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 BAB II 

KERANGKA TEORISTIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

2.1       Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Bahrinizadeh et al., (2014) bertujuan untuk 

mengetahui efek negara asal sebuah ekuitas merek dan dimensinya dalam produk 

farmasi. Dalam survei cross-sectional ini, mempelajari 134 apoteker di provinsi 

Bushehr. Responden diminta untuk menggambarkan seberapa besar efek nagara asal 

sebuah merek dan ekuitas merek ketika mereka membeli produk farmasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 59 persen dari sampel adalah laki-laki dan 41 persen 

adalah perempuan.  Hasil menunjukkan bahwa efek negara asal memiliki dampak 

langsung dan positif terhadap dimensi ekuitas merek. Dan negara efek asal memiliki 

dampak langsung dan positif pada ekuitas merek melalui dimensinya. 

Gambar 2.1 

Dimensi Brand Equity terhadap Brand Equity di Industri Farmasi 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Yeboah et al., (2013) bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana merek memberikan kontribusi terhadap loyalitas pelanggan 

dalam merek telekomunikasi selular di Ghana. Faktor-faktor lain seperti kualitas, 

harga, ketersediaan, dan promosi penjualan juga berkontribusi terhadap loyalitas 

pelanggan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa bagaimanapun, ada faktor-faktor 

seperti harga, kualitas, harga dan kualitas, dan nama merek yang konsumen 

pertimbangkan ketika membuat keputusan dalam pembelian produk, kebanyakan  

konsumen memiliki asosiasi tersendiri untuk membeli jaringan selular dengan merek 

ternama. 

Gambar 2.2 

Pengaruh Dimensi Brand Equity terhadap Brand Equity dalam Industri Komunikasi 

Seluler 

 

  

 

 

 

Sumber : Yeboah et al., (2013) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hossein et al., (2013). Dalam penelitian ini, 

dampak kesadaran merek, loyalitas merek, persepsi kualitas dan asosiasi merek pada 

ekuitas merek produk susu dari Perusahaan Binalood di Nishabur. Model yang 

digunakan dalam penelitian ini diambil dari model Aaker yang menilai merek 

termasuk loyalitas merek, kesadaran merek, asosiasi merek dan persepsi kualitas 
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dalam model ini. Penelitian ini adalah dalam hal praktis, dan kuesioner digunakan 

untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan mengukur variabel penelitian. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa semua hipotesis penelitian berpengaruh positif. 

Gambar 2.3 

Evaluasi Faktor Pada Brand Equity di Perusahaan Perspektif Konsumen 

Binalood 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hossein et al., (2013). 

 

Penelitian yang dilakukan Vahdati et al., (2013). Mengenai masalah ini dan 

pentingnya ekuitas merek dalam keberhasilan ekonomi, penelitian ini telah dilakukan 

untuk merancang model ekuitas merek. Populasi terdiri dari 10 ahli dan semua 

penonton dari 6 Premier League Team yang hadir di stadion. Ukuran sampel adalah 

720 subjek yang secara acak dan sama-sama dipilih dari para fans. Berdasarkan 

perspektif ekuitas merek dan menggunakan pandangan para ahli dan penggemar, 

akhirnya para peneliti memberikan model ekuitas merek untuk tim di liga sepakbola 

di musim 2012-2013. Menggunakan analisis faktor dan model persamaan struktural, 
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dimensi ekuitas merek klub sepak bola termasuk: loyalitas merek, kesadaran merek, 

asosiasi merek, dan persepsi kualitas. 

Gambar 2.4 

Merancang Model Brand Equity di Industri Iran 

 

 

 

Sumber : Vahdati et al., (2013) 

