
10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang digunakan acuan dalam penelitian ini dijelaskan pada 

Tabel 2.1 sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama  Judul Variabel Hasil  
Bagus 

Perdana 

(2010) 

Pengaruh Kepuasan 

Konsumen terhadap 

Kesetiaan Merek Minuman 

Sari Buah dalam Kemasan 

ABC di Surabaya Selatan 

(Studi Kasus Carrefour Jl. 

Jend. A. Yani Surabaya) 

 kepuasan 

konsumen 

 kesetiaan merek 

Hasil pengujian 

menunjukkan 

bahwa kepuasan 

konsumen 

berpengaruh positif 

terhadap kesetiaan 

merek dapat 

diterima. 

Aris 

Prabowo 

(2010) 

Analisis Pengaruh Kualitas 

Produk, Brand Trust, Brand 

Image dan Kepuasan 

Pelanggan terhadap Brand 

Loyalitas pada Air Mineral 

Aqua 

 kualitas produk, 

 brand trust, 

 brand image 

 loyalitas 

Hasil penelitian ini 

juga menunjukkan 

variabel kualitas 

produk, brand trust, 

brand image dan 

kepuasan pelanggan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

brand loyality.  

Anis 

Rahayu 

Damayanti 

(2009) 

Pengaruh Kepuasan 

Konsumen terhadap Tingkat 

brand loyalty Motor Merek 

Suzuki pada CV Turangga 

Mas Motor 

 kepuasan 

konsumen 

 brand loyalty 

Hasil menyatakan 

bahwa terdapat 

hubungan dan 

pengaruh positif 

yang signifikan 

antara kepuasan 

konsumen terhadap 

loyalitas merek 
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B. Landasan Teori  

1. Definisi Merek 

 Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika (Kotler, 2007), merek didefiniskan 

sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, 

yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok 

penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing. Suatu 

merek pada gilirannya memberi tanda pada konsumen mengenai sumber produk 

tersebut. Disamping itu, merek melindungi, baik konsumen maupun produsen dari 

para kompetitor yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik 

(Gede Riana, 2008). 

 Tjiptono (2008:104) menyatakan pada dasarnya suatu merek juga merupakan 

janji penjual untuk secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri, manfaat, 

dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek yang baik juga menyampaikan jaminan 

dan jasa tertentu kepada para pembeli. Merek mengindentifikasikan sumber atau 

pembuat produk dan memungkinkan konsumen untuk menetapkan tanggung jawab 

pada pembuat atau distributor tertentu. Konsumen bisa mengevaluasi produk 

identik secara berbeda, tergantung pada bagaimana produk diberi merek. Mereka 

dapat menemukan merek mana yang memuaskan dan mana yang tidak (Kotler, 

2009:332). 

 Walaupun pesaing bisa dengan mudah meniru proses pembuatan dan 

rancangan produk mereka tidak dapat menandingi kesan terakhir dalam pikiran 

konsumen mengenai pengalaman produk, dengan pengertian lain bahwasannya 

kekuatan merek dapat dilihat sebagai sarana yang kuat untuk mengamankan 
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keuntungan bersaing (Kotler, 2009:333). Merek sendiri pada dasarnya digunakan 

untuk beberapa tujuan, yaitu (Tjiptono, 2008:104): 

a. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan 

produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. 

b. Alat promosi, sebagai daya tarik produk. 

c. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, 

serta prestis tertentu kepada konsumen. 

d. Untuk mengendalikan pasar. 

 Merek memiliki peranan yang penting dalam pemasaran. Ada perbedaan yang 

cukup besar antara produk dan merek. Produk hanyalah sesuatu yang dihasilkan 

pabrik dan mudah ditiru, sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli 

konsumen dan selalu memiliki keunikan yang sulit untuk ditiru (Tjiptono, 

2008:105). 

 

2. Manfaat Merek 

 Merek mempunyai berbagai manfaat bagi produsen maupun konsumen. Bagi 

produsen, merek berperan penting sebagai (Tjiptono, 2011:43): 

a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan 

pencatatan akuntansi 

b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 

c. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa 

dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. 
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d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari 

para pesaing. 

e. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen. 

f. Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang. 

