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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

 Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang 

dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Metode Hasil Penelitian 

1.  Danny 

Alexander 

Bastian (2014)  

 

Bebas : 

1. Citra Merek 

(Brand 

Image) 

2. Kepercayaan 

Merek (Brand 

Trust) 

 

Terikat : 

1. Loyalitas 

Merek (Brand 

Loyalty)  

1. Sampel: Retail 

produk ADES 

di Surabaya dan 

melakukan 

pembelian 

minimal 5 kali 

selama dua 

bulan terakhir. 

Sebanyak 55 

sampel. J 

2. Pengumpulan 

data: Data 

primer 

(Kuisioner). 

3. Analisis Data: 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM)  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

citra merek 

berpengaruh 

signifikan dan  

positif terhadap 

loyalitas merek, 

kepercayaan merek 

mempengaruhi 

loyalitas merek, 

dan citra merek  

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepercayaan 

merek. 

2. Nur M Agus 

Salim (2017) 

 

Bebas : 

1. Citra Merek  

2. Kepercayaan 

Merek 

 

Terikat : 

1. Loyalitas 

Merek  

1. Penentuan 

Sampel: 

Purposive 

sampling 

 

2. Pengumpulan 

Data: Data 

primer 

(kuisioner)  

 

3. Analisis Data: 

Regresi inier 

berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa secara 

parsial atau 

signifikan variabel 

citra merek dan 

kepercayaan merek 

berpengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap loyalitas 

merek. Citra merek 

berpengaruh 

dominan. 
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No Peneliti Variabel Metode Hasil Penelitian 

3.  Diar Skriptian 

Eko Prasetya 

(2016) 

 

 Bebas : 

1. Brand Image  

2. Brand 

Awareness 

3. Brand Trust  

 

Terikat : 

1. Brand Loyalty  

1. Penentuan 

Sampel: 

Random 

sampling 

 

2. Pengumpulan 

Data: Data 

primer 

(kuisioner)  

 

3. Analisis Data: 

Regresi inier 

berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa  

brand image, 

brand awareness, 

dan brand trust 

mempunyai 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan terhadap 

brand loyalty. 

4.  Rani Oktaviani 

(2016)  

 

Bebas : 

1. Kualitas 

Produk 

2. Kepercayaan 

Merek 

3. Kepuasan 

Konsumen 

 

Terikat : 

1. Loyalitas 

Merek 

1. Penentuan 

Sampel: 

Purposive 

sampling 

 

2. Pengumpulan 

Data: Data 

primer 

(kuisioner) 

 

3. Analisis Data: 

Regresi inier 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel  

kualitas produk, 

kepercayaan 

merek, dan 

kepuasan 

konsumen 

berpengaruh positif 

secara parsial dan 

simultan terhadap 

variabel loyalitas 

merek. 

5.  Aris Prabowo 

(2013) 

Bebas : 

1. Kualitas   

Produk  

2. Brand Trust 

3. Brand Image  

4. Kepuasan 

Pelanggan 

 

Terikat : 

1. Brand 

Loyalty  

1. Penentuan 

Sampel: 

convenience 

sampling 

 

2. Pengumpulan 

Data: Data 

primer 

(kuisioner) 

 

3. Analisis Data: 

Regresi inier 

berganda 
 
 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh secara 

simultan dan 

parsial variabel 

kualitas produk, 

brand trust, brand 

image dan 

kepuasan 

pelanggan terhadap 

variabel brand 

loyality.  
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Tabel 2.2  

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang 

Penelitian 

ke- 

Perbedaan Persamaan 

1 

1) Variabel Kepercayaan Merek 

(X2) 

2) Objek penelitian = Ades PT. 

Ades Alfindo Putra Setia 

3) Alat analisis data = SEM 

(Structural Equation Modelling) 

1) Variabel Citra Merek (X1) 

2) Variabel Loyalitas Merek (Y)  

2 

1) Variabel Kepercayaan Merek 

(X2) 

2) Objek penelitian = Mie Instan 

Indomie 

1) Variabel Citra Merek (X1) 

2) Variabel Loyalitas Merek (Y) 

3) Alat analisis data = Analisis 

Regresi Linier Berganda 

3 

1) Variabel Brand Awareness (X2) 

2) Variabel Brand Trust (X3) 

3) Objek penelitian = Air Mineral 

Merek Aqua  

1) Variabel Brand Image (X1) 

2) Variabel Loyalitas Merek (Y) 

