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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ahmad dan Sherwani (2015) yaitu 

meneliti tentang An Empirical Study On The Effect of Brand Equity of Mobile 

Phone On Customer Satisfaction. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dimensi ekuitas merek dan kepuasan pelanggan pada merek 

ponsel di India. Data yang dikumpulkan berasal dari 245 mahasiswa di New 

Delhi, yang menggunakan teknik convenience sampling. Variabel independen 

adalah brand loyalty, perceived quality, brand awareness dan brand association 

terhadap variabel brand equity sebagai variabel intervening dengan variabel 

customer satisfaction sebagai variabel dependen. Model penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 

Gambar 2.1 

An Empirical Study On The Effect of Brand Equity of Mobile Phone On Customer 

Satisfaction 

  

 

 H2  

 

  

  

Sumber : Ahmad dan Sherwani (2015) 

 Rostami et al. (2014), meneliti tentang The Effect of Service Marketing 

Mix on Brand Equity. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai faktor bauran 
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pemasaran jasa berdasarkan ekuitas merek Aaker. Metode yang digunakan dalam 

penelitian yaitu metode deskriptif dan survei didasarkan pada random sampling. 

Kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.2 

Gambar 2.2 

The Effect of Service Marketing Mix on Brand Equity 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

Sumber : Rostami et al. (2014) 

 Dib dan Alhaddad (2014), meneliti tentang hubungan antara dimensi 

ekuitas merek, serta untuk mengetahui hubungan antara dimensi ekuitas merek 

dengan ekuitas merek dalam industri telekomunikasi. Pengambilan sampel 

populasi penelitian ini terdiri dari 369 orang mahasiswa dari higher institue of 

business administration (HIBA) di negara Syria. Variabel independen pada 

penelitian ini yaitu perceived quality, brand awareness, brand attitude terhadap 

brand loyalty sebagai variabel intervening dengan brand equity sebagai variabel 

dependen. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.3 
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Gambar 2.3 

The Hierarchical Relationship Between Brand Equity Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dib dan Alhaddad (2014) 

 Alhaddad (2014), meneliti tentang The Effect Of Brand Image and Brand 

Loyalty On Brand Equity. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas 

pentingnya pengaruh dari citra merek dan loyalitas merek pada ekuitas merek. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 204 siswa. Variabel 

independen adalah loyalitas merek dan citra merek, sedangkan variabel dependen 

adalah ekuitas merek. Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.4 

Gambar 2.4 

The Effect Of Brand Image and Brand Loyalty on Brand Equity 
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Sumber : Alhaddad (2014). 

 Dua, Chahal dan Sharma (2013), meneliti tentang Interelationship of 

Aaker’s Customer Based Brand Equity Dimensions: Offering a Model to Banking 
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Sector. Tujuan penelitian adalah  untuk menyelidiki keterkaitan antara dimensi 

ekuitas merek dalam sektor perbankan. Dalam penelitian ini, variabel dependen 

adalah ekuitas merek sedangkan variabel independen dari penelitian ini adalah 

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

penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.5 

Gambar 2.5 

Interrelationship of Aaker’s Customer Based Brand Equity Dimensions: Offering 

a Model to Banking Sector 

 

  H1 

  H2 

  H3 

  H4 

  

 

 

Sumber : Dua, Chahal dan Sharma (2013). 

 Loureiro (2013), melakukan penelitian mengenai efek dari perceived 

benefits, trust, perceived quality, brand awareness atau associations dan brand 

loyalty terhadap internet banking brand equity. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan survei online terhadap 231 responden. Namun hanya 210 responden 

yang dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian.  Responden dari 

penelitian ini yaitu nasabah pengguna internet banking bank berskala 

internasional dan bank yang hanya beroperasi di Portugal. Model penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 2.6 
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Gambar 2.6 

The Effect of Perceived Benefits, Trust, Quality, Brand Awareness/ Association 

and Brand Loyalty on Internet Banking Brand Equity 
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Sumber : Loureiro (2013) 

