
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Manajemen Pemasaran 

1. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong dalam Manap (2016:79) Manajemen 

pemasaran adalah kegiatan menganalis, merencanakan, mengimplementasi, dan 

mengawasi segala kegiatan (program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. 

Menurut Kotler dan Armstrong dalam Janah (2017:3) mendefinisikan bahwa 

Marketing is about identifying and meeting human and social needs. One of the 

shortest good definitions of marketing is meeting needs profitably, yang artinya 

pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. 

Salah satu definisi  yang baik yang singkat dari pemasaran adalah memenuhi 

kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. 

Menurut Kotler dalam Limakrisna dan susilo (2012 : 3) manajemen 

pemasaran adalah suatu proses sosial perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, 

penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk 

meciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan induvidu dan organisasi 

pembeli potensial. 

Sehingga dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran merupakan suatu kegiatan tentang sebuah pertukaran yang 

menghasilkan  sesuatu yang bermanfaat dan memberikan suatu keuntungan 

kebutuhan manusia dan sosial. 



 

 

2. Fungsi Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran atau marketing management berasal dari dua kata 

management dan marketing, yaitu dua ilmu yang terpisah kemudian dipadukan 

dalam suatu kegiatan. Artinya, fungsi - fungsi yang ada dalam kedua ilmu tersebut 

digabung dalam bentuk kerja sama. 

Fungsi manajemen pemasaran menurut Tery dalam Manap (2016:86) yang 

sederhana adalah POAC (Planing, Organizing, Actuating dan Controlling). 

1. Perencanaan/Planing 

Misalnya untuk pelaksanaan marketing suatu produk perusahaan perlu 

diadakan planning terlebih dahulu. Planing ini dibuat berdasarkan data yang 

ada diperusahaan. Misalnya Planing daerah pemasaran, Planing tentang harga, 

Planing strategi yang akan digunakan dalam memasuki pasar, teknis promosi 

yang akan digunakan dan sebagainya. 

2. Organisasi/Organizing  

Organisasi yang disusun dengan jelas dan efisien, sehingga dengan jelas 

diketahui siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa harus 

dipertanggungjawabkan, bagaimana koordinasi dalam perusahaan. Jadi disini 

diperlukan suatu struktur yang jelas, sehingga tidak terjadi lempar tanggung 

jawab seandainya terjadi penyimpangan - penyimpangan dalam pekerjaan. 

3. Aksi/Actualting 

Sebagai fungsi ketiga, yaitu melaksanakan pekerjaan, bagaimana cara 

kerja, kemana harus pergi, kapan, dan sebagainya. Agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan mulus maka para pekerja perlu diberi insentif. Dengan 

demikian harus ditetapkan secara jelas tentang gaji, honor, uang lelah, uang 

komisi penjualan dan sebagainya. 



 

 

4. Kontrol/Controlling  

Fungsi terakhir ialah perlu adanya kontrol dari setiap pekerjaan yang 

dilakukan. Kontrol harus dilakukan sedini mungkin agar tidak terjadi 

kesalahan yang berlarut - larut. Jika terjadi penyimpangan dari planning yang 

telah ditetapkan maka perlu diambil tindakan pencegahannya. 

2.1.2 Merek (Brand) 

1. Pengertian Merek 

Menurut Aaker dalam Sangadji (2013:322) Merek adalah nama atau simbol 

yang bersifat membedakan seperti logo, cap, atau kemasan dengan maksud 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau penjual tertentu yang 

mampu membedakannya dari barang-barang yang dihasilkan oleh para 

kompetitor. 

Menurut Kotler dalam Sangadji (2013:322) Menyatakan bahwa merek 

adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal 

tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari 

seseorang atau sekelompok penjual, dan untuk membedakannya dari produk 

pesaing. 

Sedangkan menurut Stanton dan Lamarto dalam Sangadji (2013:322) Merek 

adalah nama, istilah, simbol atau desain khusus, atau beberapa kombinasi unsur-

unsur tersebut yang dirancang untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh penjual. 

Dari beberapa definisi para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

merek merupakan suatu nama atau simbol yang mengidentifikasi suatu produk 

dan membedakannya dengan produk-produk lain sehingga mudah dikenali oleh 

konsumen ketika hendak membeli sebuah produk. 



 

 

2. Manfaat Merek 

Menurut Simamora dalam Sangadji (2013:324), merek memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Bagi pembeli, merek bermanfaat untuk menceritakan mutu dan membantu 

memberi perhatian terhadap produk-produk baru yang mungkin bermanfaat 

bagi mereka. 

 

b. Bagi masyarakat, merek memberikan manfaat dalam tiga hal,   

yaitu : 

1). Memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten, 

2). Meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan 

informasi tentang produk dan tempat untuk membelinya, 

3). Meningkatkan inovasi-inovasi baru karena produsen terdorong untuk 

menciptakan keunikan-keunikan baru guna mencegah peniruan dari 

pesaing. 

c. Bagi penjual, merek memberikan manfaat, yaitu : 

1). Memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-

masalah yang timbul, 

2). Memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas 

produk, 

3). Memungkinkan menarik sekelompok pembeli yang setia dan 

menguntungkan, 

4). Membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 



 

 

2.1.3 Ekuitas Merek (Brand Equity) 

1. Pengertian Ekuitas Merek 

Menurut Kotler & Keller dalam Sudomo (2013:36) Ekuitas merek adalah 

nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa, ekuitas merek dapat tercermin 

dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan 

merek, dan juga harga, pangsa pasar, serta profitabilitas yang diberikan merek. 