3) Alat analisis data = Analisis 

Regresi Linier Berganda 

4 

1) Variabel Kepercayaan Merek 

(X2) 

2) Variabel Kepuasan Konsumen 

(X3) 

3) Objek penelitian = Minuman 

Isotonik Merek Mizone   

1) Variabel Kualitas Produk (X1) 

2) Variabel Loyalitas Merek (Y) 

3) Alat analisis data = Analisis 

Regresi Linier Berganda 

5 

1) Variabel Brand Trust (X2)  

2) Variabel Kepuasan Pelanggan 

(X4)  

3) Objek penelitian = Air Mineral 

Aqua   

1) Variabel Kualitas Produk (X1) 

2) Variabel Brand Image (X3) 

3) Variabel Loyalitas Merek (Y) 

4) Alat analisis data = Analisis 

Regresi Linier Berganda 

 

B. Tinjauan Pustaka  

1. Loyalitas Merek  

 Bagi sebuah perusahaan keberadaan konsumen yang loyal terhadap 

merek sangat dibutuhkan. Loyalitas merek merupakan suatu konsep 

yang sangat penting untuk perusahaan agar tetap bertahan hidup. 

Mempertahankan konsumen agar loyal terhadap merek perusahaan 

dinilai lebih efektif daripada untuk mendapatkan konsumen baru (Peter 

& Olson, 2000). 
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 Loyalitas merek merupakan suatu sikap positif seorang konsumen 

terhadap suatu merek, dimana konsumen memiliki keinginan yang kuat 

untuk membeli ulang merek yang sama pada saat ini maupun masa 

mendatang (Sumarwan, 2015). Keinginan konsumen untuk terus 

melakukan pembelian ulang pada merek tentunya menjadi sebuah 

keuntungan bagi perusahaan. Dengan demikian, pihak pemasaran 

perusahaan akan berusaha untuk memperluas pasarnya agar konsumen 

semakin mudah untuk mendapatkan produknya.    

 Loyalitas merek dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seorang 

pelanggan menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek, 

mempunyai komitmen pada merek tertentu, dan berniat untuk terus 

membelinya di masa depan (Sunarto, 2003). Loyalitas merek dapat 

dipengaruhi oleh kepuasan maupun ketidakpuasan terhadap merek yang 

telah diakumulasi dalam jangka waktu tertentu. Apabila konsumen 

merasaa puas terhadap merek tersebut maka akan melakukan pembelian 

ualng. Pembelian secara berulang-ualang terhadap merek yang sama 

dapat menunjukkan loyalitas terhadap merek.  

 Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas merek adalah suatu keinginan kuat seorang konsumen untuk 

melakukan pembelian secara berulang-ulang pada merek yang sama di 

masa yang akan datang. 
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a. Tingkatan loyalitas merek 

 

 Ada beberapa tingkatan dalam loyalitas merek. Masing – masing 

tingkatan dapat menunjukkan tantangan pemasaran yang dihadapi  

perusahaan. Berikut adalah tingkatan loyalitas merek menurut Aaker, 

2009: 

1) Switcher (berpindah-pindah) 

 Pembeli pada tingkatan ini dikatakan sebagai pembeli pada 

tingkat paling dasar. Pada tingkat ini konsumen tidak loyal dan 

tidak terikat dengan merek apapun. Konsumen pada umumya 

berpindah-pindah merek dan akan lebih memperhatikan harga 

dalam pembeliannya.  

2) Habitual Buyer (Pembeli yang bersifat kebiasaan) 

 Pembeli pada tingkat ini adalah pembeli yang merasa puas 

dengan produk yang digunakannya, atau setidaknya pembeli 

tidak merasa kecewa dengan produk. Jadi pada tingkatan ini, 

pembeli memilih merek, karena kebiasaan saja. Pembeli rokok 

termasuk pembeli jenis ini.   

3) Satisfied Buyer With Switching Cost (Pembeli yang puas dengan 

biaya peralihan) 

 Pembeli ini merupakan konsumen yang masuk dalam 

kategori puas apabila mengkonsumsi merek tersebut dengan 

menanggung biaya peralihan (switching cost), seperti biaya 

waktu, uang dan mungkin resiko pemakaian karena pengalihan 
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merek. Switching cost adalah biaya atau pengorbanan yang 

harus ditanggung oleh konsumen apabila konsumen 

memutuskan untuk berpindah ke merek lain. Biaya yang dapat 

timbul dari switching cost diantara lain biaya pencarian, diskon 

pelanggan loyal, biaya emosional, resiko finansial dan resiko 

sosial.  

