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 BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Hameed (2013) pertama bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

belanja iklan terhadap loyalitas merek. Kedua, untuk menguji peran mediasi citra 

toko, persepsi kualitas dan kepuasan pelanggan antara belanja iklan terhadap 

loyalitas merek pada Hypermarket di Pakistan. 

Gambar 2.1 

Pengaruh Belanja Iklan Terhadap Loyalitas Merek di Mediasi oleh Cira Toko, 

Persepsi Kualitas dan Kepuasan Pelanggan: Studi Kasus Pada Hypermarket 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Hameed (2013)  

 Penelitian Asghari dan Babu (2013) bertujuan untuk meneliti pengaruh 

merek toko Refah terhadap loyalitas pelanggan di Iran. Adapun faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kepuasan pelanggan, sedangkan faktor 

persepsi kualitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 
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Gambar 2.2 

Pengaruh Merek Toko Pada Loyalitas Konsumen: Studi Kasus Refah Chain Store 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Asghari dan Babu (2013) 

 Penelitian Nguyen, Barret dan Miller (2011) bertujuan untuk 

membandingkan beberapa anteseden kunci dari loyalitas merek antara dua negara 

berkembang, Thailand dan Vietnam. Pada penelitian ini Nguyen et al ingin 

membandingkan secara empiris dampak persepsi kualitas, kesadaran merek, sikap 

periklanan, dan intensitas ditribusi, terhadap loyalitas merek dalam dua pasar 

negara. 

Gambar 2.3 

Loyalitas Merek di Negara Berkembang 

 

  

 

 

 

Sumber : Nguyen, Barret dan Miller (2011) 
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 Penelitian Heng, Yeong, Siong dan Shi (2011) bertujuan untuk 

mengidentifikasi bauran pemasaran yang mempengaruhi loyalitas merek di 

hypermarket Malaysia. Pada studi ini diungkapkan bahwa harga, citra toko, 

belanja iklan, intensitas distribusi dan promosi harga menjadi faktor yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap merek. 

Gambar 2.4 
Persepsi Pelanggan dari Bauran Pemasaran dan Pengaruh Loyalitas Merek Pada 

Hypermarket Malaysia  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Heng, Yeong, Siong dan Shi (2011) 

         Soonarong (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

loyalitas merek terhadap tempat latihan seni bela diri Taekwondo Jinya Gym di 

Bangkok. Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi adalah iklan, 

keluarga, harga, promosi, kesadaran merek, asosiasi merek dan persepsi kualitas. 
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Gambar 2.5 
Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Merek di tempat latihan seni bela diri 

Taekwondo Jinya Gym di Bangkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Soonarong (2011) 

  Arokiasamy (2012) dalam penelitiannya mengidentifikasi efek dari bauran 

pemasaran terhadap loyalitas merek di sektor hypermarket Malaysia. Variabel 

yang diteliti adalah harga, citra toko, belanja iklan, intensitas distribusi dan 

promosi harga.  

 Penelitian Gillani, Yousaf dan Khan (2013) bertujuan untuk meneliti faktor-

faktor kunci yang dapat mempengaruhi karakteristik merek terhadap loyalitas 

merek produk kosmetik di Peshawar Pakistan. Pada penelitian ini ada sepuluh 

faktor yang bertanggung jawab untuk loyalitas merek perempuan dalam produk 

kosmetik. Sepuluh faktor tersebut adalah kualitas produk, nama merek, harga, 

lingkungan toko, bahan, tanggal kadaluwarsa, promosi, model, persepsi kualitas 

dan keputusan pembelian. 
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Gambar 2.6 

Pengaruh Karakteristik Merek Terhadap Loyalitas Merek Studi Produk Kosmetik 

di Peshawar Pakistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gillani, Yousaf dan Khan (2013) 

  Penelitian Jing, Pitsaphol dan Shabbir (2014) bertujuan untuk meneliti 

hubungan dimensi ekuitas merek yang mempengaruhi loyalitas merek pada 

telepon pintar merek Oppo di Thailand. Pada penelitian ini kesadaran merek, citra 

merek dan persepsi kualitas mempengaruhi loyalitas merek pada telepon pintar 

merek Oppo di Thailand. 
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Gambar 2.7 
Pengaruh Kesadaran Merek, Citra Merek dan Persepsi Kualitas Terhadap 

Loyalitas Merek: Studi Kasus Merek Oppo di Thailand 

 

 

 

 

  

Sumber : Jing, Pitsaphol dan Shabbir (2014) 

 Penelitian Jalees, Shahid dan Tariq (2015) membahas bagaimana 

kepuasan, citra merek, harga, kemasan dan persepsi kualitas mempengaruhi 

loyalitas merek di Pakistan. 

