 

sangat penting terhadap pembentukan ekuitas merek. Hal ini dikarenakan 

kemampuan pelanggan untuk mengingat kembali kategori produk perusahaan. 

Jadi jika kesadaran itu sangat rendah maka hampir dipastikan bahwa ekuitas 

mereknya juga rendah. Peran kesadaran merek dalam keseluruhan ekuitas merek 

tergantung dari tingkatan kesadaran dicapai oleh suatu merek. Karena pada 

umumnya konsumen cenderung membeli produk dengan merek yang sudah 

dikenalnya. Selain itu, merek yang sudah dikenal menghindarkan dari resiko 

pemakaian karena asumsi konsumen bahwa merek yang sudah dikenal dapat 

diandalkan (Buil dan Martinez, 2013). 

Beberapa penelitian yang menunjukan adanya hubungan antara kesadaran 

merek dan ekuitas merek dinyatakan oleh Dib dan Alhaddad (2014); Bilal et al. 

(2013); Taleghani dan Almasi (2011); Hosseini et al. (2013); Novais dan 

Rodrigus (2007). Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Tong dan Hawley 

(2009) tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan. 

2.3.2 Hubungan Antara Persepsi Kualitas dan Ekuitas Merek 

Aaker (2008) mendefinisikan persepsi kualitas sebagai persepsi pelanggan 

terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa sehubungan dengan 
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tujuan yang diinginkannya, dibandingkan dengan alternatif lain. Persepsi kualitas 

juga dapat didefinisikan sebagai persepsi keseluruhan pelanggan tentang 

kecemerlangan dan kualitas produk atau jasa dibandingkan dengan pesaingnya. 

Keller (2003) menyatakan persepsi kualitas sebagai sebuah penilaian global 

berdasarkan persepsi pelanggan atas apa inti dari kualitas produk dan seberapa 

baiknya penilaian terhadap merek.  Kotler (2001) mendefinisikan persepsi kualitas 

sebagai persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau 

jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan pelanggan, karena persepsi 

kualitas merupakan persepsi dari pelanggan maka tidak dapat ditentukan secara 

obyektif. 

Persepsi yang dianggap sebagai bagian terpenting dari ekuitas merek (Bilal 

et al., 2013). Persepsi kualitas merupakan dimensi pertama yang menjadi variabel 

pembentuk ekuitas merek (Aaker, 2008). Persepsi kualitas meningkatkan nilai dari 

ekuitas merek dan memungkinkan merek untuk membedakan dirinya dari para 

pesaingnya, sehingga sebuah merek dapat menetapkan harga premium, dan 

memberikan kekuatan dalam perluasan merek (Aaker, 2008).  

Zeithmal (2006) mengidentifikasi bahwa persepsi kualitas merupakan 

komponen dari nilai merek, karena itu, kualitas persepsi yang tinggi akan 

mendorong pelanggan untuk memilih merek tertentu dibanding merek pesaing 

lainnya. Sehingga, tingkat di mana kualitas merek diterima oleh konsumen, 

ekuitas merek akan meningkat. 

Persepsi kualitas yang tinggi juga menunjukkan bahwa konsumen telah 

menemukan perbedaan dan kelebihan produk tersebut dengan produk sejenis 
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setelah melalui jangka waktu yang lama. Zeithaml (2006) menyatakan bahwa 

persepsi kualitas adalah komponen dari nilai merek oleh karena itu persepsi 

kualitas yang tinggi akan mendorong konsumen untuk lebih memilih merek 

tersebut dibandingkan dengan merek pesaing. Persepsi kualitas adalah salah satu 

kunci dimensi ekuitas merek.  

Beberapa penelitian yang menunjukan adanya hubungan antara persepsi 

kualitas dan ekuitas merek dinyatakan oleh Bilal et al. (2013); Hosseini et al. 

(2013); Buil dan Martinez (2013); Loureiro (2013); Taleghani dan Almasi (2011); 

Novais dan Rodrigus (2007). Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Dib 

dan Alhaddad (2014) dan Tong dan Hawley (2009) tidak ditemukan adanya 

hubungan yang signifikan. 

2.3.3 Hubungan Antara Asosiasi Merek dan Ekuitas Merek  

Keller (2003) mendefinisikan asosiasi merek sebagai pemaparan informasi  

yang terkait dengan infomasi yang diberikan oleh sebuah merek di benak 

konsumen serta maknanya dari bagi konsumen.  

