
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

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

Loyalty on Brand Equity. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas 

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

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 204 siswa. 

Gambar 2.1 
Model Penelitian : The Effect Brand Image and Brand Loyalty on Brand Equity 

 

 

 

Sumber: Alhaddad (2014) 

 Severi dan Choon, (2013), meneliti tentang dampak mediasi dari 

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

kualitas terhadap ekuitas merek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan tidak langsung antara dimensi dari ekuitas merek (kesadaran merek, 

asosiasi merek, loyalitas merek, citra merek dan persepsi kualitas) terhadap 

ekuitas merek.  
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Gambar 2.2 
Model Penelitian : The Mediating Effects Of Brand Awareness, Brand 

Association, Brand Loyalty, Brand Image and Perceived Quality on Bran Equity 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Severi dan Choon (2013)  

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

Aake’s Customer Based Brand Equity Dimensions: offering a Model to Banking 

Sector. Tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki keterkaitan antara dimensi 

ekuitas merek dalam sector perbankan. 

Gambar 2.3 
Model Penelitian : Interelationship of Aake’s Customer Based Brand 

Equity Dimensions: offering a Model to Banking Sector 
 
 

 

 

 

Sumber: Dua, Chahal dan Sharma (2013) 
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Bilal, Khan and Khan (2013) melakukan penelitian dengan dampak brand 

feature pada brand equity di Pakistan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemasaran mempengaruhi brand equity 

dalam industri minuman dingin dan industri telepon seluler di Pakistan. Dalam 

penelitian dikatakan bahwa brand equity dapat meningkatkan merek tertentu 

melalui loyalitas dan persepsi pelanggan, beberapa ahli berpendapat bahwa iklan 

yang bersifat sementara pun dapat merubah perilaku dan pikiran konsumen.  

Gambar 2.4 
Model Penelitian : The Impact of Brand Feature on Brand Equity 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Muhammad Bilal, Aamir Khan, dan Sajjad Khan (2013)  

Penelitian yang dilakukan oleh Hardeep Chahal dan Madhu Bala (2012) 

tentang komponen penting dari brand equity pada sektor layanan kesehatan, 

dalam penelitian ini menunjukkan beberapa variabel independen yaitu, perceived 

quality, brand image dan brand loyalty dengan variabel dependen berupa brand 

equity. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji tiga komponen yang signifikan 

dari brand equity dengan kualitas layanan (perceived quality) yang dirasakan, 
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(citra merek) brand image dan (loyalitas merek) brand loyalty serta menganalisis  

hubungan antara komponen dari brand equity yang masi berteori dan 

dikembangkan dalam literatur kesehatan. 

Gambar 2.5 
Model Penelitian: Significant Components Of Service Brand Equity In Healthcare 

Sector  
 

 

 

Sumber: Hardeep Chahal dan Madhu Bala (2012) 

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

Hierarchical Ralationship Between Brand Equity Dimensions of Selected FMCG 

Product. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dimensi ekuitas merek 

pada pengguna FMCG dalam kota Cochin. 

Gambar 2.6 
Model Penelitian : A Study on Hierarchical Ralationship Between Brand Equity 

Dimensions of Selected FMCG Product 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Karuppanan dan Vijayakumar (2012) 

Brand Awareness 

Perceived Quality 

Brand Loyalty 

Brand Association 

Brand Equity 

Perceived Quality 

Brand Equity Brand Loyalty 

Perceived Quality 

Brand Association 

Eka Damanas Febrianto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Brand Equity Pada Pengguna Gadget di Kota Tanjungpinang, 2016 
UIB Repository(c)2016



Penelitian yang dilakukan oleh Emari et al,. (2012), menunjukkan 

beberapa variabel independen berupa brand attitude, brand association dan brand 

personality, variabel intervening berupa brand loyalty dan brand image dengan 

variabel dependen berupa  brand equity. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam membangun 

ekuitas merek (brand equity). Tujuan kedua adalah untuk menilai brand loyalty 

dan brand image sebagai mediasi pengaruh interaksi antara brand attitude, brand 

association dan brand personality, dengan brand equity.  