  Porral, Bourgault dan Dopico (2013), meneliti tentang Brewing The 

Recipe For Beer Brand Equity. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa sumber 

dan konsekuensi merek minuman, dimana peneliti ingin menganalisa ekuitas 

merek bir yang berada di Eropa. Analisa ini dilakukan berdasarkan model ekuitas 

merek Aaker. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu 

perceived quality, brand awareness, brand image dan brand loyalty terhadap 

brand equity sebagai variabel intervening dengan purchase intention dan premium 

price sebagai variabel dependen. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.7 
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Gambar 2.7 

Model Brewing the Recipe for Beer Brand Equity 
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Sumber : Porral, Bourgault dan Dopico (2013) 

 Hosseini, Mohemi et al. (2013), meneliti tentang The Evaluation of Effect 

Factors on Brand Equity of Binalood Company From the Consumer’s 

Perspective. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan skala 

Likert. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pengambilan sample 

menggunakan random sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

persepsi kualitas, loyalitas merek, kesadaran merek, asoiasi merek sedangkan 

variabel dependen adalah ekuitas merek. Kerangka penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2.8 

Gambar 2.8 

The Evaluation of Effect Factors on Brand Equity of Binalood Company From the 

Consumer’s Perspective 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Sumber : Hosseini dan Mohemi et al. (2013) 
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 Penelitian ini di teliti oleh Emari (2012), penelitian ini menguji dimensi 

yang mendasari ekuitas merek dalam industri coklat di Iran. Dengan tujuan para 

peneliti mengembangkan sebuah model untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam membangun ekuitas merek. Dalam penelitian ini, Emari 

(2012) menggunakan sikap merek, asosiasi merek, dan kepribadian merek sebagai 

variabel independen, sedangkan loyalitas merek, citra merek sebagai variabel 

intervening dan variabel dependen adalah ekuitas merek. Model kerangka 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.9 

Gambar 2.9 
Determinants of Brand Equity: Offering a Model to Chocolate Industry in Iran 

     

           

 

 

 

Sumber : Emari (2012) 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mohan dan Sequeira (2012), 

memiliki tujuan untuk mengidentifikasi komponen yang signifikan dari ekuitas 

merek untuk barang-barang konsumen yang bergerak di industri FMCG India. 

Variabel independen pada penelitian ini yaitu perceived quality, brand 

association, brand awareness, dan brand loyalty terhadap brand equity sebagai 

variabel dependen. Dimana, model penelitian yang diteliti oleh Mohan dan 

Sequeira dapat dilihat pada Gambar 2.10 
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Gambar 2.10 

Customer-Based Brand Equity in the Fast Moving Consumers Goods Industry in 

India 

 

 

   

 

Sumber : Mohan dan Sequeira (2012) 

  Karuppanan dan Vijayakumar (2012), meneliti tentang A Study on 

Hierarchical Relationship Between Brand Equity Dimensions of Selected FMCG 

Product. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi 

ekuitas merek pada pengguna FMCG dalam kota Cochin, dimana sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah 150 konsumen. Variabel independen adalah 

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

merek terhadap ekuitas merek sebagai variabel dependen. Model penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 2.11 

Gambar 2.11 

A Study on Hierarchical Relationship Between Brand Equity Dimensions of 

Selected FMCG Product 

 

 

 

 

Sumber : Karuppanan dan Vijayakumar (2012) 
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 Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Akbar dan Azhar (2011) dengan 

judul The Drivers of Brand Equity : Brand Image, Brand Satisfaction and Brand 

Trust. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara citra merek, merek 

kepercayaan, kepuasan merek terhadap ekuitas merek dalam sektor telepon seluler 

di negara Pakistan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah citra merek 

sedangkan variabel intervening adalah kepuasan merek dan kepercayaan merek, 

sedangkan variabel dependennya adalah ekuitas merek. Kerangka pemikiran 

penelitian ini dapat dilihat di Gambar 2.12 

 