4) Likes the brand (Menyukai merek) 

 Pembeli benar-benar menyukai merek tersebut. 

Pembeliannya berdasarkan asosiasi merek (mungkin simbol, 

atau karena rangkaian pengalaman dalam mengkonsumsi merek 

tersebut).  

5) Commited Buyer (Pembeli yang komit) 

 Pembeli pada tahap ini memiliki tingkat yang setia. Mereka 

memiliki suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek. 

Bahkan merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka 

dipandang dari segi fungsinya maupun sebagai suatu ekspresi 

mengenai siapa sebenarnya mereka.  Salah satu aktualisasi 

loyalitas pembeli ditunjukkan oleh tindakan merekomendasikan 

merek tersebut pada orang lain. 

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Merek  

  Konsumen yang bersikap loyal terhadap suatu merek tentu 

ada pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya. Menurut 
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Marconi (1994) ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan 

konsumen yaitu :  

1) Nilai (Harga dan Kualitas merek) 

 Kualitas yang dimiliki dari sebuah produk sangat penting 

keberadaannya. Ketika terjadi penurunan standar kualitas 

produk dari yang sudah ada sebelumnya akan mengakibatkan 

konsumen kecewa, bahkan konsumen yang sudah loyal pada 

merek. Begitupun dengan adanya perubahan harga yang tidak 

layak. Oleh karena itu perusahaan harus menjaga kualitas 

produk yang dimilikinya, untuk dapat mempertahankan loyalitas 

merek yang dimilikinya. 

2) Citra (Kepribadian dan Reputasi Merek) 

 Citra yang dimiliki produk dapat membentuk sikap loyal 

konsumen terhadap merek. Banyak konsumen ketika melakukan 

pembelian hanya didasarkan pada reputasi yang dimiliki dari 

merek produk tersebut. Melalui kalimat-kalimat iklan dari  

merek suatu produk dapat membentuk kepribadian merek yang 

selanjutnya dapat mengarahkan konsumen untuk bersikap loyal 

terhadap merek. 

3) Kenyamanan dan kemudahan mendapatkan merek 

 Kenyamanan dan kemudahan konsumen dalam 

mendapatkan merek perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan, 

apalagi dalam situasi persaingan yang semakin tinggi saat ini. 
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Konsumen cenderung memilih merek yang mampu memberikan 

akses yang nyaman dan mudah untuk mendapatkannya. 

Misalkan kenyamanan dan kemudahan dalam pembayaran.  

4) Kepuasan  

 Kepuasan yang dimiliki konsumen terhadap merek yang 

dipilihnya merupakan faktor penentu apakah konsumen dapat 

bersikap loyal atau tidak. Konsumen yang merasa puas terhadap  

merek produk yang dipilihnya cenderung akan terus menerus 

memilih / menggunakan merek tersebut. Dengan demikian, 

ketika konsumen merasa puas dan terus menerus melakukan 

pembelian maka akan memiliki sikap loyal terhadap merek. 

5) Pelayanan  

 Pelayanan yang diberikan perusahaan merupakan faktor 

utama dari ketidakpuasan konsumen. Ketika merek atau 

perusahaan tidak dapat  memenuhi layanan yang dijanjikan 

dapat menyebabkan konsumen merasa tidak puas.   

6) Garansi atau jaminan yang diberikan oleh merek 

 Merek suatu produk yang memiliki garansi atau jaminan 

dapat memberikan nilai lebih terhadap kepercayaan konsumen 

pada produk. 
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c. Indikator Loyalitas Merek 

  Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur 

loyalitas merek menurut Algesheimer et al (2005) dalam Ahmed 

(2014) meliputi : 

1) Merek pilihan pertama (This brand would be my first choice) 

 Konsumen memiliki komitmen pada merek dan konsisten 

pada merek yang jadi pilihanya. Konsumen tidak tertarik untuk 

berpindah pada merek apapun yang ditawarkan.    

2) Setia pada merek (I consider myself to be loyal to this brand)  

 Konsumen merupakan pelanggan yang setia pada suatu 

merek dan memiliki kebanggaan sebagai pengguna suatu merek 

tersebut.  

3) Tidak membeli merek lain (I will not buy other brands if the 

same product is available at the store) 

  Konsumen tidak akan membeli produk dengan merek lain 

ketika menemukan produk yang sama tersedia di dalam satu 

toko. Konsumen akan membeli produk dengan merek yang 

biasa dipilihnya tanpa melakukan pertimbangan lagi.    