Gambar 2.7 
Model Penelitian : Pengaruh Brand Loyalty dan Brand Image sebagai mediator 

terhadap Brand Equity 
 

 

 

 

Sumber: Emari et al,. (2012)  

Gilaninia et al., (2012) meneliti tentang peran keluarga dalam membentuk 

brand equity dalam sektor perbankan di provinsi Guilan, Iran. Penilitian ini 

bertujuan untuk mengetahui terbentuknya brand equity melalui peran keluarga. 
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Gambar 2.8 
Model penelitian : Peran Keluarga Dalam Menciptakan Brand Equity Dari 

Pandangan Konsumen Bank 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gilaninia et al,. (2012)  

Rahmani et al., (2012) meneliti tentang dampak advertising dan sales 

promotion terhadap brand equity. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuktikan literatur penelitian terdahulu mengenai hubungan serta dampak 

advertising dan sales promotion akankah berhubungan dan mempengaruhi ekuitas 

merek pada perusahaan.  

Gambar 2.9 
Model Penelitian: Review the Impact of Advertising and Sale Promotion on 

Brand Equity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber: Rahmani et al., (2012) 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Alex (2012) menunjukkan beberapa 

variabel independen berupa store image, distribution intensity, advertising 

spending, dan price deals, variabel intervening berupa brand loyalty, brand 

awareness dan perceived quality, sebagai variabel dependennya adalah brand 

equity. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak dari 

bauran pemasaran dalam membangun dan membentuk brand equity. 

Gambar 2.10 
Model Penelitian: An Enquiry into Selected Marketing Mix Elements and Their 

Impact on Brand Equity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Alex (2012) 

  Penelitian yang dilakukan oleh Umar, Kamariah, Tahir dan Alekam (2012) 

menunjukkan beberapa variabel independen berupa perceived quality, brand 

association, dan brand awareness, variabel intervening brand loyalty, dengan 

variabel dependen berupa brand equity. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menghubungkan praktikal dan aplikasi melalui model aaker mengenai konsumen 

barbasis ekuitas merek pada sebuah sektor perbankan di Nigeria. 
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Gambar 2.11 
Model Penelitian: The Practicality and Application of Aaker’s Customer Based 

Brand Equity Model in the Nigerian Banking Sector. 
 

 

 

 

Sumber: Umar, Kamariah, Tahir, dan Alekam (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar dan Azhar (2011), tentang The 

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

Tujuan penelitian ini utnuk mengetahui hubungan antara citra merek, merek 

kepercayaan, kepuasan merek terhadap ekuitas merek dalam sector telephone 

seluler di Negara Pakistan. 

Gambar 2.12 
Model Penelitian: The Drivers of Brand Equity: Brand Image, Brand Satisfaction, 

and Brand Trust 
 

 

 

 

Sumber: Akbar dan Azhar (2011) 
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Chen dan Tseng (2010) meneliti tentang konsumen berdasarkan brand 

equity perusahaan pesawat terbang di Taiwan. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui penilaian konsumen perusahaan pesawat terbang dalam terbentuknya 

brand equity. 

Gambar 2.13 
Model Penelitian : Konsumen Berdasarkan Brand Equity Perusahaan Pesawat 

Terbang. 
 

 

 

 

Sumber : Chen & Theng (2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Atilgan, et al,. (2005) bertujuan untuk 

melakukan pengujian kepraktisan dan penggunaan dari model customer- based 

brand equity atas dasar konsepsi gambaran Aaker mengenai brand equity.  

Gambar 2.14 
Model Penelitian : Determinants of the brand equity a verification approach in 

the beverage industry in Turkey 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Atilgan, Aksoy dan Akinci (2005)  

Perceived Quality 

Brand Loyalty 

Brand Awareness 

Brand Association 

Brand Equity 

Brand 
Awareness 

Perceived 
Quality 

Brand Image  

Brand 
Loyalty 

Brand 
Equity  

Eka Damanas Febrianto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Brand Equity Pada Pengguna Gadget di Kota Tanjungpinang, 2016 
UIB Repository(c)2016



2.2 Definisi Variabel Brand Equity 

 Brand equity adalah konsep yang sangat penting yang digunakan dalam 

dunia bisnis dan dalam penelitian akademik karena para pemasar akan dapat 

memperoleh  keuntungan bersaing melalui keberhasilan merek. Ekuitas merek 

(brand equity) adalah nilai tambah dari produk atau jasa. Menurut Kotler & 

Amstrong (2008), brand equity merupakan asset tak terwujud tetapi penting yang 

memiliki nilai psikologis dan keuangan untuk perusahaan. 

