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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan acuan dalam penelitian ini dijelaskan 

pada tabel 2.1 sebagi berikut: 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 

Tahun 

Judul Metode 

Analisis 

Variabel Hasil Penelitian 

1.  Bastian 

(2014) 

Analisa 

pengaruh citra 

merek (brand 

image) dan 

kepercayaan 

merek (brand 

trust) terhadap 

loyalitas merek 

(brand loyalty) 

Ades PT. Ades 

Alfindo Putra 

Setia 

Analisis 

SEM 

1. Variabel 

laten: 

citra 

merek 

(brand 

image). 

2. Variabel 

moderat: 

kepercay

aan 

merek 

(brand 

trust). 

3. Variabel 

terikat: 

Loyalita

s merek 

(brand 

loyalty) 

1. Brand image 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

brand loyalty. 

2. Brand trust 

berpengaruh 

terhadap 

brand loyalty. 

3. Brand image 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

brand trust. 

 

2.    Noor (2014) Pengaruh 

brand image 

dan brand trust 

terhadap brand 

loyalty King 

Thai Tea 

Bandung. 

Analisis 

Path 

1. Variabel 

bebas: 

brand 

image 

dan 

brand 

trust. 

2. Variabel 

moderati

ng: 

1. Brand image 

berpengaruh 

tidak 

signifikan  

terhadap 

brand trust. 

2. Brand  trust  

berpengaruh 

secara 

signifikan 
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No Nama dan 

Tahun 

Judul Metode 

Analisis 

Variabel Hasil Penelitian 

brand 

loyalty. 

3. Variabel 

terikat: 

brand 

loyalty. 

terhadap 

brand loyalty. 

3. Adanya 

korelasi 

brand image 

dan brand 

trust. 

3. Rizan, 

Saidani dan 

Sari (2012) 

Pengaruh 

brand image 

dan brand trust 

Terhadap 

brand loyalty 

Teh Botol 

Sosro. 

Analisis 

regresi 

berganda 

1. Variabel 

bebas: 

brand 

image 

dan 

brand 

trust. 

2. Variabel 

terikat: 

brand 

loyalty. 

1. Brand image 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

brand loyalty. 

2. Brand trust 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

brand loyalty. 

3. Brand image 

dan brand 

trust 

berpengaruh 

secara 

simultan 

terhadap 

brand loyalty. 

4. Brand trust 

memiliki 

pengaruh 

yang paling 

kuat terhadap 

brand loyalty. 

 

 

Perbedaan ketiga penelitian terdahulu ini dengan peneliti sekarang yaitu 

terletak di objek penelitian dan alat analisis yang digunakan. Peneliti pertama 

terdapat perbedaan dengan peneliti sekarang terletak pada objek penelitian yaitu 

Ades PT. Ades Alfindo Putra Setia sedangkan peneliti sekarang Pocari Sweat PT. 
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Amerta Indah Otsuka dan alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi 

berganda sedangkan peneliti terdahulu menggunakan analisis SEM.  

Peneliti kedua, perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu King Thai Tea 

Bandung sedangkan penelitian sekarang pada Pocari Sweat PT. Amerta Indah 

Otsuka di kota Malang. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis Path sedangkan 

peneliti terdahulu menggunakan analisis regresi berganda. Peneliti ketiga, 

perbedaan terletak pada objek penelitian pada penelitian terdahulu meneliti pada 

Teh Botol Sosro sedangkan peneliti sekarang pada Pocari Sweat PT. Amerta Indah 

Otsuka di kota Malang. 

Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu diatas terletak pada variabel 

penelitian, tujuan penelitian dan alat analisis. Variabel penelitian letak kesamaan 

yaitu brand image dan brand trust terhadap brand loyalty dari semua penelitian 

terdahulu maupun penelitian sekarang. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

pengaruh brand image dan brand trust terhadap brand loyalty dari semua penelitian 

terdahulu maupun penelitian sekarang. Peneliti yang ketiga, terdapat persamaan 

yaitu pada alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. 

 

B. Landasan Teori 

1.  Brand Image 

Brand image adalah apa yang dirasakan oleh pelanggan berupa hasil 

penafsiran mengenai identitas merek dan sinyal  pesan tentang merek yang 

dibangun oleh perusahaan (Sumarwan, 2011: 239). Brand image yang positif 
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dan kuat yang berada dibenak pelanggan akan menciptakan suatu relasi terhadap 

perusahaan sehingga dapat diunggulkan antar pesaing dalam pasar. 

