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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Ayesha Anwar (2011) melakukan penelitian tentang brand image, brand trust 

dan brand affect terhadap brand extension attitude, tujuan dari penelitian tersebut 

adalah untuk mengidentifikasi dampak tentang brand image, brand trust dan  brand 

affect terhadap brand extension attitude dan juga  menyelidiki apakah brand loyalty 

memediasi hubungan brand image, brand trust dan  brand affect,dan mempengaruhi 

brand extension attitude. Pengumpulan data diambil dari 200 responden perempuan 

dan dianalisis melalui korelasi, regresi dan uji Sobel. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa brand image, brand trust dan brand affect mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan brand extension attitude. Selanjutnya ditemukan bahwa brand 

loyalty memediasi hubungan, brand image, brand trust dan  brand affect. 

Gambar 2.1 

Model pengaruh brand image, brand trust dan brand affect terhadap brand extension 

attitude 

 

 

 

 

Sumber : Ayesha Anwar (2011) 

Tho D Nguyen (2011) melakukan penelitian terhadap perceived quality, brand 

awareness, advertising attitudes dan distribution intensity terhadap brand loyalty, 
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tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membandingkan beberapa kunci loyalitas 

dari dua pasar negara berkembang yaitu Thailand dan Vietnam, sampel penelitian 

diambil dari 603 perempuan pemakai shampo merek internasional, 303 konsumen  

dari Bangkok, Thailand dan 299 konsumen dari Hanoi, Vietnam dari hasil penelitian 

menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara perceived quality dan brand 

loyalty, antara brand awareness dan perceived quality, antara advertising attitude dan 

brand awareness, antara distribution intensity dan brand awareness.  

Gambar 2.2 

Model pengaruh perceived quality, brand awareness,advertising attitudes dan 

distribution intensity terhadap brand loyalty 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tho D Nguyen (2011) 

Mohammad (2012) meneliti tentang hubungan antara brand trust dan perceived 

value pada pembentukan brand loyalty. Tujuan artikel ini adalah untuk menyajikan 

peran perceived value dan brand loyalty sebagai alat pemasaran untuk membangun 

brand loyalty, hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived value dan brand trust 

sangat penting terhadap brand loyalty pada industri barang konsumsi.  
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Gambar 2.3 

Model pengaruh brand trust dan perceived value terhadap brand loyalty 

 

 

 

 

Sumber : Mohammad ( 2012 ) 

Miau Que Lin et al. (2012) meneliti tentang pengaruh lingkungan website 

terhadap brand loyalty, brand trust dan brand affect sebagai mediator, tujuan dari 

penelitian ini  mengarah  pada desain website lingkungan dan situs interaktivitas 

sebagai variabel independen, sample penelitian diambil dari 603 wanita pemakai 

shampoo merek internasional hasil penelitian menunjukkan bahwa brand trust dan 

brand affect mempengaruhi sebagai mediator, dan brand loyalty sebagai variabel 

dependen untuk membangun sebuah model konseptual. 

Gambar 2.4 

Model pengaruh website environment design, website interactivity, brand effect, 

brand trust terhadap brand loyalty 

  

 

 

 

 

Sumber : Miau que Lin (2012) 
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 Mohammad Doostar (2013) meneliti tentang hubungan antara quality, easy 

use, advertising, brand awareness dan brand image terhadap brand loyalty, tujuan 

dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahuifaktor - faktor yang berpengaruh 

terhadap loyalitas pengguna merek Khazar Gaz Cooker, sample penelitian diambil 

dari 282 kuesioner yang dibagikan kepada pengguna Khazar Gaz Cooker dan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semua variable memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap brand loyalty dan brand awareness memiliki dampak yang lebih besar 

dibandingkan dengan variable lainnya. 

Gambar 2.5 

Model pengaruh antara quality, easy use, advertising, brand awareness dan brand 

image terhadap brand loyalty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mohammad Doostar (2013) 
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2.2  Definisi Variabel Dependen 

2.2.1  Definisi Brand Loyalty 

Menurut Oliver (1997) brand loyalty 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 et al.,2000). 

 Menurut Jacoby dan Olson (1970), Chen et al.(2011) brand loyalty adalah 

sebuah respon berkepanjangan dari sebuah perilaku dan itu adalah sebuah proses dari 

mental atau pikiran dalam pembelian yang dibentuk oleh beberapa unit keputusan 

tertentu yang dianggap lebih dari satu merek (Yousaf et al., 2012). 

 

2.3 Hubungan Antara Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Brand Image Dengan Brand Loyalty 

Menurut Kotler, Armstrong (2001) brand image adalah keyakinan tentang 

merek tertentu, brand image adalah kumpulan persepsi tentang sebuah merek yang 

saling berkaitan yang ada dalam pikiran manusia (Ouwersoot & Tudorica, 2001). 