Menurut Aaker (2008), brand equity di defenisikan sebagai sekumpulan 

brand assets dan liablities yang dihubungkan dengan merek, nama dan simbol 

yang menambah atau mengurangi nilai yang disediakan oleh produk atau jasa 

suatu perusahaan atau konsumen perusahaan. Selain itu, Aaker mengemukakan 

brand equity sebagai kekuatan suatu merek yang dapat menguatkan atau 

melemahkan produk atau jasa yang perusahaan jual. Semua perusahaan memiliki 

merek masing-masing sebagai identitas akan tetapi tidak semua perusahaan 

memiliki brand equity yang baik pada benak masyarakat. Brand equity membantu 

marketer dalam mendapatkan pelanggan-pelanggan yang potensial (Kim, 2008). 

Banyak orang-orang berpandangan bahwa perusahaan yang memiliki merek yang 

baik pasti memiliki produk dan jasa yang baik juga (Kotler, 2003). Menurut Aaker 

(2008), kerangka dari brand equity dimana perusahaan berupaya untuk 

mengembangkan dimensi dari brand equity. Dimensi ini berpengaruh kuat dalam 

melakukan penilaian terhadap perusahaan maupun konsumen. Secara logika 

semakin kuat brand equity akan menjadikan suatu merek bernilai tinggi dihadapan 
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konsumen, meningkatkan tingkat pembelian konsumen, dan pangsa pasar 

perusahaan yang semakin besar.  

Brand equity terdiri dari brand loyalty, brand awarenes, perceived quality 

dan brand association. Bersama dengan dimensi ini lebih dapat meringkas 

gambaran aktiva dan pasiva yang dijalani terhadap merek baik nama maupun 

simbol. Sebagai tambahannya dengan menyediakan nilai kepada konsumen, brand 

equity secara tidak langsung juga mempertinggi nilai terhadap perusahaan.  

Brand equity dan nilai kosumen memberikan perubahan pada nilai 

perusahaan dengan mempertinggi efesiensi dari keefektifan program marketing. 

Brand loyalty, price/margin, brand extension, trade leverage, dan competitive 

advantage (Aaker, 2008). Menurut peneliti Yoo et al, (2000) yang meneliti 

tentang pengaruh harga, store image, distribution intensity, advertising spending 

terhadap brand equity dari hasil hubungan antara brand equity itu sendiri. Hasil 

dari penelitian ini diketahui bahwa yang menjadi pengaruh dari harga dengan 

menghubungkan tiga faktor dari brand equity yaitu perceived quality, brand 

loyalty, dan brand awareness. Dalam penelitian ini juga mengenai brand 

awareness, brand loyalty dan perceived quality juga berpengaruh dengan 

hubungan signifikan dari brand profitability, brand market dan customer 

perceived value. 
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2.3 Hubungan Antar Variabel  

Elemen-elemen dari merek adalah hal – hal atau aspek dalam merek itu 

sendiri, yang dapat membuat terciptanya brand equity, memperkuat brand equity 

dan mengembangkan brand equity. Elemen-elemen utama dari brand equity  

menurut Aaker (2008) terdiri dari brand association, brand awareness, perceived 

quality dan brand loyalty. Selain itu Keller (2007) beranggapan bahwa brand 

equity dalam pengetahuan mereka mencakup elemen brand awareness dan brand 

image.  