Manajemen merek melakukan tindakan fokus pada penciptaan nilai 

tambah untuk dirasakan dan ditawarkan kepada pelanggan untuk membangun 

brand image yang positif dan kuat. Brand image adalah hal yang perlu 

diperjuangkan dimana pengembangan image yang kuat akan menarik bagi 

pengguna-pengguna produk (Copley, 2014: 165).  

a. Faktor-faktor pembentuk Brand Image  

Menurut Schiffman & Kanuk (2000: 154), brand image memiliki 

faktor-faktor pembentuk sebagai berikut: 

1) Kualitas atau mutu, berhubungan dengan kualitas produk yang 

ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 

2) Bisa dipercaya atau diandalkan, berhubungan dengan pendapat atau 

kesepakatan yang dibetuk oleh masyarakat tentang produk yang 

dikonsumsi. 

3) Kegunaan atau manfaat, berhubungan dengan fungsi produk yang dapat 

dimanfaatkan oleh konsumen. 

4) Pelayanan, berhubungan dengan pelayanan yang diberikan produsen 

kepada konsumen. 

b. Indikator Brand Image 

Menurut Keller (2003: 114), untuk mengukur brand image dapat 

menggunakan tiga indikator pengukuran yaitu: 
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1) Favorability of brand association (keunggulan asosiasi merek) 

Keunggulan asosiasi merek bisa meyakinkan konsumen bahwa atribut 

dan manfaat dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen 

sehingga menciptakan sikap positif terhadap merek tersebut. 

2) Strength of brand association (kekuatan asosiasi merek) 

Kekuatan asosiasi merek bergantung pada informasi yang masuk dalam 

ingatan konsumen dan bagaimana informasi tersebut dikelola oleh data 

sensoris di otak sebagai bagian dari brand image. Jika konsumen secara 

aktif memikirkan dan menguraikan arti informasi pada suatu produk, 

maka akan tercipta asosiasi yang semakin kuat pada ingatan konsumen. 

3) Uniqueness of brand association (keunikan asosiasi merek) 

Merek harus unik dan menarik sebagai pembeda terhadap pesaing. 

Keunikan akan memberikan kesan kepada ingatan konsumen, yang akan 

menimbulkan keinginan untuk mengetahui dimensi merek yang lebih 

jauh. 

2. Brand Trust 

Menurut Delgado (2003:11) brand trust adalah kemampuan merek untuk 

dipercaya yang bersumber dari keyakinan konsumen jika produk tersebut 

mampu memenuhi nilai yang dijanjikan dan intensi positif merek yang 

berlandasan bahwa merek mengutamakan kepentingan konsumen. Merek akan 

membantu pelanggan mengurangi risiko yang dirasakan, menyederhanakan 

proses pemilihan, dan menghemat waktu. Brand trust adalah komitmen yang 

tampak ketika konsumen percaya bahwa hubungan yang berkelanjutan dengan 
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merek sangat penting sehingga mereka ingin mempertahankannya melalui usaha 

maksimal dan percaya membeli merek akan menghasilkan hasil yang positif 

(Copley, 2014: 160).  

a. Faktor-faktor pembentuk Brand Trust 

Menurut Copley (2014: 161) faktor-faktor pembentuk brand trust 

sebagai berikut: 

1) Opportunistic behaviour (pengaruh negatif pada hubungan karena 

berorientasi pada tipuan). 

2) Consumers’ predetermined set (pengakuan bahwa konsumen dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang belum tentu berada dalam kendali 

langsung mereka, yaitu pengaruh orang tua dan tahap kehidupan). 

3) Communications (berbagi informasi formal dan informal dan 

informasi yang tepat waktu). 

b. Indikator Brand Trust  

Menurut Delgado (2003: 11-12) brand trust dapat diukur dari 

indikator yang terdiri dari: 

1) Fiability  

Kepercayaan merek memiliki sifat teknis karena ini 

menyangkut persepsi bahwa merek dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen. Berkaitan dengan keyakinan konsumen bahwa merek 

memenuhi janji nilainya. Rasa prediktabilitas yang merek lakukan 

untuk memenuhi kebutuhan individu dengan cara yang konsisten 

positif.  
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2) Intentionality  

Intensionalitas mencerminkan keamanan emosional pada 

pihak konsumen. Aspek keyakinan yang melampaui bukti yang 

tersedia untuk membuat individu merasa dengan jaminan, bahwa 

merek akan bertanggung jawab dan peduli meskipun perubahan-

perubahan masa depan bermasalah situasi dan keadaan dengan 

konsumsi produk. Keyakinan pada sifat ini dengan demikian 

diadakan dan ditindaklanjuti di masa kini dengan harapan percaya 

bahwa peristiwa masa depan akan menyelidiki mereka untuk 

menjadi benar. Oleh karena itu, ini berkaitan dengan keyakinan 

bahwa merek tidak akan mengambil keuntungan dari kerentanan 

konsumen. 

