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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasar Teori 

1. Loyalitas Merek 

a. Pengertian  

Aaker (2013) mendefinisikan brand loyalty sebagai “A measure 

of the attachment that a costumer has a brand.” Loyalitas merek 

menunjukkan adanya ikatan antara pelanggan dengan merek tertentu dan 

seringkali ditandai dengan adanya pembelian ulang dari pelanggan. 

Durianto (2011), menyatakan loyalitas merek adalah suatu ukuran 

keterlibatan pelanggan kepada sebuah merek. Konsumen dapat dikatakan 

loyal terhadap suatu merek ketika mereka menggunakan suatu produk 

secara berulang. Rangkuty (2009:60), mendefiniskna loyalitas merek 

adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek.  

Setiadi (2005) menyatakan loyalitas merek sebagai sikap 

menyenangi terhadap suatu merek yang direpresentasikan dalam 

pembelian yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. 

Schiffman dan Kanuk (2004) mendefinisikan loyalitas merek sebagai 

preferensi konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada 

merek yang sama pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan 

tertentu. 
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b. Macam-macam Loyalitas Merek 

Hasan (2014) membedakan loyalitas merek menjadi empat 

macam, yaitu:  

1) Loyalitas merek yang sesungguhnya (true focal brand loyalty) 

2) Loyalitas merek ganda yang sesungguhnya (true multibrand loyalty) 

3) Pembelian ulang (repeat purchasing) 

4) Pembelian secara kebetulan (happenstance purchasing)  

Rowley (2005), mengkategorikan jenis-jenis konsumen yang 

loyal kedalam empat kategori:  

1) Cagriuer, yaitu konsumen yang netral terhadap merek dan 

menggunakan sebuah merek dikarenakan tidak memiliki pilihan 

produk lain.  

2) Comunixience-seeker, yaitu konsumen tidak begitu melakukan 

tindakan pada suatu merek, hanya mencari kenyamanan dalam sebuah 

merek.  

3) Comended, yaitu konsumen yang setia pada suatu merek akan tetapi 

melakukan pengembangan pembelian pada produk ataupun servis 

tambahan yang ditawarkan oleh merek tersebut.  

4) Commited, yaitu konsumen yang paling setia pada merek tertentu dan 

memiliki kemungkinan tinggi untuk melekukan tindakan word of 

mouth dalam rangka menyebarkan merek yang dia sukai.  
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c. Indikator Loyalitas Merek 

Sahin et al. (2011), mengklasifikasikan loyalitas merek dibentuk 

oleh beberapa indikator, diantaranya adalah:  

1) Berniat membeli merek ini dikemudian hari. 

2) Berniat membeli produk lain dari merek ini. 

3) Mempertimbangkan merek ini sebagai pilihan pertama . 

4) Dilain waktu bila saya ingin membeli produk ini, saya akan membeli 

merek yang sama. 

5) Bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi (premium) untuk 

mendapatkan produk ini dibandingkan merek lainnya. 

6) Merekomendasikan merek kepada orang lain yang memerlukan saran 

dari saya mengenai smartphone. 

2. Kepuasan Pelanggan 

a. Pengertian  

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (outcome) suatu produk yang 

dirasakan dengan harapannya (Kotler dan Keller, 2009). Kepuasan 

pelanggan atau konsumen adalah sebagai keseluruhan sikap yang 

ditunjukan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh 

dan menggunakanya. Tahap ini merupakan penilaian evaluative pasca 

pemilihan yang disebabkan oleh seleksi pembelian khusus dan 

pengalaman menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa tersebut 

(Mowen dan Minor, 2009). 
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b. Pengukuran Kepuasan 

Pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan sangat 

penting bagi setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan langkah tersebut 

dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan 

pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan 

pelanggan. Kotler dan Amstrong (2009), mengidentifikasikan empat 

metode untuk mengukur kepuasan, yaitu: 

1) Sistem keluhan dan saran  

Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi konsumennya 

untuk menyampaikan pendapat atau bahkan keluhan merupakan 

perusahaan yang berorientasi pada konsumen (costumer oriented).  

2) Survei kepuasan pelanggan  

Sesekali perusahaan perlu melakukan survei kepuasan terhadap 

kualitas jasa atau produk perusahaan tersebut. Survei ini dapat 

dilakukan dengan penyebaran kuesioner oleh karyawan perusahaan 

kepada para konsumen. Melalui survei tersebut, perusahaan dapat 

mengetahui kekurangan dan kelebihan produk atau jasa perusahaan 

tersebut, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan pada hal 

yang dianggap kurang oleh konsumen.  