Gambar 2.8 

Penlitian Empiris Pada Efek Loyalitas Merek 

 

 

 

 

   

 

 

 

Sumber: Jalees, Shahid dan Tariq (2015) 

 Yoo, Donthu dan Lee (2000) bertujuan meneliti hubungan antara elemen 

bauran pemasaran yang dipilih  dan penciptaan ekuitas merek. Penulis 
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mengusulkan kerangka kerja konseptual yang mana elemen pemasaran terkait 

dengan dimensi ekuitas merek yaitu, persepsi kualitas, loyalitas merek, dan brand 

asosiasi digabungkan dengan kesadaran merek. 

Gambar 2.9 

Pengujian Pengaruh Elemen Bauran Pemasaran Pada Ekuitas Merek 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sumber: Yoo, Donthu dan Lee (2000) 

 

 Penelitian Ha (2011) bertujuan untuk menarik implikasi teoritis dan 

manajerial dari perbandingan antara jasa bank dan mal diskon di Korea Selatan. 

Temuan menunjukkan bahwa rangsangan pemasaran memiliki pengaruh berbeda 

pada ekuitas merek antara dua kategori yang berbeda. Hasil dari perbandingan 

antara dua pengaturan yang berbeda menunjukkan bahwa kepuasan memainkan 

peran penting sebagai mediator antara anteseden ekuitas merek. 
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Gambar 2.10 

Model Ekuitas Merek dan Stimulus Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ha (2011) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ha, John, Janda dan Multhaly (2011) 

bertujuan untuk menguji model pengaruh belanja iklan pada loyalitas merek 

dengan menguji efek simultan belanja iklan, citra toko, persepsi kualitas dan 

kepuasan pada loyalitas merek. Moorthy dan Zhao (2000) dalam penelitiannya 

bertujuan untuk menguji hubungan antara belanja iklan dan persepsi kualitas 

terhadap 10 kategori produk  pada mahasiswa MBA dan staff universitas di 

Amerika. 

 Penelitian Nikabadi, Safui dan Agheshlouei (2015) bertujuan untuk meneliti 

pengaruh sikap seseorang  terhadap iklan dan promosi non moneter selain itu juga 

meneliti hal lainnya seperti belanja iklan dan promosi moneter pada ekuitas 
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merek. Penelitian ini dilakukan pada konsumen pengguna produk LG dan 

Samsung di negara Iran.  

Gambar 2.11 

Peranan Pemasaran dan Promosi Pada Penciptaan Ekuitas Merek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Sumber: Nikabadi, Safui dan Agheshlouei (2015) 

 

 Penelitian Ahmed dan Rizwan (2014) bertujuan untuk mempelajari dan 

menyelidiki pengaruh kualitas pelayanan, persepsi kualitas, nilai yang dirasakan, 

kepercayaan merek dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas merek di 

Bahawalpur Pakistan. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa kepercayaan 

merek dan kepuasan pelanggan berpengaruh tertinggi pada loyalitas merek. 

 Tujuan dari penelitian Ramiz, Qasim, Rizwan, Aslam dan Khurshid (2014) 

adalah pada dasarnya untuk melihat apa jenis faktor yang mempengaruhi loyalitas 

merek pada produk Samsung di Pakistan. Variabel yang mempengaruhi loyalitas 
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merek tersebut adalah citra merek, kepercayaan merek, kepuasan pelanggan, 

persepsi kualitas, kriteria pembelian dan belanja iklan. 

 Awan dan Rehman (2014) meneliti dampak kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas merek untuk barang-barang tahan lama di Pakistan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki faktor penting yang 

mempengaruhi loyalitas merek.  

 Buil,Chernatony dan Martinez (2010)  mengeksplorasi hubungan antara dua 

elemen bauran pemasaran, iklan, promosi penjualan dan penciptaan ekuitas 

merek. Secara khusus, studi ini berfokus pada iklan dari sisi pengeluaran yang 

sudah dilakukan dan kualitas pesan iklan tersebut. Demikian pula, penelitian 

menyelidiki efek dari dua jenis promosi penjualan, yaitu promosi dalam bentuk 

insentif penujualan dan bukan insentif penjualan. 