Penelitian menurut Ashrafi et al., (2012), dalam penelitian ini kami mencoba 

untuk mengembangkan dengan sebuah kuesioner termasuk 8 variabel dari kegiatan 

membangun merek untuk menciptakan ekuitas merek untuk ponsel yang telah 

diusulkan. Variabel-variabel ini adalah: Persepsi kualitas, harga, iklan, kesadaran dan 

asosiasi merek, citra mental toko, loyalitas merek, penyebaran biaya distribusi dan 

promosi. Berdasarkan hasil, lebih baik untuk lebih berkonsentrasi pada elemen yang 

mempengaruhi pengembangan ekuitas merek seperti Perceived kualitas, loyalitas 

merek, kesadaran dan asosiasi merek yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti citra 

mental dari toko, penyebaran distribusi, iklan dan promosi biaya. Berdasarkan model 

regresi dan Koefisien diperoleh, dapat menyimpulkan bahwa di antara semua faktor, 

persepsi kualitas, iklan masing-masing memiliki efek paling besar di ekuitas merek. 
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Gambar 2.5 

Menilai Hubungan Dimensi Brand Equity terhadap Brand Equity 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ashrafi et al.,  (2012) 

Penelitian yang dilakukan Mohan et al., (2012). Studi ini mengidentifikasi 

pengaruh signifikan dari ekuitas merek untuk fast moving consumer goods (FMCG) 

industri di India. Penelitian ini didasarkan pada konseptualisasi ekuitas merek oleh 

Aaker (1991). Data dikumpulkan dari 826 konsumen FMCG di lima kota besar di 

India. Korelasi dan analisis regresi digunakan untuk kesimpulan. Temuan 

menunjukkan bahwa ekuitas merek berbasis konsumen untuk FMCG terdiri dari 

empat dimensi yaitu asosiasi merek, loyalitas merek, persepsi kualitas dan kesadaran 

merek. Asosiasi merek memiliki efek yang paling penting bagi ekuitas merek dan 

kesadaran merek memiliki efek sedikit. Sementara banyak penelitian telah 

mengidentifikasi pentingnya dimensi ekuitas merek untuk produk dan layanan 

individu, beberapa telah menguji model dengan perusahaan FMCG. Temuan 

memberikan implikasi bagi manajer merek untuk mengelola ekuitas merek merek 

FMCG India. 
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Gambar 2.6 

Consumer-Based Brand Equity di Industri India 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mohan et al., (2012) 

Penelitian dari Vazifedoost et al., (2014) ini ditujukan untuk mengkaji 

kepraktisan dan aplikasi model ekuitas merek berbasis pelanggan dalam industri 

pakaian umum Iran. Temuan menyimpulkan bahwa asosiasi merek, loyalitas merek 

dan persepsi kualitas memiliki dampak yang signifikan terhadap ekuitas merek. 

Loyalitas menunjukkan dampak yang kuat. Penelitian ini memberikan kontribusi 

literatur dalam menguji penerapan ekuitas merek berbasis konsumen dalam industri 

pakaian umum. Karena Iran adalah pasar yang tumbuh paling cepat untuk produk 

pakaian umum dan fashion, penelitian ini juga memberikan wawasan penting tentang 

pemahaman persepsi konsumen Iran 'ekuitas merek secara keseluruhan dan 

dimensinya. 
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Gambar 2.7 

Implikasi Customer-Based Brand Equity Untuk Industri Pakaian di Iran 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Vazifedoost et al., (2014) 

Penelitian dari Umar et al., (2012) meneliti tentang kepraktisan dan penerapan 

pelanggan berbasis model ekuitas merek Aaker di sektor perbankan Nigeria 

menggunakan 185 nasabah bank kantor cabang Kano dan Lagos Guaranty Trust Bank 

di Nigeria. Variabel eksogen dianggap kualitas yang diukur dengan 4 item, kesadaran 

merek dengan 3 item, asosiasi merek dengan 4 item, sedangkan variabel endogen 

adalah loyalitas merek dengan 4 item dan ekuitas merek dengan 3 item. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif yang bersumber data melalui kuesioner. 250 

kuesioner diberikan kepada nasabah bank dan 185 dikembalikan mewakili tingkat 

respons 74 persen. 
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Gambar 2.8 

Penerapan Model Customer-Based Brand Equity di Sektor Perbankan Nigeria 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Umar et al., (2012) 

 