Brand image memainkan peran yang penting ketika konsumen mengevaluasi 

produk dan jasa dan merupakan daya tarik bagi konsumen, Chen dan Myagmarsuren 

(2001). Menurut mereka brand image mempengaruhi sikap dan perilaku pelanggan 

terhadap layanan, perusahaan dan merek (Gwon & Lennon 2009) brand image juga 

menjadikan merek perusahaan lebih kuat dan dikenal sehingga brand image harus 

dianggap sebagai salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi brand loyalty. 
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Rashid Saeed (2013) melakukan penelitian tentang brand image terhadap 

brand loyalty, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memeriksa efek dari brand 

image terhadap brand loyalty dan customer satisfaction di dalamnya, sample 

penelitian diambil dari kuesioner 150 siswa dan guru dari perguruan tinggi dan 

universitas yang berbeda dari Sahiwal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand 

image mempunyai hubungan yang signifikan terhadap brand loyalty. Hasil penelitian 

ini juga didukung oleh Kotler, Armstrong (2001), Chen dan Myagmarsuren (2001), 

Ayesha Anwar (2011) dan Doostar et al (2013). 

2.3.2 Hubungan Antara Brand Affect Dengan Brand Loyalty 

Penelitian Holbrook dan Hirschman (2001) menunjukan bahwa pada perilaku 

konsumen, aspek emosi, kenikmatan dan kesenangan merupakan aspek yang 

mendukung konsumen dalam mengambil keputusan memilih suatu merek.Terkait 

dengan hal ini, (Babin,BJ,Darden,W.R, 2000) membandingkan antara potensi nilai 

kesenangan, kenikmatan dengan nilai manfaat saat konsumen memilih suatu merek, 

yaitu merek yang dipilih hanya berdasarkan peningkatan kepuasan pribadi atau untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Aaker dan keller (2002), menyatakan bahwa 

Brand affect merupakan konsep penilaian secara global. 

Dalam konteks membangun dan mempertahankan brand loyalty, brand affect 

harus dianggap sebagai faktor yang penting dalam mempertahankan brand loyalty 

(Matzler et al., 2006). Perusahaan harus berusaha untuk menciptakan pengalaman 

menyenangkan yang bisa membuat dan mempengaruhi konsumen dan akan 
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memanfaatkan keuntungan dari pengalaman yang menyenangkan tersebut sebagai 

faktor loyalitas konsumen (Chaudhuri & Holbrook, 2001). 

Kabadayi (2012) melakukan penelitian tentang hubungan brand trust, brand 

affect terhadap brand loyalty, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 

menyelediki efek dari faktor brand loyalty terhadap pelayanan, sample penelitian 

diambil dari 98 mahasiswa pascasarjana dan sarjana dari Universitas, yang terletak di 

Kocaeli. Hasil penelitan menunjukkan terdapat hubungan positif antarabrand affect 

dan brand trust terhadap brand loyalty. Hasil penelitian ini juga didukung 

olehKabadayi (2012), (Chaudhuri & Holbrook (2001), Aaker dan keller (2002) dan 

Lin et al. (2012). 

2.3.3 Hubungan Antara Brand Trust Dengan Brand Loyalty 

 Menurut Lau dan Lee (1999) brand trust adalah kemauan mempercayai merek 

dengan segala resikonya karena adanya harapan yang dijanjikan oleh merek dalam 

memberikan hasil yang positif bagi konsumen, keahlihan yang sangat unik dari 

pemasaran professional adalah kemampuan untuk menciptakan, memelihara, 

melindungi dan meningkatkan merek. Para pemasar mengatakan bahwa pemberian 

merek adalah seni dan bagian paling penting dalam pemasaran (Riana, 2008). 

Brand adalah sebuah janji perusahaan kepada pelanggan dan memberikan 

pelanggan apa yang diharapkan dari jasa atau produk sebuah merek. Ia sering 

bertindak sebagai pembeda kualitas layanan. Selain itu, brand trust mengurangi rasa 

ketidak nyamanan yang dirasakan saat menggunakan layanan (Chung & Shin, 2009). 
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jika konsumen memiliki rasa kepercayaan terhadap sesuatu produk maka secara 

langsung akan meningkatkan brand loyalty konsumen terhadap produk tersebut. 

Mathur (2014) melakukan penelitian tentang hubungan antara brand trust, 

brand image terhadap brand loyalty, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui penyebab brand loyalty pada sektor FMCG, sample penelitian diambil 

dari 300 pelanggan sektor FMCG di Gwalior kota pusat India.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa brand trust dan brand image memiliki hubungan yang positif 

terhadap brand loyalty. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Lau dan Lee (1999), 

Chung dan Shin (2009), Mohammad (2012). 