Gambar 2.12 

The Drivers of Brand Equity : Brand Image, Brand Satisfaction and Brand Trust 

 

 

 

 

 

Sumber : Akbar dan Azhar (2011). 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chahal dan Bala (2010) adalah 

meneliti tentang Significant Components of Service Brand Equity in Healthcare 

Sector. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa tiga komponen yang signifikan 

dari merek ekuitas yaitu persepsi kualitas, loyalitas merek, brand image dan 

mengidentifikasi hubungan komponen-komponen dari ekuitas merek di layanan 

kesehatan. Variabel independen adalah persepsi kualitas, loyalitas merek, citra 

Brand perception/ 

Brand Image 

Brand 

Satisfaction 

Brand Trust 

Brand 

Equity 



16 
 

Stevanny,  Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Brand Equity Pada Smartphone Merek BlackBerry, 
2015 
UIB Repository@2015 
 

merek terhadap variabel dependen adalah ekuitas merek. Model penelitian yang 

diteliti oleh Chacal dan Bala dapat dilihat pada Gambar 2.13 

Gambar 2.13 

Significant Components of Service Brand Equity in Healthcare Sector 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Chahal dan Bala (2010) 

 Penelitian ini dilakukan oleh Tong dan Hawley (2009), dalam meneliti 

Measuring Customer-Based Brand Equity: Empirical Evidence From the 

Sportswear Market in China. Penelitian ini didasarkan pada konsep ekuitas merek 

Aaker terhadap ekuitas merek. Dimana penelitian ini di tunjukan untuk mengkaji 

kepraktisan dan aplikasi berbasis pelanggan pada model ekuitas merek di pasar 

olahraga Cina. Sampel yang digunakan 304 responden yang merupakan konsumen 

pakaian olahraga dari dua kota besar yaitu Beijing dan Shanghai. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah persepsi kualitas, loyalitas merek, 

kesadaran merek, asosiasi merek dan aset lainnya sedangkan variabel dependen 

adalah ekuitas merek. Model penelitian yang diteliti dapat dilihat di Gambar 2.14 
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Gambar 2.14 

Measuring Customer-Based Brand Equity: Empirical Evidence from the 

Sportswear Market in China 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tong dan Hawley (2009). 

 Novais dan Rodrigus (2007) melakukan penelitian mengenai pentingnya 

brand equity terhadap sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel 

independen yang digunakan yaitu brand ANA SOUSA, brand awareness, 

perceived quality, brand personality, brand image, store image dan brand loyalty 

terhadap brand equity sebagai variabel dependen. Objek penelitian ini yaitu di 

area Portugal bagian utara dan selatan dengan jumlah sampel sebanyak 270 

responden. Variabel independen pada penelitian ini yaitu brand ANA SOUSA, 

brand awareness, perceived quality, brand personality, store image, brand image 

dan brand loyalty terhadap brand equity sebagai variabel dependen. Penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 2.15 
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Gambar 2.15 

The Importance of ANA SOUSA Brand Equity 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Novais dan Rodrigus (2007) 

 Atilgan et al. (2005), meneliti tentang Determinants of the Brand Equity 

A Verification Approach in the Beverage Industry in Turkey. Tujuan penelitian 

yaitu untuk mengkaji kepraktisan dan penerapan berbasis pelanggan model 

ekuitas merek. Data yang dikumpulkan berasal dari sampel responden Universitas 

siswa di Turki. Variabel pada penelitian ini yaitu perceived quality, brand loyalty, 

brand awareness dan brand association sebagai variabel independen terhadap 

brand equity sebagai variabel dependen. Model penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2.16 

Gambar 2.16 

Determinants of the Brand Equity A Verification Approach in the Beverage 

Industry in Turkey 
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2.2 Definisi Ekuitas Merek (Brand Equity)  

 Pada tahun 1990, masalah ekuitas merek telah muncul sebagai salah satu 

topik yang paling penting untuk pemasaran manajemen (Kim dan Kim, 2005). 