Penelitian dari Nadernezhad et al., (2013) menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi ekuitas merek dalam industri perbankan. Penelitian yang diusulkan 

desain kuesioner terdiri dari 16 pertanyaan untuk mengukur loyalitas merek, 

kesadaran merek, kompatibilitas merek dan persepsi kualitas di salah satu bank Iran 

bernama Mellat Bank. Hasil menunjukkan bahwa tiga komponen termasuk loyalitas 

merek, kesadaran merek dan merek pada ekuitas merek cabang bank Mellat di 

provinsi Mazandaran berada dalam tingkat yang baik, tetapi efek dari indikator 

terhadap persepsi kualitas pada ekuitas merek Mellat Bank itu tidak baik. Studi ini 

memberikan saran yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan untuk studi 

kasus yang diusulkan. 
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Gambar 2.9 

Pengukuran Brand Equity dalam Industri Perbankan: Bank Mellat 

 

 

 

Sumber : Nadernezhad et al., (2013) 

Penelitian dari Danaee et al., (2013) bertujuan untuk menguji model ekuitas 

merek konsumen. Analisis faktor eksplorasi memperkenalkan tiga faktor yaitu 

loyalitas merek, persepsi kualitas dan asosiasi merek / kesadaran dimensi ekuitas 

merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa loyalitas merek adalah dimensi yang 

paling berpengaruh dalam pembentukan ekuitas merek, dimensi lain termasuk 

persepsi kualitas, asosiasi merek dan kesadaran merupakan faktor pendukung dalam 

pembentukan ekuitas merek. Hasil penelitian juga menunjukkan efek moderasi 

keterlibatan produk pada hubungan antara variabel. 

Gambar 2.10 

Dimensi Brand Equity terhadap Overall Brand Equity 
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Penelitian menurut Severi et al., (2013) adalah untuk mengetahui hubungan 

langsung antara dimensi ekuitas merek terhadap ekuitas merek. Untuk tujuan 

penelitian ini, dimensi ekuitas merek termasuk asosiasi merek, kesadaran merek, 

loyalitas merek, persepsi kualitas dan citra merek. Dalam penelitian ini, sejumlah 300 

kuesioner yang dapat dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara 

mediasi dimensi ekuitas merek terhadap ekuitas merek. 

Gambar 2.11 

Pengaruh Brand  Awareness, Brand Association, Brand Loyalty, Brand 

Image dan Perceived Quality terhadap Brand Equity 
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Penelitian dari Loureiro (2013) menguji hubungan timbal balik kepercayaan, 

kesadaran merek / asosiasi, persepsi kualitas dan loyalitas merek dalam membangun 

Internet banking ekuitas merek. Model ini berdasarkan data dari pelanggan yang 

menggunakan perbankan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 

kualitas dan loyalitas merek yang lebih penting untuk menciptakan ekuitas merek 

internet banking dari kesadaran merek / asosiasi dan kepercayaan. Menariknya, 

kepercayaan kontribusi secara tidak langsung, melalui persepsi kualitas kesadaran 

merek / asosiasi untuk internet banking ekuitas merek. Di rasakan dampak negatif 

pada kepercayaan pelanggan dan risiko secara online dirasakan cenderung lebih 

rendah ketika kepercayaan meningkat. 

Gambar 2.12 

Pengaruh Perceived Quality, Trust, Brand Awareness/Association dan Brand Loyalty 

terhadap Internet Banking Brand Equity 
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Penelitian dari Yasin et al., (2011) adalah untuk menganalisis pentingnya 

keluarga dan pemasaran viral pada pembentukan ekuitas merek berbasis pelanggan. 

Sebuah studi empiris dilakukan di antara orang dewasa muda (18-32 tahun) di pasar 

Malaysia. Data dikumpulkan dari konsumen ponsel dan komputer pribadi dengan 

menggunakan metode non probability. Data diuji untuk validitas konstruk dan 

keandalan dan regresi berganda dilakukan untuk menguji hipotesis. Temuan 

menunjukkan bahwa pemasaran viral memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

pada semua dimensi ekuitas merek, namun rekomendasi keluarga ditemukan 

memiliki pengaruh yang signifikan pada dua dimensi ekuitas merek yaitu persepsi 

kualitas dan loyalitas merek. Sementara itu loyalitas merek, kesadaran merek, 

persepsi kualitas, dan asosiasi merek berpengaruh positif terhadap ekuitas merek. 