 Keller (2003) dalam Tjiptono (2011:44) mengemukakan 7 manfaat pokok 

merek bagi konsumen, yaitu sebagai identifikasi sumber produk; penetapan 

tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu; pengurang resiko; 

penekan biaya pencarian (search costs) internal dan eksternal; janji atau ikatan 

khusus dengan produsen; alat simbolis yang memproyeksikan citra diri dan 

kualitas. 

 Menurut Tjiptono (2011:44) fungsi potensial sebuah merek meliputi 

identifikasi, praktikalitas, garansi, optimisasi, karakterisasi, kontinuitas, hedonistic, 

dan fungsi etis. Sementara itu, Ambler (2000) dalam Tjiptono (2011:44) 

mengelompokkan manfaat-manfaat merek ke dalam tiga kategori: raritas (manfaat 

ekonomi atau value for money), virtositas (manfaat fungsional atau kualitas), dan 

complacibilitas (manfaat psikologis atau kepuasan pribadi). 

 

3. Kepercayaan Merek (Brand Trust) 

 Keahlian yang sangat unik dari pemasar profesional adalah kemampuannya 

untuk menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan merek. Menurut 

Delgado, 2004 kepercayaan merek adalah harapan akan kehandalan dan intensi 

merek. Karena itu, kepercayaan merek merefleksikan 2 hal yakni brand reliability 
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dan brand intentions. Brand reliability atau kehandalan merek, yang bersumber 

pada keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang 

dijanjikan atau dengan kata lain persepsi bahwa merek tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan dan memberikan kepuasan. 

 Delgado, (2004;44) Brand reliability merupakan hal yang esensial bagi 

terciptanya kepercayaan terhadap merek karena kemampuan merek dapat 

memenuhi nilai yang dijanjikan dan akan membuat konsumen menaruh rasa yakin 

serta mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk keluar dari perasaan terancamnya. 

Sedangkan brand intention didasarkan pada keyakinan konsumen bahwa merek 

tersebut mampu mengutamakan kepentingan konsumen ketika masalah dalam 

konsumsi produk muncul secara tidak terduga.  

 Kedua komponen kepercayaan merek bersandar pada penilaian konsumen 

yang subyektif atau didasarkan pada persepsi masing-masing konsumen terhadap 

manfaat yang dapat diberikan produk atau merek. Sistem identitas merek meliputi 

nilai yang diciptakan dalam rangka mremberikan manfaat fungsional, pernyataan 

nilai sebuah merek yang mencakup manfaat emosional dan manfaat ekspresi diri. 

Manfaat emosional berhubungan dengan kemampuan merek tersebut untuk 

membuat pembeli atau pengguna merek merasakan sesuatu pada saat proses 

pembelian yang dapat dijadikan pengalaman, sedangkan manfaat ekspresi diri akan 

terasa ada ketika merek itu dapat memberikan gambaran yang dapat menyatakan 

pribadi tertentu (Surachman, 2008:56). 

 Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-



15 

 

merek terbaik memberikan jaminan mutu. Akan tetapi, merek lebih dari sekadar 

simbol. Merek dapat memiliki enam level pengertian (Surachman, 2008:3) yaitu 

sebagai berikut : 

a. Atribut: merek mengingatkan pada atribut tertentu. Mercedes memberi kesan 

sebagai mobil yang mahal, dibuat dengan baik, dirancang dengan baik, tahan 

lama, dan bergengsi tinggi. 

b. Manfaat: bagi konsumen, kadang sebuah merek tidak sekadar menyatakan 

atribut, tetapi manfaat. Mereka membeli produk tidak membeli atribut, tetapi 

membeli manfaat. Atribut yang dimiliki oleh suatu produk dapat diterjemahkan 

menjadi manfaat fungsional dan atau emosional. 

c. Nilai: merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Jadi, Mercedes 

berarti kinerja tinggi, keamanan, gengsi, dan lain-lain. 

d. Budaya: merek juga mewakili budaya tertentu. Mercedes mewakili budaya 

Jerman, terorganisasi, efisien, bermutu tinggi. 

e. Kepribadian: merek mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes 

mencerminkan pimpinan yang masuk akal (orang), singa yang memerintah 

(binatang), atau istana yang agung (objek). 

f. Pemakai: merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. 