4) Merekomendasikan  (I recommend this brand to someone who 

seeks my advice)  

 Konsumen memberikan informasi mengenai keunggulan 

dan manfaat yang dimiliki produk kepada orang lain dan 

menyarankan untuk menggunakan merek tersebut.  
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5) Berani membayar lebih (I get good value for my money) 

 Konsumen berani mengeluarkan biaya lebih banyak karena 

merek yang dipilihnya miliki kualitas produk yang baik.    

6) Mengatakan hal positif tentang merek (I say positive things 

about this brand to other people)  

 Konsumen mempromosikan suatu merek dengan 

memberikan informasi positif tentang merek kepada orang lain. 

 

2. Citra Merek  

 Citra dapat didefinisikan sebagai jumlah dari gambaran-gambaran, 

kesan – kesan, dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang 

terhadap suatu objek (Kotler & Keller, 2009). Citra terhadap merek 

memiliki hubungan dengan sikap yang berupa keyakinan terhadap suatu 

merek. Konsumen yang memiliki citra positif terhadap merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu 

membangun citra positif terhadap suatu merek sangat diperlukan.   

 Merek menjadi sebuah identitas dari suatu produk. Merek 

dipandang oleh konsumen sebagai bagian penting dari suau produk 

untuk menambah nilai. Merek adalah suatu nama, kata, tanda, simbol, 

atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasikan 

pembuat atau penjual produk dan jasa tertentu (Kotler & Armstrong, 

2004) . Nama merek dari suatu produk dapat membantu konsumen 

untuk mengidentifikasikan produk yang memberi manfaat bagi mereka. 
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Merek juga memberitahu konsumen untuk mengenali seberapa tinggi 

kualitas produk yang dimiliki. 

 Citra merek adalah seperangkat asosiasi unik yang ingin diciptakan 

atau dipelihara oleh pemasar (Aaker, 2009). Shimp et al (2000) 

berpendapat bahwa citra merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi 

yang muncul di benak konsumen ketika mengingat sebuah merek 

tertentu. Asosiasi itu menyatakan segala hal yang berkaitan dengan 

ingatan sebuah merek dan apa yang dijanjikan kepada konsumen.  

Asosiasi-asosiasi yang diingat oleh konsumen tentang merek dapat 

dirangkai membentuk sebuat citra merek (brand image).  

 Citra merek (Brand image) adalah persepsi tentang merek yang 

merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek 

tersebut (Kotler & Keller, 2009). Persepsi konsumen tentang merek 

tersebut dapat berupa persepsi positif maupun negatif. Perusahaan yang 

telah memiliki citra merek positif, memiliki sebuah kekuatan tersendiri  

dibandingkan para pesaingnya. Sehingga, akan memudahkan merek 

perusahaan mendapatkan konsumen dan bertahan dipasaran.    

 Indikator Citra Merek  

  Menurut Kotler & Keller (2009), dalam pengukuran citra 

 merek tidak ada ketentuan yang baku. Pengukuran citra merek 

 dapat dilakukan berdasarkan aspek sebuah merek, yaitu :  

1) Strengthness (Kekuatan) 



23 
 

 Kekuatan dalam hal ini merupakan keunggulan yang 

dimiliki oleh merek. Bersifat fisik dan tidak ditemukan pada 

merek lainnya. Keunggulan merek ini mengacu pada atribut-

atribut fisik atas merek tersebut sehingga biasa dianggap sebagai 

sebuah kelebihan dibandingkan dengan merek lain. Termasuk 

pada kelompok ini antara lain: fisik produk, keberfungsian 

semua fasilitas produk, harga produk, maupun penampilan 

fasilitas pendukung dari produk tersebut. Dalam hal ini Tehbotol 

Sosro memiliki kekuatan berupa kekuatan merek yang dimiliki. 

2) Uniqueness (Keunikan) 

 Keunikan merupakan pembeda sebuah merek diantara 

merek-merek lainnya. Memiliki keunikan atau ciri khas produk 

yang dapat memberikan kesan bagi konsumen tentang merek. 

Termasuk dalam kelompok unik ini yaitu variasi harga dari 

produk-produk maupun diferensiasi dari penampilan fisik 

sebuah produk. Dalam hal keunikan, Tehbotol Sosro memiliki 

keunikan berupa rasa sepat yang menjadi  ciri khas produknya. 