Gambar 2.13 

Analisis Dimensi Brand Equity terhadap Brand Equity 
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Penelitian ini dilakukan Dua et al., (2013). Studi ini meneliti dimensi 

pelanggan ekuitas merek berbasis di sektor perbankan. Sebuah model yang telah 

dikembangkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa sajakah yang lebih 

dipengaruhi dalam membangun sebuah ekuitas merek yang baik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semua dimensi secara signifikan berpengaruh penting untuk 

membangun ekuitas merek di sektor perbankan. Data dikumpulkan melalui kuesioner 

terstruktur dari 150 responden. Penelitian yang dilakukan adalah cross sectional di 

alam dan berikut desain penelitian kausal. Terutama tiga bank swasta yang diambil 

untuk penelitian. Cukup diberikan kuesioner digunakan untuk pengumpulan data.  

Gambar 2.14 

Keterkaitan dimensi dari Consumer Based Brand Equity terhadap Brand Equity 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Brand Equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan 

dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai 

yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan dan para pelanggan 

perusahaan menurut Aaker (2006). Semua perusahaan memiliki merek masing-

masing sebagai identitas akan tetapi tidak semua perusahaan memiliki brand equity 

yang baik di benak masyarakat. Brand Equity sangat membantu pemasar dalam 

membangun dan mendapatkan pelanggan-pelanggan yang berpotensial untuk 

menciptakan merek yang kuat yang di kemukakan oleh Kim (2008). 

Brand equity sangat mempengaruhi terhadap loyalitas konsumen, respon 

positif terhadap perubahan harga, membuat perusahaan tetap eksis meskipun dalam 

kondisi kritis, tingkat pembelian konsumen dapat memperlebar peluang pemasaran. 

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 sendiri (Pappu et al., 2009). 
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2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Brand Awareness terhadap Brand Equity 

Brand awareness atau kesadaran merek menunjukan kesanggupan seseorang 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa merek merupakan 

bagian dari kategori merek tertentu. Peran brand awareness dalam keseluruhan brand 

equity tergantung dari sejauh mana tingkatan kesadaran yang dicapai oleh suatu 

merek. Keterikatan pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak 

pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikannya (Rangkuti, 2009).  

 

Menurut Keller (2010) kegiatan promosi dengan tujuan jangka panjang bisa 

membangun ekuitas merek melalui menawarkan pengalaman produk yang 

sebenarnya, asosiasi yang menguntungkan, dan unik. Keller (2010) menganggap 

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 pengambilan 

keputusan pembelian, yang akhirnya mengarah pada peningkatan pendapatan, 

penurunan biaya, dan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan di kemukakan 

oleh Killa (2008). 
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2.3.2 Pengaruh Brand Association terhadap Brand Equity 

Menurut Rangkuti (2009) asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan 

dengan ingatan mengenai sebuah merek. Simamora (2010) menyatakan bahwa 

asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan tentang merek dalam ingatan. 

Menurut Durianto (2008) asosiasi merek merupakan segala kesan yang muncul di 

benak seseorang yang terkait dengan ingatanya mengenai suatu merek. 

Pada umumnya asosiasi merek menjadi pijakan konsumen dalam keputusan 

pembelian dan loyalitas pada merek tersebut. Dalam prakteknya, didapati banyak 

sekali kemungkinan asosiasi dan varian dari asosiasi merek yang dapat memberikan 

nilai bagi suatu merek, dipandang dari sisi perusahan maupun dari sisi penguna. 

Menurut Simamora (2008) berbagai nilai asosiasi merek tersebut, antara lain: proses 

penyusunan informasi, pembedan, alasan untuk membeli, menciptakan sikap atau 

perasan positf dan landasan untuk perluasan. Menurut Aaker (2006) dalam Durianto 

(2012) asosiasi-asosiasi yang terkait  dengan suatu merek umumnya dihubungkan 

dengan berbagai hal berikut: atribut produk, atribut tak berwujud, manfat bagi 

pelangan, harga relatif, penguna, orang terkenal, gaya hidup/kepribadian, kelas 

produk, para pesaing dan negara/wilayah geografis.  