 Pada intinya merek adalah penggunaan nama, logo, trade mark, serta slogan 

untuk membedakan perusahaan-perusahaan dan individu-individu satu sama lain 

dalam hal apa yang mereka tawarkan. Penggunaan konsisten suatu merek, simbol, 

atau logo membuat merek tersebut segera dapat dikenali oleh konsumen sehingga 
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segala sesuatu yang berkaitan dengannya tetap diingat. Dengan demikian, suatu 

merek dapat mengandung tiga hal, yaitu sebagai berikut: 

a. Menjelaskan apa yang dijual perusahaan. 

b. Menjelaskan apa yang dijalankan oleh perusahaan. 

c. Menjelaskan profil perusahaan itu sendiri. 

 Suatu merek memberikan serangkaian janji yang di dalamnya menyangkut 

kepercayaan, konsistensi, dan harapan. Dengan demikian, merek sangat penting, 

baik bagi konsumen maupun produsen. Bagi konsumen, merek bermanfaat untuk 

mempermudah proses keputusan pembelian dan merupakan jaminan akan kualitas. 

Sebaliknya, bagi produsen, merek dapat membantu upaya-upaya untuk membangun 

loyalitas dan hubungan berkelanjutan dengan konsumen. 

 Loyalitas merek (brand loyalty) merupakan suatu konsep yang sangat penting 

dalam strategi pemasaran. Keberadaan konsumen yang loyal pada merek sangat 

diperlukan agar perusahaan dapat bertahan hidup. Loyalitas dapat diartikan sebagai 

suatu komitmen yang mendalam untuk melakukan pembelian ulang produk atau 

jasa yang menjadi preferensinya secara konsisten pada masa yang akan datang 

dengan cara membeli ulang merek yang sama meskipun ada pengaruh situasional 

dan usaha pemasaran yang dapat menimbulkan perilaku peralihan. 

 Loyalitas merek menunjukkan adanya suatu ikatan antara pelanggan dengan 

merek tertentu dan ini sering kali ditandai dengan adanya pembelian ulang dari 

pelanggan. Mowen (2002:109) mengemukakan bahwa loyalitas dapat didasarkan 

pada perilaku pembelian aktual produk yang dikaitkan dengan proporsi pembelian. 

Pemahaman yang lengkap tentang loyalitas merek tidak dapat diperoleh tanpa 
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penjelasan mengenai kepercayaan terhadap merek (trust in a brand) dan bagaimana 

hubungannya dengan loyalitas merek. 

 Menurut Lau dan Lee (1999:44), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan terhadap merek. Ketiga faktor ini berhubungan dengan tiga entitas 

yang tercakup dalam hubungan antara merek dan konsumen. Adapun ketiga faktor 

tersebut adalah merek itu sendiri, perusahaan pembuat merek, dan konsumen. 

Selanjutnya Lau dan Lee (1999:45),  memosisikan bahwa kepercayaan terhadap 

merek akan menimbulkan loyalitas merek. Hubungan ketiga faktor tersebut dengan 

kepercayaan merek dapat digambarkan sebagai berikut. 

a. Brand characteristic mempunyai peran yang sangat penting dalam 

menentukan pengambilan keputusan konsumen untuk mempercayai suatu 

merek. Hal ini disebabkan oleh konsumen melakukan penilaian sebelum 

membeli. Karakteristik merek yang berkaitan dengan kepercayaan merek 

meliputi dapat diramalkan, mempunyai reputasi, dan kompeten. 

b. Company characteristic yang ada di balik suatu merek juga dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

Pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada di balik merek suatu 

produk merupakan dasar awal pemahaman konsumen terhadap merek suatu 

produk. Karakteristik ini meliputi reputasi suatu perusahaan, motivasi 

perusahaan yang diinginkan, dan integritas suatu perusahaan. 

c. Consumer-brand characteristic merupakan merupakan dua kelompok yang 

saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, karakteristik konsumen – merek dapat 

mempengaruhi kepercayaan terhadap merek. Karakteristik ini meliputi 
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kemiripan antara konsep emosional konsumen dengan kepribadian merek, 

kesukaan terhadap merek, dan pengalaman terhadap merek. 