 Ha dan Multhaly (2008) menguji model kepuasan konsumen di dua industri 

yang berbeda yaitu perbankan dan supermarket di Korea Selatan. Variebel yang 

diteliti meliputi belanja iklan, orientasi konsumen, persepsi kualitas dan kepuasan 

konsumen. 

 Samaraweera dan Gelb (2011)  Meneliti hubungan antara belanja iklan dan 

ekuitas merek pada tingkat kepuasan konsumen yang berbeda. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang berasal dari Compustat untuk belanja iklan, 

American Customer Satisfaction Index untuk tingkat kepuasan konsumen dan 

Interbrand's Top 100 untuk ekuitas merek. 
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2.2    Definisi Variabel Dependen 

 Loyalitas Merek merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam 

strategi pemasaran. Keberadaan konsumen yang loyal pada merek sangat 

diperlukan agar perusahaan dapat bertahan hidup. Menurut Oliver (1997) loyalitas 

merek dapat didefinisikan sebagai komitmen yang dipegang teguh oleh konsumen 

untuk kembali membeli produk yang disukai secara konsisten dimasa mendatang, 

sehingga menyebabkan pembelian berulang pada merek yang sama (Yoo, Dontu 

dan Lee, 2000). 

 Sedangkan menurut Mowen dan Minor (1998) dalam Dharmmesta (1999) 

menggunakan definisi loyalitas merek dalam arti kondisi dimana pelanggan 

mempunyai sikap positif terhadap sebuah merek, mempunyai komitmen pada 

merek tersebut dan bermaksud meneruskan pembeliannya di masa mendatang. 

Definisi ini didasarkan pada pendekatan keperilakuan dan pendekatan sikap. 

Pendekatan keperilakuan mengungkapkan bahwa loyalitas berbeda dengan 

perilaku beli ulang, loyalitas merek menyertakan aspek emosi, perasaan atau 

kesukaan terhadap merek tertentu di dalamnya sedang pembelian ulang hanya 

perilaku pelanggan yang membeli berulang-ulang. Dengan demikian pendekatan 

sikap termasuk di dalamnya. 

 Loyalitas merek menurut definisi Aaker (1996) adalah merupaka suatu 

ukuran keterkaitan pelanggan sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan 

suatu ukuran ketekaitan pelanggan beralih ke produk lain, terutama jika merek 

tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut lain. 

Peter dan Olson (2003) memberikan definisi loyalitas merek adalah komitmen 
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hakiki dalam membeli ulang sebuah merek yang istimewa. Loyalitas merek 

merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek (Durianto et 

al., 2004) 

2.3    Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Belanja Iklan terhadap Loyalitas Merek 

 Penelitian Yo, Donthu dan Lee (2000) meneliti variabel belanja iklan yang 

mempengaruhi loyalitas merek. Dari penelitian tersebut disimpulkan belanja iklan 

tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas merek. 

 Ha, John, Janda dan Muthaly (2011) dalam penelitian nya  menunjukkan 

bahwa selain efek positif langsung belanja iklan pada citra toko dan persepsi 

kualitas, juga memiliki efek positif yang signifikan terhadap loyalitas merek 

melalui citra toko dan persepsi kualitas. 

 Ramiz, Qasim, Rizwan, Aslam dan Khurshid (2014) meneliti tentang 

produk samsung di Pakistan. Dalam penelitiannya mengatakan ada hubungan 

signifikan positif antara belanja iklan dengan loyalitas merek.  

 Hameed (2012), Heng, Yeong, Siong dan Shi (2011) dan Arokiasamy 

(2012) dalam penelitiannya pada Hypermarket  tidak menemukan hubungan yang 

signifikan positif.  

2.3.2 Hubungan Belanja Iklan terhadap Persepsi Kualitas 

 Yoo, Donthu dan Lee (2000) dalam penelitianya menyimpulkan bahwa 

belanja iklan dengan persepsi kualitas memiliki hubungan yang positif. Ha (2011) 

dalam penelitiannya mengatakan belanja iklan memainkan peran penting dalam 

meningkatkan persepsi kualitas di cara yang positif. Hasil penelitian Moorthy dan 
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Zhao, (2000) menyatakan bahwa variabel independen belanja iklan memiliki 

hubungan signifikan terhadap variabel dependen persepsi kualitas. Menurut 

penelitian Ha, John, Janda dan Multhaly (2011) terdapat pengaruh signifikan 

positif antara variabel belanja iklan dan persepsi kualitas. 