Aaker (2008) mendefinisikan asosiasi merek sebagai segala sesuatu yang 

terhubung di memori pelanggan terhadap suatu merek. Asosiasi adalah sesuatu 

yang terkait dalam memori untuk merek (Aaker, 2008). Asosiasi merek 

merupakan kesan yang muncul di benak konsumen yang terkait dengan ingatan 

mengenai suatu merek (Aaker, 2001). Kesan tersebut akan semakin meningkat 

seiring dengan semakin banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi 

suatu merek.  
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Aaker (2004) menyatakan asosiasi merek mencerminkan pencitraan suatu 

merek terhadap suatu kesan tertentu dalam merek yang berkaitan dengan 

kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut, produk, geografis, harga, pesaing, 

selebriti dan lain-lainnya. Keterkaitan tersebut berupa asosiasi terhadap beberapa 

hal dikarenakan informasi yang disampaikan kepada konsumen melalui atribut 

produk, organisasi, personalitas, simbol, ataupun komunikasi.  

Aaker (2008) menyatakan asosiasi merek dapat memberi manfaat bagi 

konsumen yang pada akhirnya akan memberikan alasan spesifik bagi konsumen 

untuk membeli dan menggunakan merek tersebut. Emari (2007) asosiasi merek 

dapat menciptakan kredibilitas merek yang baik di pikiran pelanggan. Hal tersebut 

dapat meningkatkan nilai ekuitas merek.  

Beberapa penelitian yang menunjukan adanya hubungan antara asosiasi 

merek dan ekuitas merek dinyatakan oleh Emari (2012); Tong dan Hawley 

(2009); dan Buil dan Martinez (2013). Namun dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Hosseini et al. (2013) dan Taleghani dan Almasi (2011) tidak ditemukan 

adanya hubungan yang signifikan. 

2.3.4 Hubungan Antara Brand Trust dengan Brand Equity 

Menurut Delgado (2005) kepercayaan merek adalah harapan atau 

kemungkinan besar bahwa merek tersebut akan mengakibatkan hasil yang positif 

terhadap konsumen. Menurut Delgado (2003) kepercayaan merek adalah perasaan 

aman yang dimiliki konsumen akibat dari interaksinya dengan sebuah merek, 

yang berdasarkan persepsi bahwa merek tersebut dapat diandalkan dan 

bertanggung jawab atas kepentingan dan keselamatan dari konsumen. 
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Dib dan Alhaddad (2014) mendefinisikan kepercayaan terhadap merek 

sebagai kemauan dari rata-rata konsumen untuk bergantung kepada kemampuan 

dari sebuah merek dalam melaksanakan segala kegunaan atau fungsinya. Lebih 

lanjut Dib dan Alhaddad (2014) mengatakan bahwa, secara spesifik, kepercayaan 

dapat mengurangi ketidakpastian dalam sebuah lingkungan di mana konsumen 

merasa tidak aman di dalamnya, karena mereka mengetahui bahwa mereka dapat 

mengandalkan merek yang sudah dipercaya tersebut.  

Menurut Costabile (2002) kepercayaan merek adalah persepsi akan 

kehandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman atau lebih 

pada transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan 

kinerja produk dan kepuasan yang diharapkan. Kepercayaan merek mengurangi 

kemungkinan perpindahan merek terhadap pelanggan yang telah merasa nyaman 

pada sebuah merek (Hou dan Wonglorsaichon, 2013). 

Membangun dan menjaga kepercayaan merupakan inti dari ekuitas merek, 

karena hal ini merupakan kunci utama dari hubungan jangka panjang (Dib dan 

Alhaddad, 2014). Menurut Dib dan Alhaddad (2014) kepercayaan merek 

memberikan kekuatan bersaing dan keuntungan dibidang ekonomi. Hal ini 

memberikan gambaran bagi konsumen terhadap ekuitas produk tersebut. Sehingga 

rendahnya kepercayaan diberikan oleh konsumen memberikan gambaran ekuitas 

produk yang kurang berkualitas. Kepercayaan adalah variabel kunci dalam 

pengembangan keinginan untuk mempertahankan hubungan dalam jangka 

panjang. Oleh karena itu kepercayaan merek diperlukan untuk membentuk ekuitas 

merek.  



Yetty Nilawati, Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekuitas Merek Susu Ibu Hamil di Batam, 2015 
UIB Repository©2015	  
	  

24 
	  

Beberapa penelitian yang menunjukan adanya hubungan antara kepercayaan 

merek dan ekuitas merek dinyatakan oleh Dib dan Alhaddad (2014); Hou dan  

Wonglorsaichon (2013). Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Loureiro 

(2013) brand trust tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan. 