Munculnya ekuitas merek telah mengangkat pentingnya strategi pemasaran dan 

memberikan fokus bagi para manajer dan peneliti (Boo et al. 2009). Sebuah 

merek yang kuat akan memiliki ekuitas merek yang tinggi. Ekuitas merek adalah 

sebuah nilai tambah yang diberikan untuk produk dan jasa, dimana nilai ini dapat 

tercermin apabila konsumen berpikir, merasa, dan bertindak sehubungan dengan 

merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan bagi perusahaan 

(Kotler dan Keller, 2012). Ekuitas merek merupakan aset tak berwujud yang 

penting bagi perusahaan serta memiliki nilai psikologis dan keuangan bagi 

perusahaan (Kotler dan Keller, 2007). 

 Menurut Aaker (2008), ekuitas merek adalah sejumlah aset dan 

kewajiban yang berhubungan dengan merek, nama dan simbol yang menambah 

atau mengurangi nilai produk atau jasa bagi perusahaan atau pelanggannya. 

 Christodoulides dan Chernatony (2010) mendefinisikan ekuitas merek 

sebagai "seperangkat persepsi, sikap, pengetahuan, dan perilaku dari konsumen 

yang menghasilkan peningkatan utilitas yang memungkinkan merek untuk 

mendapatkan hasil yang lebih besar." 

 Ekuitas merek dianggap mencerminkan nilai tambah yang didapat dari 

sebuah produk. Ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen 

sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Menurut Kotler dan Keller 

(2008), terdapat lima komponen dari ekuitas merek, antara lain : 
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1. Diferensiasi (Differentiation) 

 Mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lain. 

2. Energi (Energy) 

 Mengukur anti momentum merek. 

3. Relevansi (Relevance) 

 Mengukur cangkupan daya tarik merek. 

4. Harga Diri (Esteem) 

 Mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. 

5. Pengetahuan (Knowledge) 

 Mengukur tingkat kedekatan konsumen dengan merek. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Kesadaran Merek terhadap Ekuitas Merek 

 Menurut Lin dan Kao (2004), Kesadaran merek mengacu pada 

kemampuan pembeli untuk mengenali dan mengingat bahwa suatu merek 

merupakan anggota dari suatu kategori produk yang pasti. Artinya bahwa 

kesadaran merek terdiri dari ingatan merek dan pengenalan merek. Sedangkan 

Pappu et al. (2005) menyatakan bahwa kesadaran merek mengacu pada kekuatan 

dari suatu merek yang muncul dalam ingatan konsumen. 

 Peran kesadaran merek dalam membangun ekuitas merek tergantung 

pada kekuatan kehadiran merek dibenak konsumen. Kesadaran merek akan sangat 

berpengaruh terhadap ekuitas merek, apabila kesadaran konsumen terhadap merek 

rendah, maka dapat dipastikan bahwa ekuitas mereknya juga rendah (Keller, 

2007). 
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 Kesadaran merek merupakan elemen penting dalam penyusunan ekuitas 

merek. Dengan kesadaran merek yang kuat maka akan memunculkan pikiran atau 

perasaan dalam benak konsumen untuk mengingat dan mengenali sebuah produk. 

Villarejo et al. (2008) mengatakan bahwa kesadaran merek merupakan elemen 

kunci dalam generasi ekuitas merek. 

 Beberepa penelitian terdahulu yang telah menguji hubungan kesadaran 

merek terhadap ekuitas merek antara lain Dua, Chahal dan Sharma (2013); Mohan 

dan Sequeira (2012); Ahmad dan Sherwani (2015); Porral, Bourgault dan Dopico 

(2013); Dib dan Alhaddad (2014); Loureiro (2013); Rostami et al. (2014); 

Hosseini et al. (2013); Novais dan Rodrigus (2007), dimana para peneliti tersebut 

menyatakan bahwa kesadaran merek memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap ekuitas merek. 