2.3.1 Hubungan Antara Perceived Quality dengan Brand Equity. 

 Perceived quality adalah inti pengukuran dari suatu brand equity. (Aaker, 

2008). Aaker (2008) juga mengungkapkan bahwa perceived quality sebagai 

perasaan tidak nyata keseluruhan terhadap merek yang dapat mempengaruhi 

pangsa pasar, profitabilitas dan harga. Ketika semakin banyak orang yang 

memandang bahwa produk barang atau jasa yang kita tawarkan berkualitas, maka 

hal tersebut akan semakin memperluas pangsa pasar  suatu merek dengan 

pengaruh word of mouth yang semakin kuat. Kemudian ketika pangsa pasar kita 

semakin besar dan konsumentelah merasa puas dengan produk dan jasa yang kita 

tawarkan maka, ketika terjadi perubahan harga cenderung hal tersebut tidak akan 

mempengaruhi jumlah penjualan secara keseluruhan dan akan berujung pada 

profitabilitas yang tinggi dan terus meningkat. Untuk mengerti fenomena dari 

brand equity kita harus membutuhkan perceived quality (Aaker, 2008). Ketika 
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pelanggan sudah merasakan kualitas maka akan meningkatkan brand equity 

(Zeithmal, 2006). 

 Bagi seorang pemasar, perceived quality yang tinggi dapat mendukung 

harga yang premium yang pada gilirannya dapat membuat margin keuntungan 

yang lebih besar bagi perusahaan yang dapat diinvestasikan kembali dalam brand 

equity. (Yoo, et al,. 2002). Brand equity dipengaruhi secara langsung oleh 

perceived quality (Sedaghat, et al,. 2012). Yoo et al,. (2002) mengatakan bahwa 

perceived quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity, 

karena brand equity  dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah perceived 

quality ini dan menejemen perusahaan harus memanfaatkan kekuatan merek dari 

faktor tersebut terhadap brand equity. 

 Perceived quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity 

(Silva et al,. (2012) Yasin & Sahari, (2012), Alex (2012), Taleghani & Almashi 

(2011), Syadan (2013), Amini et al,. (2012), Abad & Hossein, (2012), Pengyi 

(2008)). Ketika pelanggan sudah mendapat kualitas yang bagus, pelanggan 

tersebut cenderung loyal dan akan menciptakan brand equity (Ngoch & Thanh, 

(2012) Ganesan et al,. (2011)). Pouromid & Iranzedh (2012) mengatakan bahwa 

perceived quality berpengaruh langsung terhadap brand equity.  

2.3.2 Hubungan Antara Brand Loyalty dengan Brand Equity. 

 Brand loyalty adalah komitmen seseorang untuk membeli kembali produk 

barang atau jasa secara konsisten dimasa yang akan datang (Oliver, 2008), juga 

mendefenisikan brand loyalty sebagai sifat yang menguntungkan dari hasil 
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pembelian produk barang dan jasa secara konsisten dari waktu ke waktu. Brand 

loyalty dimensi dari brand equity berpengaruh terhadap brand equity (Tong & 

Hawley, 2009) Dapat dikatakan bahwa brand loyalty sebagai kesetiaan seseorang 

terhadap suatu merek dan mungkin dapat berpengaruh terhadap perluasan pangsa 

pasar suatu merek. Pembelian suatu produk atau jasa kembali dipengaruhi oleh 

beberapa hal, yaitu harga yang tidak elastis dan pengaruh dari berbagai elemen 

promosi, akan tetapi perbedaan antara tingkat harga tidak signifikan terhadap 

brand equity (Fox et al,. 2004). Seseorang dapat royal terhadap merek, jika 

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

jasa lain, atau membayar lebih mahal untuk mendapatkan merek lain (Aaker 

1991). Brand loyalty dianggap sebagai jalan terkuat menuju brand equity (Atilgan 

et al,. 2005). 

 Menurut Oliver (2008) brand loyalty juga di definisikan sebagai 

komitment yang mendalam untuk pembelian kembali atau langganan kembali 

melebihi produk atau service untuk konsekuensi ke depan. Hal ini akan menjawab 

penyebab konsumen untuk melakukan pembelian berulang pada merek yang sama 

walaupun dari pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang memiliki potensi 

dalam penyebab penggantian prilaku atau switching behaviours. 

 Brand loyalty selalu menjadi karakteristik dengan sikap yang baik 

terhadap merek dan melakukan pembelian kembali untuk merek yang sama. 

Brand loyalty juga merupakan dasar pengertian dari attitudinal perspective. Dari 

attitudinal perspective, brand loyalty di definiskan sebagai kecenderungan untuk 

setia pada local brand, dimana didemonstrasikan dengan maksud untuk membeli 
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dengan merek tersebut sebagai pilihan utamanya. (Yoo & Donthu, 2011). Brand 

loyalty ditemukan menjadi konstribusi utama untuk pengembangan brand equity. 