Menurut Aaker dalam Sudomo (2013:36) Ekuitas merek adalah serangkaian 

aset dan kewajiban yang terkait dengan sebuah merek, nama, simbolnya, yang 

menambah dan mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk dan jasa kepada 

perusahaan atau pelanggan perusahaan tersebut. 

Menurut Kotler dan Keller dalam Alfionita (2016:180) ekuitas merek 

merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nilai tambah yang 

diberikan oleh konsumen dapat tercermin dari cara konsumen merasakan kualitas 

dan kepuasan terhadap suatu barang atau jasa. 

Jadi menurut pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek 

adalah nilai tambah yang diberikan konsumen kepada perusahaan. Nilai tambah 

yang diberikan berdasarkan kualitas yang dirasakan dan kepuasan konsumen 

terhadap produk atau jasa. Ekuitas merek yang kuat menghasilkan keuntungan 

yang besar bagi produsen. 

2. Pembagian Unsur Utama Ekuitas Merek 

Menurut Aaker dalam Sudomo (2013:36), pembagian ekuitas merek 

berdasarkan 4 unsur utama, yaitu: brand awareness, brand association, perceived 

quality, dan brand loyalty. 

 



 

 

a. Kesadaran Merek (Brand Awareness)  

Tingkat kesadaran merek menggambarkan keberadaan merek dalam benak 

konsumen yang dapat menjadi penentu dalam beberapa kategori dan 

mempunyai peran kunci dalam ekuitas merek. Kesadaran merek yang tinggi 

akan menumbuhkan asosiasi yang melekat pada merek, konsumen akan merasa 

akrab dengan merek sehingga timbul rasa suka. Kesadaran merek juga akan 

mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. 

Konsumen cenderung memilih merek yang sudah dikenalinya, karena 

konsumen merasa lebih aman terhadap sesuatu yang telah dikenal dan merasa 

merek yang terkenal lebih bisa diandalkan dan terjamin kualitasnya. 

b. Asosiasi Merek (Brand Associations)  

Asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai 

merek. Jadi asosiasi merek merupakan segala kesan yang muncul dibenak 

seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai sebuah merek. Asosiasi 

merek akan semakin kuat apabila dilandasi dengan semakin banyaknya 

pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan merek dan 

seringnya melihat merek tersebut dalam strategi komunikasi perusahaan. 

Berbagai asosiasi merek saling berhubungan dan menimbulkan suatu 

rangkaian yang disebut citra merek atau brand image dalam benak konsumen. 

Semakin banyak asosiasi merek yang berkaitan maka semakin kuat citra 

mereknya. Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung 

memiliki konsistensi terhadap citra merek. Selanjutnya konsumen akan 

beranggapan merek tertentu secara fisik berbeda dengan merek lain, hal 

tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan pembelian. 

c. Peresepsi Kualitas (Preceived Quality)  



 

 

Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas 

atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang 

diharapkan. Persepsi terhadap kualitas keseluruhan suatu produk atau jasa 

dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh 

langsung kepada keputusan pembelian konsumen serta loyalitas mereka 

terhadap merek. Jika persepsi kualitas konsumen terhadap merek positif berarti 

produk disukai, dan sebaliknya jika negatif produk tidak disukai dan tidak akan 

bertahan lama di pasar. 

d. Loyalitas Merek (Brand Loyalty)  

Brand loyalty adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap merek. 

Ukuran tersebut dapat memberi gambaran mengenai kemungkinan seorang 

pelanggan beralih ke produk lain, terutama jika merek tersebut terdapat adanya 

perubahan baik harga atau atribut lainnya. Konsumen yang loyal umumnya 

akan setia pada merek tersebut dalam hal pembelian ulang walaupun 

dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan merek lain. Loyalitas sangat 

penting bagi perusahaan karena memberi jaminan perolehan laba perusahaan 

di masa mendatang. 

2.1.4 Asosiasi Merek (Brand Association) 

1. Pengertian Asosiasi Merek 

Menurut Aaker dalam Sangadji (2013:328) Asosiasi merek adalah 

sekumpulan entitas yang bisa dihubungkan dengan suatu merek. Asosiasi itu tidak 

hanya ada, namun juga mempunyai tingkatan kekuatan. 

Menurut Chen dalam Daud, dkk (2014:130) Asosiasi merek mengandung arti 

merek bagi konsumen, merek yang bukan sekadar nama dari suatu produk namun 



 

 

yang mengaitkan dengan atribut tertentu. Asosiasi merek bisa terlihat dalam 

bentuk dan mencerminkan fitur atau layanan dari aspek produk itu sendiri. 