 Tong dan Hawley (2009); Karupannan dan Vijayakumar (2012);  Atilgan 

et al. (2005), menunjukan bahwa pengaruh kesadaran merek terhadap ekuitas 

merek memiliki hubungan tidak signifikan atau negatif. Oleh karena itu, penulis 

mencoba untuk mengevaluasi hubungan antara kesadaran merek dan ekuitas 

merek melalui hipotesis 1. 

2.3.2  Hubungan Asosiasi Merek terhadap Ekuitas Merek 

 Asosiasi merek dapat dilihat dalam segala bentuk dan mencerminkan 

fitur dari produk atau aspek independent dari produk itu sendiri (Chen, 2001). 

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. Asosiasi merek adalah elemen kunci 
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dalam pembentukan ekuitas merek dan manajemen. Jika, konsumen memiliki 

asosiasi positif yang kuat terhadap merek maka ekuitas merek akan tinggi (Rio et 

al. 2001). 

 Beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji hubungan asosiasi 

merek dengan ekuitas merek antara lain Dua, Chahal dan Sharma (2013); Tong  

dan  Hawley (2009); Mohan dan Sequeira (2012); Emari (2012); Ahmad dan 

Sherwani (2015); Karupannan dan Vijayakumar (2012); Rostami et al. (2014); 

Hosseini et al. (2013); Porral, Bourgault dan Dopico (2013), para peneliti tersebut 

menyatakan bahwa asosiasi merek memiliki hubungan yang signifikan positif 

terhadap ekuitas merek. 

 Atilgan et al. (2005), meneliti bahwa hubungan antara asosiasi merek 

terhadap ekuitas merek memiliki pengaruh yang tidak signifikan atau negatif. 

Oleh karena itu, penulis akan  mengevaluasi hubungan antara asosiasi merek dan 

ekuitas merek melalui hipotesis 2.  

2.3.3 Hubungan Persepsi Kualitas terhadap Ekuitas Merek 

 Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang berkaitan dengan 

maksud yang diharapkan pelanggan (Aaker, 2008). Persepsi kualitas adalah salah 

satu kunci dimensi ekuitas merek yang digambarkan sebagai persepsi pelanggan 

tentang keunggulan keseluruhan merek sehubungan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, dan relatif terhadap merek alternatif (Hsu et al. 2012). Menurut Balaji 

(2011), merek dengan persepsi kualitas yang tinggi cenderung diuntungkan dari 
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niat pembelian kembali pelanggan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, persepsi 

kualitas akan menambah ekuitas merek. 

 Menurut penelitian terdahulu Mohan dan Sequera (2012), Chahal dan 

Bala (2010); Dua, Chahal dan Sharma (2013); Ahmad dan Sherwani (2015); 

Porral, Bourgault dan Dopico (2013); Rostami et al. (2014); Hosseini et al. 

(2013); Novais dan Rodrigus (2007), bahwa persepsi kualitas mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap ekuitas merek. 

 Tong dan  Hawley (2009); Karupannan dan Vijayakumar (2012); Dib 

dan Alhaddad (2014); Loureiro (2013); Atilgan et al. (2005) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa hubungan antara persepsi kualitas terhadap ekuitas merek 

memiliki pengaruh tidak signifikan. Dengan demikian, tulisan ini akan 

mengevaluasi hubungan antara Persepsi merek dengan ekuitas merek melalui 

hipotesis 3. 

2.3.4  Hubungan Loyalitas Merek terhadap Ekuitas Merek 

 Loyalitas perilaku mengacu untuk mengulang pembelian dan 

berhubungan dengan seberapa banyak konsumen dalam membeli (Keller, 2003). 