3) Favorability (Kesukaan) 

 Kesukaan mengarah pada kemampuan merek agar mudah 

diingat oleh konsumen. Kelompok kesukaan ini antara lain 

kemudahan merek untuk diucapkan, kemampuan merek untuk 

tetap diingat oleh konsumen, maupun kesesuaian antara kesan 

merek di benak konsumen dengan citra yang diinginkan 
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perusahaan atas mereknya. Dalam hal kesukaan ini, Tehbotol 

Sosro memiliki merek yang mudah diingat.   

 

3. Kualitas Produk  

 Kualitas (quality) adalah totalitas fitur dan karakteristik produk 

atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Kotler & Keller, 2009). 

 Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, 

kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya (Kotler 

& Armstrong, 2001). Kualitas produk merupakan suatu strategi yang 

harus dimiliki oleh perusahaan. Saat ini banyak konsumen yang 

menjadikan kualitas produk sebagai bahan pertimbangan dalam 

pemilihan produk yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu, perlunya 

perusahaan untuk terus memperhatikan kualitas produknya agar mampu 

bertahan dipasaran. 

 Kualitas produk adalah proses produksi suatu barang, dimana 

kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan dapat menciptakan 

suatu persepsi positif dari pelanggan terhadap perusahaan dan 

menghasilkan suatu kepuasan serta loyalitas pelanggan (Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2009)  
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a. Dimensi Kualitas Produk  

 Kualitas produk dapat dilihat melalui delapan dimensi yang dapat 

mempengaruhi loyalitas merek menurut Tjiptono, 2008:  

1) Performance (Kinerja) 

 Performance menunjukkan kemampuan produk dalam 

menjalankan fungsinya untuk memuaskan konsumen. 

Implementasinya kinerja diartikan sebagai persepsi pelanggan 

terhadap manfaat dasar produk yang dikonsumsinya. Seperti 

minuman Tehbotol Sosro yang dapat memberikan manfaat 

sebagai antioksidan.  

2) Feature (Fitur) 

 Features merupakan karakteristik pelengkap produk yang 

dapat memberi kesan berbeda. Misalnya fasilitas pendukung 

seperti desain kemasan produk Tehbotol Sosro yang menarik 

sehingga membuat konsumen tertarik untuk membeli dan 

mengkonsumsinya.   

3) Reliability (Keandalan) 

 Keandalan merupakan persepsi pelanggan terhadap 

keandalan produk yang dinyatakan dengan kualitas produk yang 

diproduksi perusahaan. Misalnya produk Tehbotol Sosro tahan 

terhadap segala macam cuaca.   

4) Conformance (Kesesuaian dengan Spesifikasi) 
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 Kesesuaian produk dengan standar yang telah ditentukan 

sebelumnya. Misalnya,  kualitas pengolahan dan hasil produk 

telah sesuai standar dengan mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 

2008 , yaitu sertifikat sistem manajemen mutu.  

5) Durability (Daya Tahan) 

 Keawetan atau ketahanan produk yang dapat digambarkan 

dengan seberapa lama produk dapat digunakan sesuai harapan  

dalam kondisi normal. Waktu garansi atau jaminan produk tidak 

rusak sebelum masa kadaluwarsa yang telah ditetapkan. 

Mencakup umur minuman Tehbotol Sosro berapa lama produk 

tersebut dapat digunakan.   

6) Aesthethic (Keindahan) 

 Nilai keindahan atau daya tarik yang dimiliki produk. 

Melalui bentuk penampilan produk yang ditampilkan kepada 

konsumen. Misalkan berbagai macam bentuk kemasan Tehbotol 

Sosro. 

7) Perceived (Kesan) 

 Produk yang dihasilkan oleh perusahaan mampu 

memberikan kesan serta pengaruh yang baik dan tanggung 

jawab, bahwa produk tersebut memiliki citra merek yang baik. 

Seperti komposisi bahan-bahan dalam pembuatan Tehbotol 

Sosro harus selalu diperhatikan agar tetap menjaga kualitas dan 

konsumen semakin loyal.   
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C. Kerangka Pikir  

 Kerangka pikir dalam penelitian digunakan sebagai acuan peneliti 

untuk mempermudah dalam penelitian agar memiliki arah dan sesuai 

dengan tujuan. Kerangka pikir ini disusun berdasarkan penelitian-

penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Citra merek dan Kualitas Produk 

terhadap Loyalitas Merek. Apabila suatu perusahaan memiliki citra merek 

yang baik dan kualitas produk sesuai dengan harapan konsumen, maka 

akan menambah kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

Sehingga konsumen akan menunjukkan suatu sikap yang positif terhadap 

merek dan menimbulkan loyalitas konsumen terhadap merek.  