 Menurut Hameed, (2013) Belanja iklan adalah sebagai bagian dari persepsi 

konsumen dan menjadi pengeluaran terhadap suatu perusahaan. Dalam studi 

penelitianya menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

belanja iklan dengan persepsi kualitas. Menurut penelitian Nikabadi, Safui dan 

Agheshlouei (2015),  mengatakan bahwa belanja iklan tidak  berpengaruh positif 

terhadap persepsi kualitas.  

 Belanja iklan dapat berkontribusi untuk asosiasi merek melalui kemampuan 

suatu merek untuk membuat, memodifikasi, ataupun memperkuat hubungan 

dengan orang-orang baru. Oleh karena itu semakin tinggi belanja iklan dari 

sebuah merek maka semakin banyak dan akan menjadi asosiasi di benak 

konsumen. Dalam penelitian Buil,Chernatony dan Martinez (2010) belanja iklan 

memiliki pengaruh positif terhadap persepsi kualitas. Ha dan Multhaly (2008) 

juga mengatakan hal yang sama di dalam penelitiannya. 

 

2.3.3 Hubungan Belanja Iklan terhadap Citra Toko 

 Ha, John, Janda dan Multhaly (2011) dalam penilitiannya mengatakan 

belanja iklan memiliki efek positif langsung pada citra toko dan persepsi kualitas, 

juga memiliki efek positif yang signifikan terhadap loyalitas merek. Hameed 
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(2013) menyatakan bahwa belanja iklan memiliki hubungan yang signifikan 

positif terhadap citra toko. 

 

2.3.4 Hubungan Belanja Iklan terhadap Kepuasan 

 Hameed (2013) menyatakan bahwa belanja iklan memiliki hubungan yang 

signifikan positif terhadap kepuasan. Ha dan Multhaly (2008) dalam penelitiannya 

menemukan hubungan antara belanja iklan dan kepuasan konsumen. Hubungan 

ini dimediasi oleh orientasi konsumen. Samaraweera dan Gelb (2011) menemukan 

hubungan antara belanja iklan dan ekuitas merek yang lebih kuat pada tingkat 

kepuasan konsumen yang lebih tinggi. 

 

2.3.5 Hubungan Persepsi Kualitas terhadap Loyalitas Merek 

 Nguyen, Barret dan Miler (2011) dalam penelitiannya mengatakan  terdapat 

hubungan positif antara pesepsi kualitas dan loyalitas merek di kedua negara yaitu 

Thailand dan Vietnam. Jing, Pitsaphol dan Shabbir (2014) dalam penelitianya 

mengatakan bahwa ada hubungan positif antara persepsi kualitas dan loyalitas 

merek dalam penelitiannya tentang smartphone di thailand. Penelitian Gillani, 

Yousaf dan Khan (2013) mengatakan ada hubungan positif antara persepsi 

kualitas dengan loyalitas merek.  

 Penelitian lain menurut Yo, Donthu dan Lee (2000) meneliti variabel 

persepsi kualitas yang mempengaruhi loyalitas merek. Dari penelitian tersebut 

disimpulkan persepsi kualitas tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap 

loyalitas merek. Tisirak Soonarong (2011) dalam penelitiannya tersebut 
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disimpulkan bahwa variabel persepsi kualitas tersebut mempunyai pengaruh 

positif terhadap loyalitas merek. 

 Ramiz, Qasim, Rizwan, Aslam dan Khurshid (2014) meneliti tentang 

produk samsung di Pakistan. Dalam penelitiannya mengatakan ada hubungan 

signifikan positif antara persepsi kualitas dengan loyalitas merek. Hameed (2012) 

menyatakan dalam penelitiannya pada Hypermarket bahwa ada hubungan yang 

signifikan positif antara persepsi kualitas dengan loyalitas merek. Jalees, Shahid 

dan Tariq (2015) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara persepsi 

kualitas dan loyalitas merek. Asghari dan Babu (2013) dalam penelitiannya juga 

tidak menemukan hubungan yang positif antara persepsi kualitas dan loyalitas 

merek. 