2.3.5 Hubungan Antara Loyalitas Merek dan Ekuitas Merek 

Aaker (2004) menyatakan loyalitas merek sebagai suatu ukuran keterkaitan 

pelanggan kepada suatu merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang 

mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk lain. Aaker juga 

mendefinisikan loyalitas merek sebagai lambang pola pikir konstruktif terhadap 

merek yang mengarah ke pembelian konstan merek dari waktu ke waktu. Hal ini 

memberikan gambaran tentang kemungkinan seorang pelanggan beralih ke merek 

lain yang ditawarkan oleh kompetitor, terutama jika merek tersebut mengalami 

perubahan, baik yang menyangkut harga ataupun atribut lainnya (Aaker, 2008). 

Oliver (2008) mendefinisikan loyalitas merek sebagai suatu komitmen yang 

mendalam untuk melakukan pembelian ulang produk atau jasa yang menjadi 

preferensinya secara konsisten pada masa yang akan datang dengan cara membeli 

ulang merek yang sama meskipun ada pengaruh situasional dan usaha pemasaran 

yang dapat menimbulkan perilaku peralihan. 

Giddens (2002) mendefinisikan loyalitas merek sebagai pilihan yang 

dilakukan konsumen untuk membeli merek tertentu dibandingkan merek yang lain 

dalam satu kategori produk. Schiffman dan Kanuk (2004) mendefinisikan 

loyalitas merek sebagai preferensi konsumen secara konsisten untuk melakukan 
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pembelian pada merek yang sama pada produk yang spesifik atau kategori 

pelayanan tertentu. 

Menurut Knapp (2002) loyalitas merek merupakan ukuran kedekatan 

pelanggan pada sebuah merek. Konsumen yang loyal pada umumnya akan 

melanjutkan penggunaan merek tersebut walaupun dihadapkan dengan banyak 

alternatif merek produk pesaing yang menawarkan karakteristik produk yang lebih 

unggul. 

Loyalitas merek memberikan nilai tambah terhadap sebuah merek dalam 

jangka panjang serta mengurangi kemungkinan perpindahan merek yang 

dipengaruhi faktor harga. Loyalitas merek merupakan komponen utama dari 

ekuitas merek (Aaker, 2008). Loyalitas merek mejadikan sebuah merek menjadi 

pilihan utama (Oliver, 2008). Dalam penelitian Emari (2012) ditemukan bahwa 

loyalitas merek berhubungan secara positif dengan ekuitas merek. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa loyalitas merek membuat konsumen untuk secara rutin membeli 

merek dan tidak mau beralih merek. Karena itu, loyalitas konsumen yang 

meningkat pada suatu merek akan meningkatkan ekuitas merek (Alhaddad, 2014). 

Loyalitas merek merupakan inti dari ekuitas merek yang menjadi gagasan 

sentral dalam pemasaran, karena hal ini merupakan suatu ukuran keterkaitan 

seorang pelanggan pada sebuah merek. Taleghani dan Almasi (2011) menyatakan 

bahwa loyalitas merek sebagai sejauh mana seorang konsumen menunjukkan 

sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen tertentu, dan berniat 

untuk terus membelinya dimasa depan. Emari (2012) menambahkan bahwa 

pelanggan yang loyal terhadap suatu merek, memiliki kecenderungan untuk lebih 
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percaya diri pada pilihan mereka sehingga akan meingkatkan nilai ekuitas sebuah 

merek. 

Beberapa penelitian yang menunjukan adanya hubungan antara loyalitas 

merek dan ekuitas merek dinyatakan oleh Dib dan Alhaddad (2014); Umar et al. 

(2012); Emari (2012); Tong dan Hawley (2009); Taleghani dan Almasi (2011); 

Hosseini et al. (2013); Buil dan Martinez (2013); Loureiro (2013); Alhaddad 

(2014); Novais dan Rodrigus (2007), Hou dan Wonglorsaichon (2013). Namun 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Bilal et al. (2013) tidak ditemukan adanya 

hubungan yang signifikan. 
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2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Gambar 2.13 
Model Penelitian: Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekuitas 

Merek Susu Ibu Hamil di Batam 
 

 
 

 
 

Berdasarkan model penelitian diatas, maka hipotesis yang ingin diuji dan 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1    :  Kesadaran Merek berpengaruh signifikan positif terhadap ekuitas merek 

H2    : Persepsi Kualitas berpengaruh signifikan positif terhadap ekuitas merek 

H3    : Asosiasi Merek berpengaruh signifikan positif terhadap ekuitas merek 

H4    : Kepercayaan Merek pengaruh signifikan positif berpengaruh terhadap 

 ekuitas merek 

H5    : Loyalitas Merek pengaruh berpengaruh signifikan positif terhadap  

 ekuitas merek 

 