3) Ghost Shopping 

Metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang 

perusahaan (ghost shopper) untuk bersikap sebagai konsumen di 

perusahaan pesaing, dengan tujuan dapat mengetahui kualitas 



15 

	

pelayanan perusahaan pesaing sehingga dapat dijadikan sebagai 

koreksi terhadap kualitas pelayanan perusahaan itu sendiri.  

4) Lost customer analysis 

Metode ini dilakukan perusahaan dengan cara menghubungi kembali 

konsumennya yang telah lama tidak berkunjung atau melakukan 

pembelian lagi di perusahaan tersebut karena telah berpindah ke 

perusahaan pesaing.  

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa 

manfaat, diantaranya adalah hubungan antara perusahaan dan pelanggan 

jadi harmonis, terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan, 

reputasi perusahaan menjadi baik dimata pelanggan, dan laba yang 

diperoleh menjadi meningkat. 

c. Indikator Kepuasan Pelanggan 

Sahin et al. (2011) mengklasifikasikan beberapa indikator 

kepuasan pelanggan, terdiri dari: 

1) Pelayanan garansi yang diberikan oleh merek memuaskan. 

2) Puas dengan kualitas merek. 

3) Layanan yang diberikan oleh merek baik. 

4) Puas dengan layanan purna jual yang diberikan oleh merek. 

5) Percaya jika menggunakan merek ini dapat memberikan pengalaman 

yang sangat memuaskan. 

6) Merasa memiliki kecanduan pada merek. 
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3. Kepercayaan Merek 

a. Pengertian  

Kepercayaan merek (brand trust) didefinisikan sebagai keinginan 

pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek dengan risiko-risiko yang 

dihadapi karena ekspektasi terhadap merek (Tjahyadi, 2006). 

Kepercayaan merek adalah kesediaan seseorang untuk menggantungkan 

dirinya pada suatu merek dan risikonya karena adanya harapan bahwa 

merek itu akan memberikan hasil yang positif (Cahyo dan Wahyudi, 

2009). Ferrinadewi (2008) mengemukakan bahwa kepercayaan merek 

adalah harapan akan kehandalan dan intensitas merek. 

Upamannyu dan Mathur (2012) berpendapat bahwa kepercayaan 

merek adalah perasaan aman yang diekspresikan oleh konsumen dalam 

interaksinya dengan merek, yang didasarkan pada persepsi bahwa merek 

adalah terpercaya dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan 

kesejahteraan konsumen. Dimensi variabilitas kepercayaan merek 

memiliki sifat teknis karena menyangkut persepsi bahwa merek dapat 

memenuhi atau memuaskan kebutuhan konsumen.  

b. Pembentuk Kepercayaan Merek 

Mowen dan Minor (2009) menyatakan kepercayaan konsumen 

terhadap merek adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen 

dan semua kesimpulan yang dibuat tentang objek, atribut dan 

manfaatnya. Objek dapat berupa produk, orang, perusahaan dan segala 

sesuatu dimana seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. Atribut 
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adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki 

oleh objek. Manfaat adalah hasil positif yang diberikan atribut kepada 

konsumen. 

1) Kepercayaan atribut objek  

Kepercayaan atribut objek yaitu pengetahuan sebuah objek memiliki 

atribut khusus yang disebut kepercayaan atribut objek. Kepercayaan 

atribut objek menghubungkan sebuah atribut dengan objek, seperti 

seseorang, barang atau jasa, melalui kepercayaan atribut objek 

konsumen menyatakan apa yang mereka ketahui tentang sesuatu 

dalam hal variasi atributnya. 

2) Kepercayaan manfaat atribut  

Kepercayaan atribut manfaat yaitu seseorang mencari produk dan jasa 

yang akan menyelesaikan masalah-masalah mereka dan memenuhi 

kebutuhan mereka, dengan kata lain memiliki atribut yang akan 

memberikan manfaat yang dapat dikenal.  

3) Kepercayaan manfaat objek  

Kepercayaan manfaat objek merupakan persepsi konsumen tentang 

seberapa jauh produk, jasa orang tertentu yang akan memberikan 

manfaat tertentu. 

c. Indikator Kepercayaan Merek 

Sahin et al. (2011) menjelaskan bahwa kepercayaan merek (brand 

trust) diukur dengan indikator, diantaranya adalah: 
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1) Memberikan kepedulian yang baik kepada para pelanggannya. 