 Kesukaan terhadap merek menunjukkan kesukaan yang dimiliki oleh suatu 

kelompok terhadap kelompok lain karena kesamaan visi dan daya tarik. Untuk 

mengawali hubungan suatu kelompok harus disukai ataumendapat simpati dari 

kelompok yang lain. Bagi konsumen, untuk membuka hubungan dengan suatu 

merek, maka konsumen harus menyukai dahulu merek tersebut 

 Dalam perkembangan persaingan dalam bidang pemasaran konsep trust 

menjadi salah satu isu yang paling penting. Trust dipandang sebagai dasar dalam 

hubungan dengan konsumen dan trust merupakan atribut terpenting yang dimiliki 

oleh merek. Para peneliti pemasaran menyatakan bahwa trust merupakan faktor 

fundamental yang dapat mengembangkan loyalitas konsumen. 

 Adanya kepuasan pada konsumen akan menimbulkan kepercayaan, karena 

adanya konsistensi merek dalam memenuhi harapan konsumen. Disamping itu, 

merek yang dipilih dapat melindungi, menjaga keselamatan, keamanan, dan 

kepentingan konsumen. Dengan demikian, keyakinan mengenai keandalan dan 

kenyamanan merupakan hal yang penting dari trust (kepercayaan). Menurut Irawan 

(2003:16), kepuasan pelanggan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat daya 

saing suatu perusahaan. 

 

4. Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) 

 Banyak perusahaan secara sistematik mengukur kepuasan pelanggan dan 

faktor-faktor yang membentuknya. Sebagai contoh, IBM menelusuri bagaimana 
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pelanggan yang puas berlaku terhadap setiap tenaga penjual IBM ketika mereka 

bertemu dan membuat ini menjadi satu faktor dalam kompensasi masing-masing 

tenaga penjual (Kotler, 2007:179). Kaitan antara kepuasan pelanggan dan kesetiaan 

pelanggan tidak bersifat proposional.  

 Andaikan kepuasan diberikan peringkat dengan skala satu sampai lima, pada 

level kepuasan pelanggan diberikan peringkat sangat rendah (level satu), para 

pelanggan cenderung menjauhi perusahaan dan menyebarkan cerita jelek tentang 

perusahaan tersebut. Pada level dua sampai empat, pelanggan agak puas, tetapi 

masih merasa mudah untuk beralih ketika tawaran yang lebih baik muncul. Pada 

level lima pelanggan cenderung membeli ulang bahkan menyampaikan cerita 

pujian tentang perusahaan. Kepuasan atau rasa senang yang tinggi akan 

menciptakan ikatan emosional dengan merek atau perusahaan tersebut (Kotler, 

2007:179). 

 Menurut Kotler (2007:177) kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di 

bawah harapan, pelanggan tidak akan puas. Jika kinerja memenuhi harapan, 

pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas dan 

senang (Kotler, 2007:177). Menurut Lovelock (2007:96) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan reaksi emosional jangka pendek pelanggan 

terhadap kinerja jasa tertentu.  

 Pelanggan menilai tingkat kepuasan dan ketidakpuasan mereka setelah 

menggunakan jasa dan menggunakan informasi untuk memperbarui persepsi 
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mereka tentang kualitas, tetapi sikap terhadap kualitas tidak bergantung pada 

pengalaman. Konsumen tidak hanya menilai kepuasan berdasarkan informasi dari 

mulut ke mulut atau iklan perusahaan. Namun, pelanggan harus benar-benar 

menggunakan suatu jasa untuk mengetahui puas atau tidaknya dengan hasilnya 

(Lovelock, 2007:96). Menurut Oliver (1997) dalam (Tjiptono, 2007:196) 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah penilaian bahwa fitur produk atau 

jasa, atau produk/jasa itu sendiri memberikan tingkat pemenuhan berkaitan dengan 

konsumsi yang menyenangkan, termasuk tingkat under-fulfillment dan over-

fulfillment. 

 Woodruff & Jenkins dkk (1987) dalam (Tjiptono, 2007:197) mendefinisikan 

kepuasan pelanggan merupakan sesuatu yang dikonseptualisasikan sebagai 

perasaan yang timbul setelah mengevaluasi pengalaman pemakaian produk. 