2.3.4  Hubungan Antara Brand Awareness Dengan Brand Loyalty 

 Menurut Keller (2003) dalam Yousaf et al. (2012) bahwa brand awareness 

yaitu kemampuan konsumen dalam mengenali dan mengingat merek dalam situasi 

yang berbeda. Brand awareness terdiri dari brand recall dan brand recognition. 

Ketika konsumen memiliki brand awareness yang kuat maka secara tidak langsung 

sebuah merek sudah tertanam pada pikiran konsumen yang akan meningkatkan 

loyalitas konsumen terhadap sebuah merek tertentu saat akan melakukan pembelian. 

Menurut Holden (1993) bahwa banyak merek yang dapat dikenal oleh konsumen 

tetapi konsumen hanya dapat mengingat dalam jumlah yang kecil dan kadang-kadang 

hanya ingat pada satu merek saja, sehingga brand recognition dianggap sebagai 

tingkat terendah dari kesadaran dan membantu dalam mengingat sebuah merek. 
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Brand recognition mempengaruhi konsumen saat memilih dan membeli 

sebuah merek. Loyalitas dimulai ketika pelanggan tahu tentang sesuatu produk dan 

memiliki informasi lengkap tentang produk tersebut (Aaker, 1991). Kemungkinan 

dalam pembelian produk akan meningkat jika pelanggan memiliki informasi yang dia 

tahu tentang produk tersebut. 

Usman Yousaf (2012) melakukan penelitian tentang hubungan brand 

credibility, brand awareness, brand association, perceived quality dan product 

knowledge terhadap brand loyalty, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui pentingnya brand credibility, brand awareness, brand association, 

perceived quality dan product knowledge dalam membentuk brand loyalty sample 

penelitian diambil dari 125 orang mahasiswi universitas Sargodha. Hasil penelitan 

menunjukkan terdapat hubungan positif antara brand credibility, brand awareness, 

brand association, perceived quality dan product knowledge terhadap brand loyalty 

di antara semua variabel brand awareness yang memiliki pengaruh paling tinggi 

terhadap brand loyalty. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chi et 

al. (2009), Yoo et al. (2009), Doostar et al. (2013),Tho D Nguyen (2011) dan Khan 

(2012). 

2.3.5 Hubungan Antara Perceived Value Dengan Brand Loyalty 

Menurut Zeithaml (1988) bahwa perceived value didefinisikan sebagai 

penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh konsumen sebagai perbandingan antara 

keuntungan, atau utilitas yang diperoleh dari suatu produk, layanan atau hubungan 
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dan pengorbanan yang dikeluarkan. Biaya yang lebih rendah dari nilai yang diterima 

dapat menyebabkan konsumen loyal kepada sebuah merek dan akan membeli merek 

yang sama dimasa depan (Thompson et al., 2010). Menurut Mohammad (2012) 

perceived value memainkan peran yang lebih penting dalam brand loyalty 

dibandingkan kepercayaan. 

Jika konsumen mempunyai perceived value terhadap sebuah produk, itu akan 

menciptakan brand image, loyalty, profit dan competiveness untuk produk tersebut 

dan meningkatkan brand loyalty dan brand image kepada konsumen untuk 

memperkuat perceived value dari produk tersebut (Hyun & Jae Lee, 2011) dan 

konsumen akan mempunyai penilaian, perbandingan antara keuntungan, utilitas yang 

diperoleh dari suatu produk, layanan dan pengorbanan yang dikeluarkan tersebut 

sehingga perceived value dianggap sebagai salah satu faktor yang penting dalam 

menciptakan brand loyalty.  

Suliyanto (2011) meneliti tentang hubungan antara perceived value dan trust 

terhadap brand loyalty, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

perceived value pada trust, perceived value dan trust terhadap brand loyalty serta 

untuk menganalisis kepribadian sebagai variabel moderasi antara perceived value dan 

trust terhadap brand loyalty, sample diambil dari 138 pengguna facebook di 

Universitas Jenderal Soedirman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived 

value memiliki efek positif pada trust, perceived value dan trust berpengaruh positif 

terhadap brand loyalty. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Mohammad (2012), 
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Luarn dan Lin (2003), Yi dan Jeon (2003), Almakrami (2012), Sertmen (2011) dan 

Gerald (2011). 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

 Berdasarkan model penelitian terdahulu dan jurnal pendukung yang telah 

diteliti oleh penulis maka penulis menyimpulkan model yang mempengaruhi brand 

loyalty sebagai berikut: 

Gambar 2.6 

Model Pengaruh brand image, brand affect,brand awareness, brand trust dan 

perceived valueterhadapbrand loyalty 
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2.4.2 Perumusan Hipotesis 

H1 : Pengaruh brand image terhadap brand loyalty. 

H2 : Pengaruh brand affect terhadap brand loyalty. 

H3 : Pengaruh brand trust terhadap brandloyalty. 

H4 : Pengaruh brand awareness terhadap brand loyalty. 

H5 : Pengaruh perceived value terhadap brand loyalty. 
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