 Dalam penelitian ini indikator yang digunakan loyalitas merek 

yaitu merek pilihan pertama, setia pada merek, tidak membeli merek lain, 

merekomendasikan, berani membayar lebih , mengatakan hal positif 

tentang merek, menurut  Algesheimer, Uptal and Herrmann (2005) dan 

Fullerton (2005) dalam Ahmed (2014). Indikator untuk variabel Citra 

Merek yaitu strengthness, uniqueness, favorability, menurut Kotler & 

Keller (2009). Indikator kualitas produk diantaranya performance feature, 

reliability, conformance, durability, aesthethic , perceived, menurut 

Garvin dalam Tjiptono, 2008. Maka dapat digambarkan kerangka pikir 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Hubungan Variabel Citra Merek dan Kualitas Produk  

Terhadap Loyalitas Merek 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

  Hipotesis merupakan sutau dugaan sementara yang belum terbukti 

 dan digunakan untuk menerangkan sebuah fakta. Hipotesis dalam 

 penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut : 

1. Hubungan Citra Merek terhadap Loyalitas Merek  

  Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh citra merek 

 terhadap loyalitas merek. Penelitian yang dilakukan oleh Bastian (2014) 

 menunjukkan  bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan 

 terhadap loyalitas merek. Suatu produk yang memiliki citra merek yang 

 baik dapat mempengaruhi loyalitas merek. Konsumen akan menunjukkan 

 loyal terhadap merek ketika ia tidak hanya melakukan pembelian berulang 

 tapi juga benar-benar menyukai dan memilih merek tersebut (Bastian, 

 2014). Apabila konsumen menilai bahwa suatu produk memiliki citra 

 merek yang baik dan berbeda dengan pesaingnya, tentu citra merek 

 tersebut akan melekat di benak konsumen dan terus melakukan pembelian 

Citra Merek  

(X1) 

Kualitas Produk  

(X2) 

Loyalitas 

Merek (Y) 

H1 

H2 

H3 
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 sehingga dapat membentuk loyalitas merek. Begitu pula penelitian yang 

 dilakukan oleh Salim (2017) menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh  

 positif dan signifikan terhadap loyalitas merek. Prasetya (2016) 

 menunjukkan bahwa citra merek mempunyai pengaruh positif dan 

 signifikan terhadap loyalitas merek. Dari beberapa penelitian terdahulu 

 tersebut, maka dapat ditentukan hipotesis: 

 H1 : Semakin baik Citra Merek dipersepsikan konsumen maka konsumen 

 semakin loyal terhadap merek.  

2. Hubungan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Merek  

  Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2016) menunjukkan 

 bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. Suatu 

 perusahaan harus memiliki kualitas produk agar berbeda dengan  

 pesaingnya. Apabila suatu produk memiliki kualitas sesuai dengan  yang 

 diharapkan oleh konsumen maka konsumen akan memiliki persepsi yang

 baik pada produk tersebut. Namun, apabila kualitas produk tidak sesuai 

 harapan konsumen maka konsumen akan memiliki persepsi buruk pada 

 produk tersebut. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh 

 Sagiyanto (2015) menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif 

 terhadap loyalitas merek. Hal tersebut berarti bahwa produk yang memiliki 

 kualitas baik akan mempengaruhi konsumen untuk tetap setia terhadap 

 merek produk  tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka 

 dapat  ditentukan hipotesis : 
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H2 : Semakin berkualitas produk yang ditawarkan, maka konsumen 

semakin loyal terhadap merek.    

3. Hubungan Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas

Merek

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2013) menunjukkan 

bahwa variabel citra merek dan kualitas produk berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap loyalitas merek. Apabila suatu produk memiliki 

kualitas yang baik sesuai dengan harapan konsumen, tentu akan 

dipersepsikan konsumen dengan baik. Persepsi positif seorang konsumen 

terhadap suatu produk akan mempengaruhi citra merek yang dimiliki dari 

produk tersebut. Citra merek yang positif dapat menjadi alasan seorang 

konsumen untuk dapat loyal terhadap suatu merek. Berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu, maka dapat ditentukan hipotesis : 

H3 : Citra merek dan kualitas produk bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap loyalitas merek. 