3. Brand Loyalty 

Brand loyalty adalah loyalitas yang dianugrahkan pelanggan terhadap 

merek (Sumarwan et al, 2011: 224). Loyalitas dapat dijadikan tolak ukur 

mengenai seberapa besar kemungkinan pelanggan untuk pindah ke merek lain.  

Brand loyalty adalah suatu mitos tapi kepercayaan, komitmen dan 

harapan loyalitas yang patut untuk diupayakan (Copley, 2014:168). Intensitas 

hubungan yang kemudian diikuti dan akan mempengaruhi tingkat loyalitas. 

Hubungan loyalitas yang sudah terjalin baik terhadap merek merupakan aset 

berharga bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan (Aaker, 2013:206). 

Pelanggan yang loyal terhadap suatu merek akan rela mengorbankan biaya yang 

lebih mahal untuk suatu merek karena bangga dan merasa puas atas suatu merek.  
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Menurut Kartajaya, Hermawan (2009: 130) brand loyalty mempunyai 

lima tingkatan yaitu: 

1) Switchers/price sensitive, pada tingkatan ini pelanggan tidak loyal terhadpa 

merek atau belum memiliki brand equty yang kuat. Merek sangat berperan 

sedikit dalam keputusan pembelian. Keputusan pembelian masih 

dipengaruhi besar oleh penawaran yang lebih murah terutama untuk 

konsumsi kebutuhan rumahan sehari-hari. 

2) Satisfied/habitual buyer, pelanggan merasa puas terhadap produk atau 

setidaknya tidak merasa puas terhadap produk perusahaan. Pelanggan lebih 

sensitive terhadap benefit baru dalam keputusan pembeliannya. 

3) Satisfied buyer with switching cost, pelanggan merasa puas terhadap produk 

dan apabila ingin berganti merek harus mengeluarkan biaya. Pelanggan 

sensitive terhadap benefit yang dapat melampui biaya beralih merek. 

4) Likes the brand, pelanggan yang sangat menyukai merek. Pelanggan sudah 

memiliki rasa keterikatan secara emosional dengan merek. 

5) Commited buyer, pelanggan mempunyai perasaan bangga dalam 

menggunakan produk yang ditawarkan perusahaan. Pelanggan akan 

merekomendasikan merek yang sama kepada orang lain. Tingkatan ini 

merek sudah memiliki brand equity yang kuat di mata pelanggan. 

a. Manfaat Brand Loyalty 

Menurut Sumarwan (2011:224) manfaat yang diperoleh jika memiliki 

pelanggan yang memiliki brand loyalty tinggi yaitu: 
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1) Hemat biaya karena meretensi pelanggan lama jauh lebih murah daripada 

memperoleh pelanggan baru. 

2) Memperoleh ruang atau tempat yang dominan di outlet, karena peritel 

menganggap merek yang memiliki loyalitas tinggi maka akan dicari oleh 

pelanggan. 

3) Brand loyalty yang tinggi akan mempengaruhi munculnya word of mouth 

sebab pelanggan yang loyal akan secara tidak sadar menjadi pengiklan yang 

fanatik atas merek yang dibanggakan tersebut. 

b. Faktor-faktor pendorong Brand Loyalty 

Menurut Sutisna (2002: 41) faktor-faktor yang mendorong atau memengaruhi 

loyalitas merek terhadap suatu produk atau jasa adalah sebagai berikut: 

1) Mutu produk 

Produk yang memenuhi spesifikasi,standar,persyaratan konsumen. 

2) Harga yang bersaing 

Dengan efisiensi (baikdiproduksi maupun di manajemen) dapat menetapkan 

harga yang wajar dan kompetitif. 

3) Pelayanan informasi yang maksimal 

Memberikan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan konsumen secara 

penuh 

4) Citra perusahaan/produk/merek 

Gambaran informasi tentang citra perusahaan dijaga dengan baik. 