Kepuasan merupakan penilaian evaluative global terhadap pemakaian atau 

konsumsi produk (Westbrook (1987) dalam Tjiptono (2007:197). Menurut 

Rangkuti (2003:30) kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai respon pelanggan 

terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual 

yang dirasakan setelah pemakaian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan sebagai berikut: 

a. Nilai pelanggan antara lain: 

1) Menerima atas keluhan pelanggan 

2) Tanggap atas keluhan pelanggan 

3) Memiliki banyak jenis pelayanan 
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4) Memberikan informasi dengan baik terhadap sesuatu yang dibutuhkan 

pelanggan 

b. Respon pelanggan antara lain: 

1) Tetap setia lebih lama 

2) Membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru 

dan memperbaharui produk-produk yang ada 

3) Membicarakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dengan produk-

produknya 

4) Memberi perhatian yang lebih sedikit kepada merek-merek dan iklan-iklan 

pesaing serta kurang peka terhadap harga 

5) Menawarkan gagasan jasa atau produk kepada perusahaan 

c. Persepsi pelanggan antara lain: 

1) Pelanggan merasa puas dengan proses dan pelayanan yang diberikan 

2) Pelanggan merasa aman dan nyaman selama berurusan dengan perusahaan 

tersebut 

3) Memberikan saran untuk keluhan pelanggan baik melalui kotak saran atau 

e-mail.  

 Perusahaan untuk mengetahui kepuasan memiliki alat untuk mengukur 

kepuasan pelanggan dari yang sederhana maupun yang canggih. Metode dibawah 

ini banyak digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan (Tjiptono 2008:175). 

a. Sistem Keluhan dan Saran 

 Organisasi yang berwawasan pelanggan akan membuat mudah pelanggannya 

memberikan saran atau keluhan. Alur informasi ini memberikan banyak 
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gagasan baik dan perusahaan dapat bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan 

masalah. Biasanya perusahan akan menberikan contact person dalam 

produknya. 

b. Survei Kepuasan Pelanggan 

 Perusahaan tidak dapat beranggapan bahwa sistem keluhan dan saran dapat 

menggambarkan secara jelas kepuasan dan kekecewaan pelanggan. Perusahaan 

tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan, 

karena hanya sebagian kecil pelanggan yang mau mengungkapkan keluhannya 

dan menganggap itu sebagai hal yang sia-sia. Perusahaan yang responsif 

mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survei secara berkala. 

c. Wawancara Para Pelanggan 

 Menghubungi atau mewawancarai para pelanggan yang telah beralih pemasok 

dalam rangka memahami penyebabnya dan melakukan perbaikan layanan. 

d. Riset Observasi Partisipatoris 

 Salah satu bentuk yang memakai jasa orang-orang yang menyamar sebagai 

pelanggan perusahaan dan pesaing sembari mengamati secara rinci aspek-

aspek layanan dan kualitas produk. 

 Kepuasan konsumen mempunyai hubungan yang erat dengan loyalitas merek. 

Dimana kepuasan konsumen mempengaruhi loyalitas merek secara langsung yang 

diakumulasikan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana presepsi kualitas produk 

(Mowen & Minor, 2002). Tingkat kepuasan konsumen akan mempengaruhi derajat 

loyalitas merek konsumen karena salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas 

merek adalah kepusan konsumen (Schiffman dan Kanuk, 2004). 



23 

 

 Konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, akan membeli 

produk dengan merek tertentu. Sebelum melakukan pembelian, konsumen akan 

mengembangkan suatu pengharapan atau keyakinan mengenain apa yang mereka 

diharapkan diri suatu produk dimana harapan tersebut merupakan standar kaualitas 

yang akan dibandingkan dengan fungsi atau kualitas produk yang sesunggunya 

dirasakan oleh konsumen. Harapan yang dibentuk masih berada dalam fikiran 

(cognittive) konsumen.  

 Pengharapan ini akan dilanjutkan dengan membeli/mengonsumsi produk. 

Selama mengonsumsi produk, konsumen akan merasakan fungsi produk yang 

sebenarnya (aktual performance). Dimana fungsi produk yang sesunggunya 

dirasakan konsumen merupakan persepsi konsumen terhadap kualitas produk 

tersebut. Persepsi ini merupakan repesentatif dari apa yang dipercayai dan diyakini 

oleh konsumen, yang dibentuk dalam kognitifnya sehingga akan mengembangkan 

loyalitas kognitif dalam diri konsumen. Setelah mengonsumsi produk konsumen 

akan membandingkan antara harapan dan fungsi produk. 