Sedangkan menurut Aaker dalam Daud, dkk (2014:130) Seperangkat 

asosiasi merek, umumnya terkait dalam beberapa cara yang bermakna, bentuk 

dan citra merek. Asosiasi merek membentuk nilai untuk perusahaan dan 

konsumennya sendiri dengan cara membantu konsumen untuk memproses 

informasi, membedakan merek, membentuk sikap yang positif , memberikan 

alasan membeli dan menjadi fondasi dasar dalam ekstensi merek. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa asosiasi merek 

merupakan segala hal atau kesan yang ada dibenak seseorang yang berkaitan 

dengan ingatannya mengenai suatu merek. Merek yang telah mapan akan 

memiliki posisi yang menonjol dalam persaingan apabila didukung oleh berbagai 

asosiasi merek yang saling berhubungan akan menimbulkan suatu rangkaian 

dibenak konsumen sehingga membentuk citra tentang merek. Semakin banyak 

asosiasi yang saling berhubungan, semakin kuat brand image yang dimiliki oleh 

merek tersebut. 

2. Fungsi Asosiasi Merek 

Ada berbagai nilai asosiasi merek tersebut, menurut Rangkuti dalam 

Sangadji (2013:329) yaitu : 

a. Penyusunan informasi (Retrieve information) 

Asosiasi-asosiasi dapat membantu mengiktisarikan sekumpulan fakta dan 

spesifikasi yang mungkin sulit diproses dan diakses para pelanggan. 

b. Membedakan (Differentiate) 

Suatu asosiasi dapat memberikan landasan yang penting bagi upaya 

pembedaan suatu merek dari merek lain. 



 

 

c. Alasan pembelian (Reason to buy) 

Asosiasi merek membangkitkan berbagai atribut produk atau manfaat bagi 

konsumen yang dapat memberikan alasan spesifik bagi konsumen untuk 

membeli dan menggunakan merek tersebut. 

d. Menciptakan sikap atau perasaan positif (Create positive attitude or feelings) 

Beberapa asosiasi mampu merangsang suatu perasaan positif yang pada 

gilirannya merembet ke merek yang bersangkutan. Asosiasi-asosiasi tersebut 

dapat menciptakan perasaan positif atas dasar pengalaman mereka 

sebelumnya. 

e. Landasan untuk perluasan (Basis for extension) 

Suatu asosiasi dapat menghasilkan landasan bagi suatu penyesuaian 

dengan menciptakan rasa kesesuaian antara merek dan sebuah produk baru 

atau dengan menghadirkan alasan untuk membeli produk perluasan tersebut. 

3. Dimensi Asosiasi Merek 

Menurut Aaker dalam Daud, dkk (2014:130), asosiasi - asosiasi yang terkait 

dengan suatu merek umumnya dihubungkan dengan berbagai hal berikut : 

a. Atribut produk (product attribute) 

Mengasosiasikan atribut atau karakteristik suatu produk merupakan 

strategi positioning yang paling sering digunakan. Mengembangkan asosiasi 

semacam ini efektif karena jika atribut tersebut bermakna, asosiasi dapat 

secara langsung diterjemahkan dalam alasan pembelian suatu merek. 

b. Atribut tak berwujud (intangible attributes) 

Suatu faktor tak berwujud merupakan atribut umum, seperti halnya 

persepsi kualitas, kemajuan teknologi, atau kesan nilai yang mengiktisarkan 

serangkaian atribut yang obyektif. 



 

 

c. Manfaat bagi pelanggan (customer benefits) 

Karena sebagian besar atribut produk memberikan manfaat bagi 

pelanggan, maka biasanya terdapat hubungan antar keduanya. 

d. Harga relative (relative price) 

Evaluasi terhadap suatu merek di sebagian kelas produk ini akan di awali 

dengan penentuan posisi merek tersebut dalam satu atau dua dari tingkat harga. 

e. Penggunaan (application) 

Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan merek tersebut dengan 

suatu penggunaan atau aplikasi tertentu. 

f. Pengguna/Pelanggan (user/customer) 

Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan merek tersebut dengan 

sebuah tipe pengguna atau pelanggan dari produk tersebut. 

g. Orang terkenal/Khalayak (celebrity/person) 

Mengaitkan orang terkenal atau aktris dengan sebuah merek dapat 

mentransfer asosiasi kuat yang dimiliki oleh orang terkenal ke merek tersebut. 

h. Gaya hidup/Kepribadian (lifestyle/personality) 

Asosiasi sebuah merek dengan suatu gaya hidup dapat dialami oleh 

asosiasi para pelanggan merek tersebut dengan aneka kepribadian dan 

karakteristik gaya hidup yang hampir sama. 

 

 

i. Kelas produk (produk sales) 

Beberapa merek perlu mengasosiasikan sebuah merek menurut kelas 

produknya 

j. Para pesaing (competitors) 



 

 

Mengetahui pesaing dan berusaha untuk menyamai atau bahkan 

mengungguli pesaing. 

k. Negara/Wilayah Geografis 

Sebuah negara dapat menjadi simbol yang kuat asalkan memiliki 

hubungan yang erat dengan produk, bahan, dan kemampuan. 