(Yoo et al,. 2000). Loyalitas yang tinggi terhadap suatu merek, akan membuat 

brand equity yang tinggi (Yasin et al., (2007) Gil et al,. (2007), Atilgan et al,. 

(2005), (Yoo et al,. 2000)).  

 Dalam penelitiannya, menurut Sedaghat et al,. (2012) brand equity 

dipengaruhi secara langsung oleh brand loyalty. Yasin et al,. (2007), mengatakan 

bahwa brand loyalty berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity. 

Kim (2008) bahwa brand loyalty menjadi aspek yang sangat berpengaruh 

terhadap brand equity. Ketika pelanggan sudah loyal dan sudah merasakan nilai 

yang lebih tinggi, mereka cenderung akan bersedia membayar harga premi yang 

nantinya akan menciptakan brand equity. 

 Ngoc & Thanh (2012) berpendapat bahwa brand loyalty berpengaruh 

positif terhadap brand equity. Brand loyalty berpengaruh signifikan terhadap 

brand equity (Rios & Riquelme, (2008), Atilgan et al,. (2005), Hawley (2009), 

Alex ( 2012),  Taleghani & Almashi, (2011), Asrafhi et al,. (2011), Amini et al,. ( 

2012), Abad & Hossein, (2012)). Dollatabady et al,. (2012) mengatakan bahwa 

brand loyalty berpengaruh positif terhadap brand equity. Oleh karena itu, suatu 

organisasi harus mempertimbangkan masalah brand loyalty pada saat 

mempromosikan brand equity. Brand loyalty berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap brand equity (Silva et al,. (2012), Yasin & Sahari, (2012), Pengyi 

(2008)). Ganesa et al,. (2011) menemukan bahwa brand loyalty berpengaruh 

positif terhadap brand equity. Hal ini membuktikan bahwa suatu perusahaan atau 
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organisasi harus lebih mempertimbangkan masalah loyalitas terhadap merek pada 

saat mempromosikan brand equity. 

2.3.3 Hubungan Antara Brand Image dengan Brand Equity. 

 Brand image merupakan elemen penting dari brand equity. Brand image 

sebagai gambaran keyakinan terhadap atribut merek, keuntungan yang didapat, 

dan gambaran sikap yang sering terlihat sebagai dasar untuk evaluasi menyeluruh 

terhadap sebuah merek (Keller, 2007). Penelitian lain mengemukakan bahwa 

brand association (brand image), brand loyalty, brand awareness, perceived 

quality, dan brand assets lainnya merupakan dimensi dari brand equity. Citra 

merek (brand image) dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul di benak 

konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu.  

 Selain itu Cobb-Walgren menemukan bahwa brand equity dipengaruhi 

oleh brand attitude dan persepsi-persepsinya (brand image), dimana penelitian 

sebelumnya menyatakan bahwa untuk menciptakan brand equity maka brand 

image dan brand attitude harus terlebih dahulu diciptakan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yoo et al,.  (2000) yang menemukan adanya 

hubungan positif dari brand associations dan brand awareness terhadap 

pengembangan brand equity, dimana hasil penelitian ini mendukung efek positif 

dari brand association (brand image) terhadap brand equity. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2008) bahwa citra merek atau brand image adalah himpunan 

keyakinan mengenai merek atas suatu produk barang atau jasa yang dirasakan 

konsumen.  
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 Menurut Chen, (2009), Bibby, (2009), mengemukakan bahwa brand 

image berpengaruh positif terhadap brand equity. Dalam penelitian ini dapat 

diamati terdapat dua literatur yang menyatakan brand image berhubungan positif 

langsung terhadap brand equity dan brand image berhubungan positif tidak 

langsung apabila melalui mediasi variable seperti brand loyalty. Selain itu, bahwa 

keunikkan, kekuatan dan kelebihan brand image menyebabkan merek dapat 

melakukan strategi yang berbeda dengan pesaingnya dan mendapatkan tempat 

diingatan pelanggan, dimana hal ini adalah konstribusi yang berpotensi untuk 

meningkatkan brand equity. 