 Melalui perbandingan (comprasion) tersebut akan diperoleh hasil apakah 

konsumen akan puas atau tidak puas erhadap produk yang dikonsumsi. Rasa puas 

mengdentifikasikan adanya sikap dan perasaan yang positif terhadap produk, jika 

konsumen memiliki sikap positif terhadap produk, maka dalam diri konsumen akan 

berekembang loyalitas efekif. Konsumen yang puas akan menggunakan produk 

yang sama di masa yang akan datang. Pembelian ulang pada merek yang sama akan 

menunjukkan loyalitas konsumen terhadap merek. Tetapi dalam loyalitas merek, 
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tindakan pembelian ulang  terhadap merek tersebut dipengaruhi oleh kesetiaan 

merek (Kumar, 2002) 

 Loyalitas terhadap merek menimbulkan fungsi dari poses – proses psikologis 

yang menunjukan bahwa ketika konsumen setia terhadap merek – merek tertentu, 

konsumen secara aktif akan memilih merek, terlibat dengan merek dan 

mengembangkan sikap posiif terhadap merek. (Sumarwan, 2003) juga 

menambahkan bahwa loyalitas akan menyebabkan munculnya komitmen terhadap 

merek suatu produk.  

 

5. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

 Pengertian brand loyalty menurut Schiffman dan Kanuk (2004:56) dalam 

Fajrianthi, dkk (2005:23) mendefinisikan loyalitas merek sebagai prefensi 

konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama 

pada produk yang spesifik atau layanan tertentu. Menurut Mowen (1998) dalam 

Indriyani (2004), definisi ini didasarkan pada pendekatan sikap yaitu loyalitas 

menggunakan kondisi dimana konsumen mempunyai sikap positif terhadap sebuah 

merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut, dan bermaksud meneruskan 

pembeliannya di masa mendatang. 

 Pendekatan keperilakuan mengungkapkan bahwa loyalitas berbeda dengan 

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

kesukaan terhadap merek tertentu di dalamnya, sedangkan pembelian ulang hanya 

perilaku konsumen yang membeli berulang-ulang. Loyalitas merek merupakan 

suatu konsep yang sangat penting dalam strategi pemasaran. Keberadaan 
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konsumen yang loyal pada merek sangat diperlukan agar perusahaan dapat 

bertahan hidup. 

 Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang mendalam untuk 

melakukan pembelian ulang produk atau jasa yang menjadi preferensinya secara 

konsisten pada masa yang akan datang dengan cara membeli ulang merek yang 

sama meskipun ada pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang dapat 

menimbulkan perilaku peralihan. Perusahaan yang mempunyai basis pelanggan 

yang mempunyai loyalitas merek yang tinggi dapat mengurangi biaya pemasaran 

perusahaan karena biaya untuk mempertahankan pelanggan jauh lebih murah 

dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan baru. 

 Loyalitas merek yang tinggi dapat meningkatkan perdagangan dan dapat 

menarik minat pelanggan baru karena mereka memiliki keyakinan bahwa membeli 

produk bermerek minimal dapat mengurangi resiko. Keuntungan lain yang didapat 

dari loyalitas merek adalah perusahaan dapat lebih cepat untuk merespon gerakan 

pesaing. Perusahaan dapat merumuskan atau merancang strategi untuk merespon 

gerakan pesaing sehingga perushaan tidak sampai dilampaui pesaing. 