Terbentuknya citra merek (brand image) adalah pada saat konsumen 
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memperoleh pengalaman yang menyenangkan dengan produk. Dimana 

gambaran informasi tentang citra perusahaan dijaga dengan baik. 

5) Produk baru dan semakin baru (research and development) 

Penyajian produk yang mengikuti perkembangan dengan didukung oleh 

personel andal dan sarana research dan development yang memadai. 

6) Kepercayaan konsumen terhadap merek (trust in a brand) 

Kepercayaan konsumen terhadap suatu merek akan terus meningkat jika 

yang diperkirakan oleh konsumen dapat dijelaskan dan digambarkan 

melalui keterbatasan merek. 

7) Kebutuhan mendadak bisa dipenuhi  

Persiapan persediaan yang cukup dengan didukung oleh sarana dan personel 

yang selalu siap untuk mengantisipasi permintaan mendadak dari 

konsumen. 

c. Indikator Brand Loyalty 

Menurut Kartajaya, Hermawan (2009: 131) brand loyalty dapat diukur 

dengan menggunakan metode-metode, repurchase rates, percent of purchase, 

dan number of brands purchased.  

1) Repurchase rates yaitu pengukuran yang dilakukan dengan melihat tingkat 

pembelian kembali. Jadi, semakin tinggi rata-rata pembelian kembali 

pelanggan pada suatu merek, maka pelanggan tersebut dapat dikatakan 

loyal. Namun jika rata-rata pembelian kembali terhadap beberapa merek, 

maka pelanggan tersebut tidak loyal terhadap suatu merek. 
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2) Percent of purcases, persentase pembelian yang tinggi terhadap satu merek, 

dengan indikasi bahwa pasar loyal terhadap merek tersebut. 

3) Number of brands purchased, loyalitas terhadap suatu merek dikatakan 

rendah atau tidak loyal jika semakin banyak jumlah merek yang dibeli oleh 

pelanggan. Nilai pembelian terhadap satu merek yang dominan atau tidak 

ada merek lain merupakan cara untuk mengetahui loyalitas terhadap merek 

tersebut. 

Menurut Odin dalam Tjiptono (2005: 390) dalam praktik, jarang sekali 

terjadi pelanggan yang setia kepada satu merek secara penuh 100%. Dengan 

penyebab seperti itu, maka ada tiga jenis ukuran loyalitas merek yang sering 

digunakan yaitu: 

1) Proporsi pembelian 

Persentase yang digunakan untuk mengukur loyalitas yaitu jumalah 

pembelian merek yang paling sering dibeli dibagi dengan total pembelian.  

2) Urutan atau renteten pembelian 

Konsistensi yang berhubungan dengan urutan pembelian dan frekuensi 

konsumen berganti pemasok. Terdapat lima macam pola dalam hal ini 

sebagai berikut: 

a) Undivided loyalty (loyalitas tak terbagi): A A A A A A A A; 

b) Occasional switch (sesekali beralih): A A B A A A C A A D A; 

c) Switch loyalty (beralih loyalitas): A A A A B B B B; 

d) Divided loyalty (loyalitas terbagi): A A A B B A A B B B; 



20 
 

 

e) Brand indifference (non loyalty) (ketidakpedulian merek): A B D C B A 

C D. 

Catatan: A B C D ialah merek-merek yang berbeda. 

3) Probabilitas pembelian 

Proporsi dan urutan pembelian dikombinasikan untuk menghitung probalitas 

pembelian berdasarkan sejarah pembelian pelanggan dalam jangka panjang. 

 

C. Kerangka pikir 

Kerangka pikir penelitian berfungsi sebagai alur penelitian yang akan 

dijalankan pada penelitian ini. Penelitian ini diharapkan bisa terarah sesuai tujuan 

yang akan dicapai. Berlandasan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu maka 

konsep kerangka pikir disajikan sebagai berikut pada gambar 2.1:  

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Beracuan kerangka pikir penelitian maka dapat diketahui variabel brand 

image secara langsung juga mampu memberikan pengaruh secara langsung 

terhadap brand loyalty. Variabel brand trust juga secara langsung mampu 

H1 

H2 

BRAND 

TRUST (X2) 

BRAND 

IMAGE (X1) 

BRAND 

LOYALTY 

(Y) 
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memberikan pengaruh langsung terhadap brand loyalty. Variabel brand image dan 

brand trust menjadi ukuran atas tercapainya brand loyalty. 