2.1.5 Kepercayaan Merek (Brand Trust) 

1. Pengertian Kepercayaan Merek 

Kepercayaan adalah keyakinan konsumen bahwa di satu produk ada atribut 

tertentu, keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang dan adanya 

pembelajaran serta pengalaman yang didapat. Kepercayaan dan sikap terbentuk 

dengan dua cara yang berbeda. Pada formasi langsung, kepercayaan dan sikap 

diciptakan tanpa terjadi keadaan lain sebelumnya. Setelah kepercayaan dan sikap 

terbentuk secara langsung, terdapat tendensi atas tiga keadaan yang dapat 

menciptakan sebuah hierarki. Pertama, konsumen membentuk kepercayaan 

terhadap sebuah produk, kemudian mengembangkan sikap terhadapnya, dan 

akhirnya, membelinya. Atau sebaliknya, dimana konsumen melakukan prilaku 

pembelian produk dan kemudian membentuk kepercayaan serta sikap terhadap 

produk tersebut. Apabila pembentukan sebuah keadaan menimbulkan penciptaan 

kedua lainnya, pembentukan sikap terjadi secara tidak langsung ( Menurut 

Sangadji dan Sopiah, 2013:207). Dan menurut Sutisna dalam Daryono (2014:44) 

“focus utama pemasar adalah bagaiman kepercayaan mempengaruhi sikap 

terhadap suatu merek dan bagaimana sikap terhadap merek mempengaruhi 

prilaku”. 

Menurut Costabile dalam Rizan, dkk (2012:6)  Kepercayaan merek adalah 

persepsi akan kehandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan pada 



 

 

pengalaman, atau lebih pada urutan-urutan transaksi atau interaksi yang dicirikan 

oleh terpenuhinya harapan akan kinerja produk dan kepuasan. Kepercayaan 

terbangun karena adanya harapan bahwa pihak lain akan bertindak sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Menurut Lau dan Lee dalam Soegoto (2013:1274) beragumen bahwa faktor 

trust terhadap sebuah merek merupakan aspek krusial dalam pembentukan 

loyalitas, karena sebagai kesediaan konsumen untuk mempercayai atau 

mengandalkan produk/jasa dalam situasi resiko karena adanya ekspetasi bahwa 

produk/jasa yang bersangkutan akan memberikan hasil yang positif. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merek 

adalah kesediaan konsumen untuk mempercayai suatu merek dengan segala 

resikonya karena adanya harapan di benak mereka bahwa merek tersebut akan 

memberikan hasil yang positif kepada konsumen sehingga akan menimbulkan 

kesetiaan terhadap suatu merek. 

2. Manfaat Kepercayaan Merek 

Menurut Lau dan Lee dalam Julius, dkk (2014:157), terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan terhadap merek. Adapun ketiga faktor tersebut 

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

Lau dan Lee memporoposisikan bahwa kepercayaan terhadap merek akan 

menimbulkan loyalitas merek. 

Menurut Lau dan Lee dalam Julius, dkk (2014:157) Hubungan Kepercayaan 

terhadap merek dibagi menjadi tiga faktor yaitu : 

a. Karakteristik Merek (Brand Characteristic) 

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. Reputasi Merek (Brand Reputation) 

Merek reputasi yang menghubungi pendapat lain bahwa merek adalah 

baik dan dapat dipercaya atau dihandalkan. Brand reputation dapat 

dikembangkan melalui iklan dan public relation, tetapi mungkin juga dapat 

dipengaruhi oleh kualitas produk dan kinerja. Reputasi yang baik akan 

menguatkan kepercayaan konsumen. Reputasi yang bagus tentang suatu merek 

akan memperkuat tingkat kepercayaan konsumen dan selanjutnya konsumen 

akan mengandalkan merek tersebut. 

c. Prediktabilitas Merek (Brand Predictability) 

Merek yang membiarkan konsumen mengaharapkan dengan kepercayaan 

yang wajar bagaimana kinerja brand pada tiap penggunaan. Predictability ini 

bisa disebabkan oleh kualitas produk yang konsisten. Predictability didapat 

dari interaksi berulang, dimana salah satu pihak membuat janji dan dipenuhi; 

serta pengenalan, dimana salah satu pihak mempelajari lebih dalam tentang 

pihak lain. 

3. Dimensi Kepercayaan Merek 

Menurut Mcallister dalam Julius, dkk (2014:157) dimensi kepercayaan 

merek adalah sebagai berikut : 

1. Pengalaman pribadi 

Kejadian yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung, dsb) baik 

yang sudah lama atau baru saja terjadi. Hal ini disebabkan oleh konsumen 

melakukan penilaian sebelum membeli. Karakteristik merek yang berkaitan 



 

 

dengan kepercayaan merek meliputi dapat diramalkan, mempunyai reputasi, 

dan kompeten. Contohnya: Seperti pengalaman seseorang saat mengunakan 

produk/barang tertentu lalu memberikan kesan-kesan tertentu tentang produk 

itu kepada orang lain. 