 Pengelolaan dan pemanfaatan yang benar dari suatu strategi pemasaran, maka 

akan membuat loyalitas merek menjadi aset strategis bagi perusahaan. Beberapa 

potensi yang dapat diberikan oleh loyalitas merek kepada perusahaan menurut 

Durianto (2001): 

a. Mengurangi biaya pemasaran 

 Adanya loyalitas merek berkaitan dengan biaya pemasaran. Biaya pemasaran 

akan lebih murah terutama dalam mempertahankan pelanggan dibandingkan 
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dengan upaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Jadi, biaya pemasaran akan 

menjadi kecil jika loyalitas merek meningkat. 

b. Meningkatkan perdagangan 

 Loyalitas yang kuat terhadap suatu merek akan menghasilkan peningkatan 

perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara pemasaran. Semakin biasa 

konsumen membeli suatu, maka semakin tinggi frekuensi pembelian 

konsumen tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan. 

c. Menarik pelanggan baru 

 Banyaknya pelanggan yang merasa puas dan suka pada merek tertentu, maka 

akan menimbulkan perasaan yakin atau percaya pada calon pelanggan lain 

untuk mengkonsumsi merek tertentu tersebut. Di samping itu, pelanggan yang 

puas umumnya merekomendasikan merek yang pernah atau sedang 

dikonsumsi kepada teman atau kerabat dekatnya, sehingga akan menarik 

pelanggan baru. 

d. Memberi waktu untuk menanggapi ancaman-ancaman pesaing 

 Loyalitas konsumen akan memberikan waktu pada perusahaan untuk merespon 

gerakan pesaing. Jika salah satu pesaing mengembangkan produk baru dan 

unggul, maka pelanggan yang loyal akan memberikan waktu pada perusahaan 

untuk memperbaharui produk yang dihasilkan dengan cara menyesuaikan atau 

mengadakan inovasi untuk dapat mengungguli produk baru pesaing. 

 Konsumen yang loyal akan membawa dampak yang positif bagi perusahaan. 

Aaker dalam Fajrianthi dkk (2005:54) membagi loyalitas merek ke dalam lima 

tingkatan, sebagai berikut: 
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a. Switcher (Pembeli yang Berpindah-Pindah) 

 Merupakan tingkatan loyalitas merek yang terendah. Pembeli sama sekali tidak 

loyal atau tidak tertarik terhadap merek apapun yang ditawarkan. Ciri dari jenis 

pembeli ini adalah mereka membeli suatu produk karena harganya murah. 

b. Habitual Buyer (Pembeli yang Bersifat Kebiasaan) 

 Merupakan pembeli yang puas dengan merek produk yang dikonsumsinya atau 

setidaknya mereka tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengonsumsi merek 

produk tersebut. Pembeli ini membeli suatu merek didasarkan atas kebiasaan 

merek selama ini. 

c. Satisfied Buyer (Pembeli yang Puas dengan Biaya Peralihan) 

 Pada tingkatan ini pembeli merek termasuk ke dalam kategori puas bila mereka 

mengkonsumsi merek tersebut. Meskipun demikian mungkin saja mereka 

memindahkan pembeliannya ke merek lain dengan menanggung switching cost 

(biaya peralihan) yang terkait dengan waktu, uang, atau risiko kinerja yang 

melekat dengan tindakan mereka beralih merek. 

d. Liking The Brand (Pembeli yang Menyukai Merek). 

 Pembeli pada tingkatan ini merupakan pembeli yang sungguh-sungguh 

menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai perasaan emosional 

yang terkait pada merek. Meskipun demikian seringkali rasa suka ini 

merupakan suatu perasaan yang sulit diidentifikasi dan ditelusuri dengan 

cermat untuk dikategorikan ke dalam sesuatu yang spesifik. 

e. Committed Buyer (Pembeli yang Komit atau Setia) 
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 Pembeli pada tingkatan ini merupakan pelanggan yang setia. Mereka memiliki 

suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek dan bahkan merek tersebut 

menjadi sangat penting bagi mereka, dipandang dari segi fungsinya maupun 

sebagai suatu ekspresi mengenai siapa sebenarnya mereka. 

 Konsumen yang sudah tergila-gila dengan merek yang dianggap sesuai dengan 

apa yang diinginkan dan membeli secara berulang-ulang disebut konsemen yang 

loyal. Menurut Giddens (2002) dalam Fajrianthi dkk (2005:22) konsumen yang 

loyal terhadap suatu merek memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Memiliki komitmen pada merek tersebut. 

b. Berani membayar lebih pada merek tersebut bila dibandingkan dengan merek 

yang lain. 

c. Akan merekomendasikan merek tersebut pada orang lain. 

d. Dalam melakukan pembelian kembali produk tersebut tidak melakukan 

pertimbangan. 

e. Selalu mengikuti informasi yang terkait merek tersebut. 

f. Mereka dapat menjadi juru bicara dari merek tersebut dan mereka selalu 

mengembangkan hubungan dengan merek tersebut. 