2) Merasa percaya diri menggunakan merek. 

3) Merasa merek tidak mengecewakan. 

4) Produk menjamin kepuasan pelanggan. 

5) Mengandalkan produk untuk dapat memberikan solusi atas 

permasalahan dan kebutuhan pelanggan. 

6) Bersedia melakukan segala upaya untuk memuaskan pelanggannya. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan, 

maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti 

terlihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian  
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C. Hipotesis 

Berdasarkan teori pendukung dan kerangaka pikir dalam penelitian ini, 

maka dapat dihipotesiskan: 

1. Pengaruh Kepuasan Pelanggan dan Kepercayaan Merek secara simultan 

terhadap Loyalitas Merek 

Penelitian Hairany dan Sangen (2014) bertujuan untuk mengetahui 

dan menganalisis pengaruh kepuasan dan kepercayaan terhadap loyalitas 

pelanggan LPSB Martapura Kabupaten Banjar menggunakan alat analisis 

regresi linier berganda, menyimpulkan bahwa kepuasan dan kepercayaan 

berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian 

Bahrudin dan Zuhro (2015) bertujuan untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda, menyimpulkan 

bahwa kepercayaan dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif secara 

simultan terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H1 : Kepuasan pelanggan dan kepercayaan merek berpengaruh 

secara simultan terhadap loyalitas merek  

2. Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Merek 

Kepuasan pelanggan pada merek merupakan sebuah respon 

pelanggan atas kualitas sebuah produk secara aktual dan harapan yang 

diinginkan pelanggan sebelumnya setelah pelanggan mengkonsumsinya. 
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Kepuasan pelanggan dengan tingkat tertentu pada suatu merek juga dapat 

menimbulkan sikap loyal konsumen tersebut kepada merek tertentu yang 

telah digunakannya. Pelanggan yang terpuaskan dengan beberapa merek 

cenderung menjadi loyal terhadap merek tersebut (Chinomona, 2013). 

Nam et al. (2011) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh 

positif kepuasan pelanggan terhadap loyalitas merek. Ghafoor et al. (2012) 

juga menemukan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap loyalitas merek. Arshad et al. (2013) mengemukakan bahwa 

kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas merek. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H2 : Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas merek  

3. Pengaruh Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Merek 

Kepercayaan pelanggan pada merek atau kepercayaan merek cukup 

krusial perannya dalam industri bisnis untuk dapat memenangkan pasar 

persaingan karena dengan strategi yang tepat kepercayaan merek dapat 

dibangun untuk kemudian dapat menciptakan loyalitas konsumen pada 

suatu merek, produk dan perusahaan tertentu. Untuk tetap bertahan dalam 

situasi tersebut, perusahaan akan mencari cara yang kreatif melalui 

pembentukan hubungan yang kolaboratif dengan pelanggan. Pemasar harus 

memfokuskan pada pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan dalam 

hubungan pelanggan dengan merek (Lau dan Lee, 1999). 
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Tjahyadi (2006) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

kepercayaan merek memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas merek. 

Rizan et al. (2012), menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan variabel kepercayaan merek terhadap loyalitas merek. 

Selanjutnya Ishak dan Lutfi (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif variabel kepercayaan merek terhadap loyalitas merek. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H3 : Kepercayaan merek berpengaruh terhadap loyalitas merek  

d. Pengaruh Dominan Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Merek 

Pengalaman yang mampu membuat sikap positif terhadap 

konsumen, akan menimbulkan rasa puas atau kepuasan pelanggan, di 

samping itu untuk perasaan positif yang dibangun terhadap produk akan 

membangun kepercayaan. Mowen dan Minor (2009) menyatakan bahwa 

kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, 

atribut, dan manfaatnya. Kepercayaan merupakan pengetahuan kognitif 

tentang sebuah objek, maka sikap merupakan tanggapan perasaan atau 

afektif yang di miliki tentang objek. Pertama-tama konsumen membentuk 

kepercayaan terhadap sebuah produk kemudian mengembangkan sikap, 

apabila sikap menjadi positif maka akan terjadi kesetiaan merek. 

Penelitian Bahrudin dan Zuhro (2015) bertujuan untuk menguji dan 

menganalisis pengaruh kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap 
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loyalitas pelanggan dengan menggunakan alat analisis regresi linier 

berganda, menyimpulkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan adalah variabel kepercayaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H4 : Variabel kepercayaan merek berpengaruh dominan terhadap 

loyalitas merek 