2.3.4 Hubungan Antara Brand Awareness dengan Brand Equity. 

 Menurut Aaker (2008), brand awareness adalah tingkat kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali bahwa suatu 

merek merupakan bagian dari katagori produk tertentu. Aaker (2008) brand 

awareness terbagi menjadi dua yaitu brand recall mengacu pada apakah 

pelanggan dapat masih berupa pandangan abstrak terhadap suatu merek dan brand 

recognition yaitu lebih kepada tingkat hubungan antara merek dan produk, ide dan 

setiap dimensi lain dari setiap produk tersebut, sedangkan menurut Pappu et 

al,.(2005) menyatakan bahwa kesadaran merek mengacu pada kekuatan dari suatu 

merek yang muncul dalam ingatan konsumen. Tong & Hawley (2009) brand 

awareness adalah atribut dasar dari brand equity dan sering kali dilupakan atau 

diremehkan orang. Atribut dasar inilah yang harusnya dipentingkan oleh 

seseorang jika ingin membangun brand equity yang baik, jika didasari dari suatu 
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merek sudah kuat maka elemen-elemen dari produk yang lain akan berpengaruh 

menjadi kuat juga. 

Konsumen berbasis brand equity terjadi ketika konsumen memiliki tingkat 

kesadaran (awareness) yang tinggi dengan keakraban suatu merek dan 

mempertahankan hal itu dengan kuat, dianggap menguntungkan dan menganggap 

merek itu unik (Keller, 2008). Tingkat kesadaran (awareness)  yang tinggi 

terhadap suatu merek,  akan menyebabkan brand equity yang tinggi (Yasin et al,. 

(2007), Gil et, al,.  (2007), Atilgan et al,. (2005), Yoo et al,. (2000)). Brand 

Awareness sebagai dasar dari brand equity (Aaker, 2008). Brand awareness 

berkonstribusi besar terhadap brand equity di bidang telepon genggam (Srinivasan 

et al,. 2005). 

Brand Awareness berpengaruh positif terhadap brand equity karena 

peningkatan brand awareness dapat meningkatkan kemungkinan pertimbangan 

merek (Keller, 2007). Brand equity dipengaruhi secara langsung oleh brand 

awareness (Sedaghat et al,. 2012). Brand awareness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand equity (Yasin et al,. (2007) Yasin & Sahari, (2007), 

Teleghani & Almashi, (2011), Saydan, (2013), Ashafi et al,. (2012), Amini et al,. 

(2012), Abad & Hossein, (2012)). Pengyi (2008) menemukan bahwa kesadaran 

terhadap retail berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity. Ngoc & 

Thanh (2012) berpendapat bahwa brand awareness berpengaruh positif terhadap 

brand equity. Pouromid dan Iranzadeh (2012) mengatakan bahwa brand 

awareness berpengaruh langsung terhadap brand equity. Rajh (2005) mengatakan 
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bahwa perusahaan yang menginginkan brand equity yang kuat, harus 

mementingkan kesadaran konsumen akan merek. 

2.3.5 Hubungan Antara Brand Association dengan Brand Equity. 

 Menurut Aaker (2008) menyatakan asosiasi merek dapat memberikan 

manfaat bagi konsumen yang pada akhirnya akan memberikan alasan spesifik 

bagi konsumen untuk membeli atau menggunakan merek tersebut. Asosiasi merek 

adalah elemen kunci dalam pembentukkan ekuitas merek dan manajemen. 

Asosiasi merek berpengaruh positif karena memiliki beberapa manfaat yaitu 

membantu proses atau mencari keterangan informasi, dapat membedakan dengan 

nama merek, membangun sebuha alasan untuk membeli produk, menciptakan 

sikap dan perasaan positif dan menyediakan penjelasan. (Jalilvand et al,. 2011) 