2. Pengetahuan tentang perusahaan 

Ketika suatu entitas dipercaya oleh konsumen, maka bagian-bagian kecil 

dari entitas tersebut juga cenderung dipercaya oleh konsumen. Dilihat dari 

sudut perusahaan dan produk yang dihasilkan, perusahaan yang lebih besar 

merupakan entitas yang lebih besar pula, sementara merek merupakan bagian 

kecil. Jadi konsumen yang menaruh kepercayaan pada perusahaan maka akan 

menaruh pula kepercayaan pada merek produk yang dihasilkan perusahaan 

tersebut. 

c. Refrensi yang didapat dari orang lain 

Opini orang lain bahwa merek baik dan dapat dipercaya. Bila konsumen 

merasa bahwa orang lain berpendapat bahwa perusahaan yang berada dibalik 

merek yang dipilihnya terkenal adil dan bijaksana, konsumen tersebut akan 

merasa lebih aman dalam menerima dan menggunakan produk perusahaan 

tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, persepsi konsumen 

bahwa perusahaan memiliki reputasi kesetaraan sangat berkaitan erat dengan 

kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

d. Rasa hormat 

Integritas dari suatu perusahaan merupakan persepsi konsumen yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang logis, misalnya berlaku jujur. Jika 

perusahaan dirasakan mempunyai integritas, maka merek produknya akan 

dipercaya oleh konsumen. Jika konsumen menganggap pendapat orang lain 



 

 

bahwa perusahaan dibalik sebuah merek adalah benar dan jujur, maka 

konsumen akan merasakan lebih aman dalam memakai dan menggunakan 

merek perusahaan tersebut. Dengan kata lain bahwa kepercayaan akan lebih 

besar terhadap merek tersebut. 

e. Iklan 

Iklan gratis melalui komunikasi dari mulut ke mulut yaitu etika suatu 

produk komplek, sulit dievaluasi dan ada resiko dalam pengambilan 

keputusannya pelanggan yang merasa terpuaskan biasanya menyampaikan 

informasi yang kuat tentang pelanggan yang diterima dari perusahaan kepada 

orang lain. periklanan ini yang lebih efektif dari apapun yang mungkin 

dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Jadi yang 

dimaksud iklan dalam kepercayaan merek disini yaitu kepercayaan konsumen 

terhadap sesuatu produk lalu mempromosikan merek tersebut kepada orang 

lain.  

2.1.6 Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

1. Pengertian Loyalitas Merek 

Menurut Aaker dalam Julius,dkk (2014:159) Loyalitas merek adalah ukuran 

dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Loyalitas merek merupakan suatu 

ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek. Bila loyalitas 

konsumen pada sebuah merek meningkat, kerentanan kelompok pelanggan dari 

serangan para kompetitor dapat dikurangi. Hal ini merupakan suatu indikator dari 

ekuitas merek yang terkait dengan laba masa depan, karena loyalitas merek secara 

langsung ditafsirkan sebagai penjualan masa depan. 



 

 

Menurut Lau dan Lee dalam Julius, dkk (2014:159) Loyalitas merek adalah 

niat yang diekspresikan dalam perilaku untuk membeli suatu merek produk dan 

mendorong orang lain untuk membeli merek tersebut. 

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Rizan, dkk (2012:6) Loyalitas merek 

adalah preferensi konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada 

merek yang sama pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu. 

Loyalitas merek adalah sebuah komitmen yang kuat dalam berlangganan atau 

membeli suatu merek secara konsisten di masa yang akan datang. 

Berdasarkan uraian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas merek 

merupakan ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek, preferensi 

konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama 

atau loyal pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu serta niat 

yang diekspresikan dalam perilaku untuk membeli suatu merek produk dan 

mendorong orang lain untuk membeli merek tersebut. 

2. Fungsi Loyalitas Merek 

Menurut Durianto dalam Julius, dkk (2014:159) berikut ini adalah beberapa 

potensi dapat diberikan oleh brand loyalty kepada perusahaan, yaitu : 

a. Mengurangi biaya pemasaran (Reduced marketing cost) 

Dalam kaitanya dengan biaya pemasaran, akan lebih murah 

mempertahankan pelanggan dibandingkan dengan upaya untuk 

mempertahankan pelanggan baru, jadi biaya pemasaran akan mengecil 

jika brand loyalty meningkat. Ciri yang paling nampak dari jenis pelanggan 

ini adalah mereka membeli suatu produk karena harganya murah. 

b. Meningkatkan perdagangan (Trade leverage) 



 

 

Loyalitas yang kuat terhadap suatu merek akan menghasilkan peningkatan 

perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara pemasaran. Dapat 

disimpulkan bahwa pembeli ini akan membeli suatu merek didasarkan atas 

kebiasaan mereka selama ini. 

c. Menarik minat pelanggan baru (Attracting new customers) 

Dengan banyaknya pelanggan suatu merek yang merasa puas dan suka 

pada merek tersebut akan menimbulkan perasaan yakni bagi calon pelanggan 

untuk mengkonsumsi merek tersebut terutama jika pembelian yang mereka 

lakukan mengandung resiko tinggi. Disamping itu, pelanggan yang puas 

umumnya akan merekomendasikan merek tersebut kepada orang yang dekat 

dengannya sehingga akan menarik pelanggan baru. 

d. Memberi waktu untuk merespon ancaman persaingan (Provide time to respond 

to competitive threats) 

Brand loyalty akan memberikan waktu pada sebuah perusahaan untuk 

merespon gerakan pesaing. Jika salah satu pesaing mengembangkan produk 

yang unggul, pelanggan yang loyal akan memberikan waktu pada perusahaan 

tersebut untuk memperbaharui produknya dengan cara menyesuaikan atau 

menetralisirkan. 