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asosiasi merek adalah 

segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatanya 

mengenai suatu merek. Asosiasi merek biasanya menjadi pijakan konsumen dalam 
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keputusan pembelian dan loyalitasnya pada merek tersebut. Sebuah perusahan harus 

selalu menjaga asosiasi mereknya dimata konsumen karena konsumen akan lebih 

tertarik untuk memilih merek yang diproduksi oleh perusahan yang memiliki citra 

merek yang baik. 

2.3.3 Pengaruh Brand Loyalty terhadap Brand Equity 

Aaker (2006)  menyatakan bahwa adanya konsumen yang setia akan 

memberikan keuntungan berupa pengurangan biaya pemasaran, dapat menarik minat 

konsumen baru, dan memberikan keuntungan waktu untuk merespon terhadap 

pesaing. Bila banyak pelanggan pelanggan merasa puas dengan performa suatu 

merek, berarti merek tersebut memiliki ekuitas merek yang kuat. Dengan demikian 

minat beli terhadap merek tersebut meningkat,karena pelanggan yang loyal akan terus 

memilih merek tersebut meskipun ada merek lain dengan kualitas sama, bahkan 

cenderung untuk merekomendasikan merek tersebut kepada calon konsumen baru. 

Lee (2009) berpendapat bahwa brand loyalty berpengaruh positif terhadap 

brand equity. Hal ini membuktikan bahwa suatu perusahaan atau organisasi harus 

lebih memepertimbangkan masalah loyalitas terhadap merek pada saat 

mempromosikan brand equity. 

2.3.4 Pengaruh Percieved Quality terhadap Brand Equity 

Persepsi kualitas adalah salah satu kunci dimensi ekuitas merek. Konsumen 

tentu lebih berminat pada merek yang mereka persepsikan mempunyai kualitas 
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bagus. Aaker (2006) berpendapat persepsi kualitas yang baik di mata konsumen akan 

meningkatkan minat beli, karena memberikan alasan yang kuat dibenak konsumen 

untuk memilih merek tersebut. Kotler (2010) mengatakan bahwa persepsi kualitas 

adalah keseluruhan dari fitur dan karakteristik yang membuat produk dapat 

memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan atau tidak oleh konsumen. 

Terdapat lima keuntungan dari persepsi kualitas yang dikemukakan oleh 

Rangkuti (2009), yaitu kesan kualitas memberikan alasan yang penting untuk 

membeli, persepsi kualitas mempengaruhi merek-merek mana yang dipertimbangkan 

untuk dipilih, persepsi kualitas suatu produk memberikan keuntungan bagi 

perusahaan untuk membuat pilihan-pilihan dalam menetapkan harga optimum, 

persepsi kualitas produk yang tinggi memiliki arti penting bagi para pengecer, 

distributor dan saluran distribusi lainnya karena kemampuannya dalam memperluas 

distribusi dan merek produk yang memiliki persepsi kualitas yang kuat 

memungkinkan perusahaan untuk memperkenalkan kategori produk baru kemudian 

dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih besar lagi karena banyak konsumen yang 

loyal. 

2.4 Model Penelitian Dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian Chahal et al.,  

(2012) & Welch (2014) tentang pengaruh Brand Awareness, Brand Association, 
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Percieved Quality, dan Brand loyalty dimana sebagai variabel independen terhadap 

Brand Equity sebagai variabel dependen. 

 

 

Gambar 2.15 

“Analisis Faktor-Faktor Brand Equity terhadap Restoran Cepat Saji Internasional di 

Kota Batam” 

 

 

   

   

  

  

 

 

2.4.2 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, hipotesis yang dibuat guna mencapai 

tujuan penelitian adalah : 

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara Brand Awareness terhadap Brand 

Equity. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan antara Brand Association terhadap Brand 

Equity. 

Brand Awareness 

Brand Association 

Brand Loyalty 

-Attitudinal 

-Behavioural 

Perceived Quality 

Brand Equity 

H1 

H2 

H4 

H3 
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H3: Terdapat pengaruh signifikan antara Brand Loyalty terhadap Brand 

Equity. 

H4: Terdapat pengaruh signifikan antara Percieved Quality terhadap Brand 

Equity. 
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