 Dalam pembatasan fungsi-fungsi merek, sebagian besar tidak membuat 

pembedaan yang sangat jelas antara fungsi produk dan fungsi merek. Fungsi 

produk merupakan asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan atribut yang dapat 

dilihat, yang mencakup semua produk, walaupun yang dijual tanpa sebuah merek 

atau dengan merek yang tidak dikenal. Sebaliknya, fungsi merek merupakan 

asosiasi yang berkaitan dengan atribut yang tidak dapat dilihat atau tambahan 

image terhadap produk berkat nama merek. Dengan demikian, hal tersebut 

memberikan keuntungan yang hanya didapati dari produk dengan sebuah merek, 

sehingga pengukuran brand association dilaksanakan melalui dimensi dari 

garansi, identifikasi pribadi, identifikasi sosial dan status (Rio et al,. 2001). Untuk 

mengerti fenomena dari brand equity kita harus membutuhkan brand association 
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(Aaker, 2008). Rio et al,. (2001) Brand association adalah elemen dari formasi 

brand equity. 

 Yasin et al,. (2007) Mengatakan brand association berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap brand equity. Dimensi ini justru membentuk aset-aset dari 

merek dan akan menambah nilai pada merek yang nantinya akan mendasari 

terbentuknya brand equity. Pengyi (2008) menemukan bahwa asosiasi ritel 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity. Tong & Hawley (2009)  

mengemukakan bahwa brand association berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap brand equity. Yasin & Sahari menemukan bahwa brand association 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity. Asosiasi yang kuat 

menjadi merek menarik dan berbeda, bisa menciptakan perasaan yang kuat dan 

prilaku terhadap merek yang dapat menciptakan kekuatan pada merek. Pouromid 

& Iranzadeh (2012) mengatakan bahwa brand association berpengaruh langsung 

terhadap brand equity. Brand association berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap brand equity (Saydan, (2013), Ashrafi et al,. (2012), Amini et al,. 

(2012), Abad & Hossein, (2012)). Brand equity dianggap sebagai refleksi dari 

dimensi ini, karena brand association dianggap menjadi salah satu dasar atau 

permulaan terbentuknya brand equity. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Menurut Aaker (2008), elemen-elemen dari merek bisa dikatakan sebagai 

komponen yang dapat membangun brand equity. Brand equity ditentukan oleh 

elemen-elemen utamanya dan menciptakan nilai bagi konsumen maupun 

perusahaan. Peneliti memilih menggunakan konstruk elemen dari merek kerena 

ingin meneliti penyebab atau pembangun utama terjadinya brand equity, daripada 

penyebab tidak langsung atau berpengaruh kecil terhadap brand equity. Kemudian 

dengan menggunakan konstruk ini sudah banyak dipakai oleh para peneliti 

berbagai dunia, seperti Yoo et al,. (2000), Atilgan et al,. (2005), Gil et al,. (2007) 

Pengyi, (2008), Tong & Hawley (2009), Vhen & tseng (2010), Yasin & Ashari 

(2011), Hardeep Chahal & Madu Bala (2012), Gilanania et al,. (2012), Sedaghat 

et al., (2012), Alex, (2012). 

 Aaker (2008) mengatakan elemen dari brand equity merupakan reaksi dan 

evaluasi langsung terhadap merek. Dari sini peneliti ingin meneliti reaksi dan 

evaluasi konsumen secara langsung yang dapat membangun brand equity. Peneliti 

ingin meneliti tentang elemen-elemen utama membentuk brand equity yaitu pada 

bagian-bagian brand quity tersebut. Munculnya brand equity  tidak akan diketahui 

penyebabnya, jika kita tidak mengetahui komponen-komponen utama pembentuk 

brand equity. 
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Gambar 2.15 
Model Penelitian : Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Brand Equity 

Pada Pengguna Gadget Di Kota Tanjungping 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

H1 : Perceived quality berpengaruh signifikan terhadap brand equity. 

H2 : Brand loyalty berpengaruh signifikan terhadap brand equity. 

H3 : Brand image berpengaruh signifikan terhadap brand equity. 

H4 : Brand awareness berpengaruh signifikan terhadap brand equity. 

H5 : Brand association berpengaruh signifikan terhadap brand equity. 

 

Brand 
Equity 

Perceived Quality 

Brand Loyalty 

Brand Image 

Brand Awareness 

Brand Association 

Eka Damanas Febrianto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Brand Equity Pada Pengguna Gadget di Kota Tanjungpinang, 2016 
UIB Repository(c)2016