 Menurut Aaker (2005:54) terdapat lima pengukuran loyalitas merek terhadap 

suatu merek oleh konsumen, adapun pengukuran tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Behaviour Measures (Pengukuran Perilaku) 

 Suatu cara langsung untuk menetapkan loyalitas terutama untuk habitual 

behavior (perilaku kebiasaan) adalah dengan memerhitungkan pola pembelian 

yang aktual. Berikut beberapa ukuran yang dapat digunakan: 
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1) Repurchase rate (tingkat pembelian ulang), yaitu tingkat persentase 

pelanggan yang membeli merek yang sama pada kesempatan membeli 

jenis produk tersebut. 

2) Percent of purchase (persentase pembelian), yaitu tingat persentase 

pelanggan untuk setiap merek yang dibeli dari beberapa pembelian 

terakhir. 

3) Number of brands purchase (jumlah merek yang dibeli), yaitu tingkat 

persentase pelanggan dari suatu produk untuk hanya membeli satu merek, 

dua merek, tiga merek, dan seterusnya. 

b. Measuring Switching Cost (Pengukuran Biaya Peralihan) 

 Pengukuran terhadap variabel ini dapat mengidentifikasikan loyalitas 

pelanggan terhadap suatu merek. Pada umumnya jika biaya untuk berganti 

merek sangat mahal, pelanggan akan enggan untuk berganti merek sehingga 

laju penyusutan kelompok pelanggan dari waktu ke waktu akan rendah. 

c. Measuring Satisfaction (Pengukuran Kepuasan) 

 Pengukuran terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan suatu merek 

merupakan indikator penting dari brand loyality. Bila ketidakpuasan pelanggan 

suatu merek rendah, maka pada umumnya tidak cukup alasan bagi pelanggan 

untuk beralih mengonsumsi merek lain kecuali bila ada faktor-faktor penarik 

yang sangat kuat. 

d. Measuring Liking The Brand (Pengukuran Kesukaan terhadap Merek) 

 Kesukaan terhadap merek, kepercayaan, perasaan-perasaan hormat, atau 

bersahabat dengan suatu merek membangkitkan kehangatan dalam perasaan 
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pelanggan. Akan sangat sulit bagi merek lain untuk dapat menarik pelanggan 

yang sudah mencintai merek hingga pada tahapan ini. 

e. Measuring Commitment (Pengukuran Komitmen) 

 Salah satu indikator kunci adalah jumlah interaksi dan komitmen pelanggan 

yang berkaitan dengan produk tersebut. Kesukaan pelanggan terhadap suatu 

merek akan medorong mereka untuk membicarakan merek tersebut kepada 

pihak lain, baik dalam taraf sekedar menceritakan alasan pembelian mereka 

pada suatu merek atau bahkan tiba pada taraf merekondasikannya kepada orang 

lain untuk mengkonsumsi merek tersebut. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 Adapun kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam merumuskan 

masalah ini tertera pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 Gambar  2.1 

Pengaruh kepercayaan merek dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas merek 

 

 Kerangka pemikiran ini digunakan untuk memperjelas pola pikir dalam 

melakukan penelitian mengenai pengaruh kepercayaan merek, kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas merek. Variabel terikat dalam penelitian yang penulis lakukan 

Loyalitas merek 

(Y) 
Kepuasan pelanggan 

(X2) 

Kepercayaan merek 

(X1) 
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adalah loyalitas merek (Y), sedangkan variabel bebas adalah kepercayaan merek 

(X1), kepuasan pelanggan (X2). 

 

D. Hipotesis 

 Berdasarkn tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran di atas, maka penulis 

mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya, apakah hasil 

penelitian akan menerima atau menolak hipotesis tersebut, sebagai berikut : 

H1 : Diduga kepercayaan merek berpengaruh terhadap loyalitas merek. 

H2 : Diduga kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas merek. 

H3 : Diduga kepusan pelanggan dan kepercayaan merek berpengaruh terhadap 

loyalitas merek. 