3. Tingkatan Loyalitas Merek 

Menurut Aaker dalam Julius, dkk (2014:159) Loyalitas merek 

mempunyai beberapa tingkatan, tingkatan dalam loyalitas merek adalah 

sebagai berikut : 

a. Pembeli yang komit (Commited buyer) 

Tingkat teratas adalah pelanggan yang setia. Mereka mempunyai suatu 

kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna suatu merek.Merek 



 

 

tersebut sangat penting bagi mereka, baik dari segi fungsinya maupun sebagai 

suatu ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya. 

b. Pembeli yang bersifat kebiasaan (Habitual buyer) 

Tingkat kedua adalah para pembeli yang puas dengan produk, atau 

setidaknya tidak mengalami ketidakpuasan. Para pembeli tipe ini mungkin 

dapat disebut sebagai pembeli kebiasaan. 

c. Pembeli yang puas dengan biaya peralihan (Satisfied buyer) 

Tingkat ketiga juga terdiri atas orang-orang yang puas, namun mereka 

memikul biaya peralihan (switching cost), biaya dalam waktu, uang atau resiko 

kinerja yang berkaitan dengan tindakan beralih merek. 

d. Menyukai merek (Likes the brand) 

Pada tingkat keempat, terdapat orang-orang yang sungguh-sungguh 

menyukai merek tersebut. Prefensi mereka didasarkan pada suatu asosiasi 

seperti suatu simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakan, atau kesan 

kualitas (perceived quality) yang tinggi. 

e. Berpindah-pindah (Switcher) 

Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli yang sama sekali tidak 

loyal, yang sama sekali tidak tertarik pada merek tersebut, dimana merek 

apapun dianggap memadai. Dalam hal ini, merek memainkan peran kecil 

dalam keputusan pembelian. 

4. Dimensi Loyalitas Merek 

Menurut Rangkuti dalam Rizan, dkk (2012:7) Menjelaskan bahwa loyalitas 

merek dapat diukur melalui : 

a. Ukuran perilaku (Behavior measures) 



 

 

Suatu cara langsung untuk menentukan loyalitas terutama untuk habitual 

behavior (perilaku kebiasaan) adalah dengan memperhitungkan pola 

pembelian aktual. 

b. Mengukur biaya beralih (Measuring switch cost) 

Pengukuran pada variabel ini dapat mengidentifiksikan loyalitas 

pelanggan dalam suatu merek. Pada umumnya jika biaya untuk mengganti 

merek sangat mahal, pelanggan akan enggan untuk berganti merek sehingga 

laju penyusutan kelompok pelanggan dari waktu ke waktu akan rendah. 

c. Mengukur kepuasan (Measuring satisfaction) 

Pengukuran terhadap kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan suatu 

merek merupakan indikator paling penting dalam loyalitas merek. Bila 

ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu merek rendah, maka pada umumnya 

tidak cukup alasan bagi pelanggan untuk berpindah ke merek lain kecuali bila 

ada faktor penarik yang cukup kuat. 

d. Mengukur menyukai merek (Measuring liking brand) 

Kesukaan terhadap merek, kepecayaan, perasaan hormat atau bersahabat 

dengan suatu merek membangkitkan kehangatan dan kedekatan dalam 

perasaan pelanggan. Akan sulit bagi merek lain untuk menarik pelanggan yang 

berada dalam tahap ini. Ukuran rasa suka tersebut adalah kemauan untuk 

membayar harga yang lebih mahal untuk mendapatkan produk tersebut. 

e. Mengukur komitmen (Measuring commitment) 

Salah satu indikator kunci adalah jumlah interaksi dan komitmen 

pelanggan terkait dengan produk tersebut. Kesukaan pelanggan akan suatu 

merek akan mendorong mereka untuk membicarakan merek tersebut kepada 



 

 

orang lain baik dalam taraf menceritakan atau sampai tahap 

merekomendasikan. 

  



 

 

2.1.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Peneliti Terdahulu 

No Nama Judul Metode Hasil 

1 

Eggie 

Wijaya 

Putra 

(2014) 

Pengaruh 

Kesadaran 

Merek, 

Kesan 

Kualitas 

dan 

Asosiasi 

Merek 

Terhadap 

Penerimaan 

Perluasan 

Merek 

Dettol 

melalui 

Loyalitas 

Merek 

1. Jenis 

Penelitian : 

Kuantitatif 

2. Metode 

pengumpulan 

data : 

wawancara dan 

dokumentasi. 