 

2.3.6 Hubungan Citra Toko terhadap Loyalitas Merek 

 Penelitian Heng, Yeong, Siong dan Shi (2011) mengatakan bahwa citra toko 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas merek pada 

Hypermarket Malaysia. Arokiasamy (2012) dalam penelitiannya mengatakan 

hubungan antara citra toko terhadap loyalitas merek menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara dua variabel tersebut. Hameed (2013) menyatakan bahwa ada 

hubungan yang signifikan positif antara citra toko dengan loyalitas merek. Ha, 

John, Janda dan Multhaly (2011) menemukan hubungan yang positif antara citra 

toko dan loyalitas merek. 
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2.3.7 Hubungan Kepuasan terhadap Loyalitas Merek 

 Berdasarkan analisis ditemukan bahwa kepuasan pelanggan memiliki 

hubungan positif yang signifikan dengan loyalitas merek dalam peralatan sektor 

rumah Pakistan (Awan dan Rehman, 2014).  Ramiz, Qasim, Rizwan, Aslam dan 

Khurshid (2014) dalam penelitiannya mengatakan ada hubungan yang signifikan 

positif antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas merek. Ahmed dan Rizwan 

(2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ada hubungan antara kepuasan 

konsumen dengan loyalitas merek yang signifikan dan positif.  

 Hameed (2013) tidak menemukan hubungan yang positif antara kepuasan 

dan loyalitas merek. Ha (2011), Asghari dan Babu (2013), Ha, John, Janda dan 

Multhaly (2011) dan  Jalees, Shahid dan Tariq (2015) dalam penelitianny 

menemukan hubungan yang positif antara kepuasan dan loyalitas merek.  

 

2.3.8 Hubungan Belanja Iklan terhadap Loyalitas merek melalui Persepsi 

Kualitas 

 Ha, John, Janda dan Multhaly (2011) dalam penelitiannya menemukan 

hubungan tidak langsung antara belanja iklan dan loyalitas merek yang dimediasi 

oleh persepsi kualitas. Hameed (2012) menyatakan adanya hubungan positif 

antara belanja iklan terhadap loyalitas merek melalui perspesi kualitas. 

 

2.3.9 Hubungan Belanja Iklan terhadap Loyalitas merek melalui Citra Toko 

 Ha, John, Janda dan Multhaly (2011) menemukan hubungan antara belanja 

iklan dan loyalitas merek yang dimediasi oleh citra toko. Hameed (2012)  
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menyatakan adanya hubungan positif antara belanja iklan terhadap loyalitas merek 

melalui citra toko. 

 

2.3.10 Hubungan Belanja Iklan terhadap Loyalitas merek melalui Kepuasan  

 Ha, John, Janda dan Multhaly (2011) menemukan hubungan antara belanja 

iklan dan loyalitas merek yang dimediasi oleh kepuasan konsumen. Bloomer and 

Ruyter (1998) menemukan peran kepuasan sebagai variabel mediasi dalam 

hubungan antara citra toko dan ekuitas merek. Hameed (2012) menyatakan 

adanya hubungan positif antara belanja iklan terhadap loyalitas merek melalui 

perspesi kualitas. 

2.4 Model Penelitian dan Hipotesis Penelitian  

Model penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.12 

 

 

  

 

 

 

Sumber :Haider, Janjua dan Ahmad (2014) 

H1: Terdapat pengaruh positif antara belanja iklan terhadap loyalitas merek. 

H2 Terdapat pengaruh positif antara belanja iklan terhadap persepsi kualitas. 

Advertising 

spending 

Brand loyalty 

Satisfaction 

Store image 

Perceived Quality 
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H3 :Terdapat pengaruh positif antara belanja iklan terhadap citra toko. 

H4 :Terdapat pengaruh positif antara belanja iklan terhadap kepuasan. 

H5 :Terdapat pengaruh positif antara persepsi kualitas terhadap loyalitas merek. 

H6 :Terdapat pengaruh positif antara citra toko terhadap loyalitas merek. 

H7 :Terdapat pengaruh positif antara kepuasan terhadap loyalitas merek. 

H8 :Terdapat peranan mediasi dari persepsi kualitas terhadap hubungan antara 

belanja iklan dan loyalitas merek.  

H9 :Terdapat peranan mediasi dari citra toko terhadap hubungan antara belanja 

iklan dan loyalitas merek. 

H10 :Terdapat peranan mediasi dari kepuasan terhadap hubungan antara belanja 

iklan dan loyalitas merek. 
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