Loyalitas merek merupakan dimensi inti dari ekuitas merek dan hasil dari 

preferensi membeli satu merek yang teratur (Bennet dan Rundle, 2002). Menurut 

Chaudhuri (2001), pelanggan yang loyal pada suatu merek akan mengarah pada 

pembelian yang berkelanjutan dan bahkan mau membayar lebih karena mereka 

memperoleh nilai yang tidak ditemukan pada merek lain.  

 Dalam penelitian Yoo et al. (2000) ditemukan bahwa loyalitas merek 

berhubungan secara positif dengan ekuitas merek. Sehingga dapat dikatakan 
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bahwa loyalitas merek membuat konsumen untuk secara rutin membeli merek dan 

tidak mau beralih ke merek lain. 

 Beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji hubungan loyalitas 

merek dengan ekuitas merek antara lain Emari (2012); Tong dan Hawley (2009); 

Chahal dan Bala (2010); Mohan dan Sequeira (2012); Dua, Chahal dan Sharma 

(2013); Alhaddad (2014); Ahmad dan Sherwani (2015); Porral, Bourgault dan 

Dopico (2013); Karupannan dan Vijayakumar (2012); Dib dan Alhaddad (2014); 

Loureiro (2013); Atilgan et al. (2005); Rostami et al. (2014); Hosseini et al. 

(2013); Novais dan Rodrigus (2007), para peneliti tersebut mengungkapkan 

adanya pengaruh hubungan signifikan positif antara loyalitas merek terhadap 

ekuitas merek. Dengan demikian, tulisan ini akan mengevaluasi hubungan antara 

loyalitas merek dan ekuitas merek melalui hipotesis 4. 

2.3.5  Hubungan Citra Merek terhadap Ekuitas Merek 

 Citra merek yang unik dan kuat akan membawa merek berada dalam 

posisi yang strategis dalam memori konsumen, hal ini akan meningkatkan ekuitas 

merek. Menurut Chang et al. (2008) bahwa pembentukan ekuitas merek 

memerlukan merek yang familiar dan positif di mata konsumen. Dimana 

perusahaan harus memperhatikan tentang peningkatan nilai merek dalam 

pengembangan citra merek. Konsumen akan bersedia membayar lebih untuk 

merek yang memegang ekuitas merek yang lebih tinggi karena citra merek yang 

melekat pada produk (Yasin et al. 2007).  

 Menurut penelitian Emari (2012); Akbar dan Azhar (2011); Alhaddad 

(2014); dan Porral, Bourgault dan Dopico (2013), para peneliti tersebut 
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mengungkapkan bahwa citra merek memiliki hubungan signifikan positif terhadap 

ekuitas merek. Chahal dan Bala (2010); Karupannan dan Vijayakumar (2012); 

Novais dan Rodrigus (2007), meneiliti bahwa hubungan citra merek terhadap 

ekuitas merek memiliki pengaruh tidak signifikan. Dengan demikian, tulisan ini 

akan mengevaluasi hubungan antara citra merek dengan ekuitas merek melalui 

hipotesis 5. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Gambar 2.17 

Model Analisis Pengaruh Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, 

Loyalitas Merek dan Citra Merek terhadap Ekuitas Merek  

pada Smartphone Merek Blackberry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Karuppanan dan Vijayakumar (2012) 

 Berdasarkan model penelitian diatas, maka hipotesis yang ingin diuji dan 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1     :  Terdapat pengaruh signifikan positif antara kesadaran merek terhadap 

ekuitas merek. 

Brand Awareness 

Perceived Quality 

Perceived Quality 

Brand Loyalty 

Brand Image 

Brand Equity 

Brand Awareness 

Brand Association 
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H2     :  Terdapat pengaruh signifikan positif antara asosiasi merek terhadap 

ekuitas merek. 

H3     :  Terdapat pengaruh signifikan positif antara persepsi kualitas terhadap 

ekuitas merek. 

H4 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara loyalitas merek terhadap 

ekuitas merek. 

H5  : Terdapat pengaruh signifikan positif antara citra merek terhadap ekuitas 

merek. 