3. Metode 

Analisi : 

Regresi Linier 

Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kesadaran merek memiliki 

hubungan terhadap loyalitas 

merek dilihat dari nilai koefisien 

jalur yaitu sebesar 0,38 dan nilai 

probabilitasnya ≤ 0,05 yaitu 

0,000. kesan kualitas berpengaruh 

terhadap loyalitas merek dilihat 

dari nilai koefisien jalur yaitu 

sebesar 0,19 dan dari nilai 

probabilitasnya ≤ 0,05 yaitu 

0,014. asosiasi merek 

berpengaruh terhadap loyalitas 

merek. Dilihat dari nilai koefisien 

jalur yaitu sebesar 0,28 dan dari 

nilai probabilitasnya ≤ 0,05 yaitu 

0,000. 



 

 

2 

Edi 

Purwan

to 

(2013) 

Preferensi 

Merek 

Sebagai 

Pemediasi 

Pengaruh 

Kesadaran 

Merek dan 

Asosiasi 

Merek 

Terhadap 

Loyalitas 

Merek 

(Studi 

Produk 

Insektisida 

Merek 

Asmec 36 

EC di 

Malang 

Raya) 

1. Jenis 

Penelitian : 

Pendekatan 

statistik 

2. Metode 

pengumpulan 

data : 

Kuesioner 

3. Metode 

Analisi : 

Analisis Jalur 

(Path 

Analysis). 

Dapat dijelaskan bahwa pengaruh 

total kesadaran merek terhadap 

loyalitas merek melalui preferensi 

merek memiliki nilai koefisien 

sebesar 0.296. pengaruh total 

asosiasi merek terhadap loyalitas 

merek melalui preferensi merek 

memiliki nilai koefisien sebesar 

0.434. Dari hasil tersebut, maka 

hipotesis yang menyatakan 

bahwa preferensi merek 

memediasi pengaruh kesadaran 

merek dan asosiasi merek 

terhadap loyalitas merek dapat 

diterima. 

3 

Mirza 

Arief 

(2017) 

 

 

Pengaruh 

Kepercayaa

n Merek 

Dan 

Komitmen 

Merek 

Terhadap 

Loyalalitas 

Merek 

(Survei 

pada Warga 

Kelurahan 

Penanggung

an 

Konsumen 

Produk 

Aqua di 

 

1. Jenis 

Penelitian : 

Kuantitatif 

2. Metode 

pengumpulan 

data : 

Kuesioner 

3. Metode 

Analisi : 

Regresi Linier 

Berganda 

 

Dari hasil yang diperoleh sebesar 

0,519. Artinya bahwa 51,9% 

variabel loyalitas merek akan 

dipengaruhi oleh variabel 

bebasnya, yaitu kepercayaan 

merek (X1) dan komitmen merek 

(X2)). Sedangkan sisanya 48,1% 

variabel loyalitas merek akan 

dipengaruhi oleh variabel-

variabel yang lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. 

Dengan loyalitas merek bersifat 

positif, artinya jika variabel bebas 

semakin ditingkatkan maka 

loyalitas merek juga akan 

mengalami peningkatan.   



 

 

Kota 

Malang) 

4 

Moham

mad 

Rizan 

(2012) 

Pengaruh 

Brand 

Image Dan 

Brand Trust 

Terhadap 

Brand 

Loyalty Teh 

Botol Sosro 

(Survei 

Konsumen 

Teh Botol 

Sosro di 

Food Court  

ITC 

Cempaka 

Mas,  

Jakarta 

timur) 

1. Jenis 

Penelitian : 

Kuantitatif 

2. Metode 

pengumpulan 

data : 

Kuesioner 

3. Metode 

Analisi : 

Regresi Linier 

Berganda 

Berdasarkan perhitungan 

menunjukkan bahwa persentase 

sumbangan pengaruh variabel 

independen yaitu citra merek dan 

kepercayaan merek terhadap 

variabel dependen yaitu loyalitas 

merek sebesar 29.3%. Atau 

dengan kata lain variasi variabel 

independen yang digunakan 

dalam model citra merek dan 

kepercayaan merek mampu 

menjelaskan sebesar 29.3% 

variasi variabel dependen, 

loyalitas merek. Sedangkan 

sisanya sebesar 61.7% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

2.2  Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh asosiasi merek terhadap loyalitas merek 



 

 

Asosiasi merek adalah sesuatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah 

merek. Pada dasarnya konsumen sebelum membeli sebuah produk atau merek, 

konsumen sudah menginginkan sebuah produk seperti apa yang diinginkan, mungkin 

dari desain, fitur atau simbol yang menonjol dari merek tersebut yang menjadi 

pengingat konsumen untuk tetap memutuskan  produk tersebut. Jika sebuah merek yang 

ditawarkan tidak jauh berbeda dengan kompetitornya, bila konsumen sudah loyal 

terhadap merek tersebut dan menginginkan sebuah produk tersebut dari desain, fitur 

dan spesifikasi yang dituju membuat produk tersebut baik dimata konsumen. Tetapi 

dalam hal ini perusahaan harus memberikan sebuah produk sesuai dengan apa yang 

sudah ada di benak konsumen dari sebuah produk tersebut, jika sebuah produk tersebut 

tidak sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen bisa menjadi suatu yang negative 

bagi pelanggan karena sebuah produk yang sudah ada dibenak konsumen bila 

konsumen tersebut kecewa dengan melihat produk yang sebenarnya tidak sesuai dengan 

apa yang diinginkannya konsumen tersebut akan beralih kepada merek lain. 