 

D.  Hipotesis 

Penelitian ini didasari oleh hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan 

oleh Bastian (2014), analisa pengaruh citra merek (brand image) dan kepercayaan 

merek (brand trust) terhadap loyalitas merek (brand loyalty) Ades PT. Ades 

Alfindo Putra Setia. Dengan alat analisis yang digunakan yaitu SEM (Structural 

Equation Modelling) menghasilkan bahwa citra merek (brand image) berpengaruh 

terhadap loyalitas merek (brand loyalty) ADES PT Ades Alfindo Putra Setia 

dinyatakan diterima dan signifikan. Penelitian ini didasari juga oleh hasil penelitian 

terdahulu yang dilaksanakan oleh Noor (2014), pengaruh brand image terhadap 

brand loyalty King Thai Tea Thailand.  Dengan alat analisis yang digunakan yaitu 

analisis path menghasilkan bahwa brand image berpengaruh terhadap brand loyalty 

secara signifikan.  

Penelitian ini juga didasari oleh hasil penelitian terdahulu yang 

dilaksanakan oleh Rizan, Saidani dan Sari (2012), pengaruh brand image dan brand 

trust terhadap brand loyalty Teh Botol Sosro. Dengan alat analisis regresi berganda 

yang digunakan yaitu menghasilkan bahwa variabel brand image berpengaruh 

secara signifikan terhadap brand loyalty. 

Dari uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan: 

H1 : Brand image berpengaruh secara signifikan terhadap brand loyalty pada merek 

Pocari Sweat. 
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Penelitian ini didasari oleh hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan 

oleh Noor (2014), pengaruh brand image dan brand trust terhadap brand loyalty 

King Thai Tea Thailand.  Dengan alat analisis yang digunakan yaitu analisis path 

menghasilkan bahwa brand trust berpengaruh terhadap brand loyalty secara 

signifikan. Penelitian ini didasari juga oleh hasil penelitian terdahulu yang 

dilaksanakan oleh Rizan, Saidani dan Sari (2012), pengaruh brand image dan brand 

trust terhadap brand loyalty Teh Botol Sosro. Dengan alat analisis regresi berganda 

yang digunakan yaitu menghasilkan bahwa variabel brand trust berpengaruh secara 

signifikan terhadap brand loyalty. 

Penelitian ini juga didasari oleh hasil penelitian terdahulu yang 

dilaksanakan oleh Bastian (2014), analisa pengaruh citra merek (brand image) dan 

kepercayaan merek (brand trust) terhadap loyalitas merek (brand loyalty) Ades PT. 

Ades Alfindo Putra Setia. Dengan alat analisis yang digunakan yaitu SEM 

(Structural Equation Modelling) menghasilkan bahwa brand trust berpengaruh 

terhadap loyalitas merek (brand loyalty) ADES PT Ades Alfindo Putra Setia 

dinyatakan diterima dan signifikan. Rizan, Saidani dan Sari (2012), pengaruh brand 

image dan brand trust terhadap brand loyalty Teh Botol Sosro. Dengan alat analisis 

regresi berganda yang digunakan yaitu menghasilkan bahwa variabel brand trust 

berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. 

Dari uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan: 

H2 : Brand trust berpengaruh secara signifikan terhadap brand loyalty  pada merek 

Pocari Sweat. 
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Penelitian ini didasari oleh hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan 

oleh Rizan, Saidani dan Sari (2012), pengaruh brand image dan brand trust 

terhadap brand loyalty Teh Botol Sosro. Dengan alat analisis regresi berganda yang 

digunakan yaitu menghasilkan bahwa variabel brand image dan brand trust secara 

simultan berpengaruh terhadap brand loyalty. 

Dari uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan: 

H3 : Brand image dan brand trust berpengaruh secara simultan terhadap brand 

loyalty pada merek Pocari Sweat.  

Penelitian ini didasari oleh hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan 

oleh Rizan, Saidani dan Sari (2012), pengaruh brand image dan brand trust 

terhadap brand loyalty Teh Botol Sosro. Dengan alat analisis regresi berganda yang 

digunakan yaitu menghasilkan bahwa brand trust memiliki pengaruh yang paling 

kuat terhadap brand loyalty pada Teh Botol Sosro.  

Dari uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan: 

H4 : Diantara brand image dan brand trust yang memberikan kontribusi terbesar 

terhadap brand loyalty pada merek Pocari Sweat adalah brand trust. 