 

2. Pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas merek 

Pada dasarnya konsumen sudah memiliki kepercayaan terhadap merek atau produk 

tertentu, dimana para konsumen sudah membuktikan manfaat dan keistimewahan 

barang yang dibelinya. Konsumen yang sudah percaya terhadap merek tertentu pasti 

tidak akan ragu lagi untuk membeli produk tersebut dan akan loyal. Kepercayaan 

menjadi hal yang sangat positif bagi perusahaan untuk meningkatkan pelanggan baru 

dan mempertahankan pelanggan lama. Harapan sebuah produk dimata konsumen untuk 

memilih merek yang diinginkannya adalah suatu hal penting bagi perusahaan, dalam 

hal ini perusahaan harus memberikan produk sesuai dengan apa yang diinginkan dalam 

benak konsumen tersebut. Tetapi konsumen yang loyal walaupun dihadapkan pada 

banyak alternatif merek produk pesaing yang menawarkan karakteristik produk yang 



 

 

lebih unggul dipandang dari sudut atributnya konsumen tersebut tetap percaya akan 

merek yang ia pilih, pada umumnya konsumen yang loyal melakukan pembelian akan 

merek tersebut didasarkan karena ketertarikan dan sudah menaruh kepercayaan yang 

sangat tinggi terhadap merek yang disajikan oleh perusahaan tersebut. 

  



 

 

2.2.1 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olah data, 2018 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Asosiasi Merek dan Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Merek 

Sepeda Motor Yamaha Fino 125 

(Studi Pada Komunitas Fino Owners Indonesia Chapter Bekasi) 
 

1. Apakah terdapat pengaruh Asosiasi Merek terhadap Loyalitas Merek Yamaha Fino 125? 

2. Apakah terdapat pengaruh Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Merek Yamaha Fino 125? 

3. Apakah terdapat pengaruh Asosiasi Merek dan Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Yamaha 

Fino 125? 

Variable Asosiasi 

Merek 

(X1) 

1. Atribut produk, 

2. Manfaat bagi 

pelanggan, 

3. Gaya hidup, 

4. Pengguna/Pelangg

an, 

5. Kelas produk. 

 

Daud (2014) 

 

Variable Loyalitas 

Merek (Y) 

1. Ukuran Perilaku, 

2. Mengukur 

Kepuasan, 

3. Mengukur 

Menyukai Merek, 

4. Mengukur 

Komitmen. 

Rizan (2012) 

Variable Kepercayaan 

Merek (X2) 

1. Pengalaman 

Pribadi, 

2. Pengetahuan 

Tentang 

Perusahaan, 

3. Referensi yang 

didapat dari orang 

lain, 

4. Iklan. 

Julius (2014) 

Variable Loyalitas 

Merek (Y) 

1. Ukuran Perilaku, 

2. Mengukur 

Kepuasan, 

3. Mengukur 

Menyukai Merek, 

4. Mengukur 

Komitmen. 

Rizan (2012) 

Variable Asosiasi 

Merek (X1) 
1. Atribut produk, 

2. Manfaat bagi 
pelanggan, 

3. Gaya hidup, 

4. Pengguna/pelanggan, 
5. Kelas produk. 

Daud (2014) 
 

Variable Kepercayaan 

Merek (X2) 
1. Pengalaman Pribadi, 

2. Pengetahuan Tentang 
Perusahaan, 

3. Referensi yang 

didapat dari orang 
lain, 

4. Iklan. 

Julius (2014) 

Variable Loyalitas 

Merek (Y) 
1. Ukuran Perilaku, 

2. Mengukur Kepuasan, 

3. Mengukur Menyukai 
Merek, 

4. Mengukur 

Komitmen. 

Rizan (2012) 
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2.3  Uji Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya,maka penulis 

merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh Asosiasi Merek terhadap Loyalitas Merek 

Ha : Asosiasi Merek berpengaruh terhadap Loyalitas Merek 

Ho : Asosiasi Merek tidak berpengaruh terhadap Loyalitas Merek 

2. Apakah ada pengaruh Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Merek 

Ha : Kepercayaan Merek berpengaruh terhadap Loyalitas Merek  

Ho : Kepercayaan Merek tidak berpengaruh terhadap Loyalitas Merek 

3. Apakah ada pengaruh Asosiasi Merek dan Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas 

Merek 

Ha : Asosiasi Merek dan Kepercayaan Merek berpengaruh terhadap 

  Loyalitas Merek 

Ho : Asosiasi Merek dan Kepercayaan Merek tidak berpengaruh terhadap 

  Loyalitas Merek 

 


