
 
 
 
 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

A. Landasan Teori 

 

1.  Kualitas Produk 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009), produk adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan 

atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, 

tempat, properti, organisasi, informasi dan ide. Menurut Sangadji dan 

Sopiah (2013), kualitas produk semakin meningkat selama beberapa tahun 

belakagan ini. Hal ini terjadi karena keluhan konsumen semakin lama 

semakin terpusat pada kualitas yang buruk dari produk baik pada bahan 

maupun pekerjaanya. Faktor yang membentuk kualitas sebuah produk 

yaitu produk harus mampu mencapai tingkat kualitas yang sesuai dengan 

fungsi penggunanya tidak perlu melebihi. 

 

Kulitas produk didefinisikan sebagai penilaian pelanggan tentang 

keunggulan keseluruhan produk atau superioritas (Bei dan Chioa 2001 dalam 

Sanjaya, dkk 2016). Quality of product is a collection of features and Sharp 

brad product characteristic which have contribution to the ability to fulfilling 

specified demand (Garvin 2007 at Halim, et all 2014). Berdasarkan definisi 

tersebut dapat dijelaskan bahwa kualitas produk merupakan kumpulan fitur-

fitur dan ketajaman karakter produk yang memiliki kontribusi terhadap 

kemampuan dalam memenuhi permintaan tertentu atau spesifik. 
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Kualitas produk yang baik akan menciptakan, mempertahankan 

dan menjadikan konsumen loyal (Fatona 2010 dalam Sujadi dan Wahyono 

2015). Sedangkan menurut Shimp (2014), rancangan produk yang lebih 

ramping, bahan unggul dan warna-warni, adalah sedikit atribut yang dapat 

menyediakan dasar untuk pemosisian merek. Jika merek perusahaan 

memiliki keuntungan produk, maka pamerkanlah manfaat itu, khususnya 

jika keuntungan adalah sesuatu yang konsumen benar-benar inginkan 

dalam kategori produk dan akan memotivasi mereka untuk bertindak. 

 
Menurut Kotler dan Keller (2009), indikator kualitas produk meliputi: 

 

1. Kinerja (performance) 

 

Dimensi ini menunjukkan tingkat kegunaan dasar dari suatu 

produk. Implementasinya kinerja diartikan sebagai persepsi pelanggan 

terhadap manfaat dasar dari produk yang dikonsumsinya misalnya 

kemudahan, dan kenyamanan yang diperoleh. Seperti minuman 

kesehatan yang memperlancar metabolisme dalam tubuh. 

 
2. Keistimewaan (features) 

 

Sifat yang menunjang fungsi dasar produk, misalnya 

kelengkapan fasilitas pendukung seperti desain kemasan yang 

menarik pada produk sehingga membuat konsumen akan tertarik 

untuk membeli dan mengonsumsinya produk tersebut. 

 
3. Keandalan (reliability) 

 

Keandalan diartikan sebagai persepsi pelanggan terhadap 

keandalan produk yang dinyatakan dengan kualitas produk yang 
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diproduksi oleh perusahaan, misalnya seperti mata air pilihan untuk 

dijadikan air mineral yang berkualitas. 

 
4. Kesesuaian (conformanceto specifications) 

 

Sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, standar 

keamanan terpenuhi melalui uji laboratorium nasional BPOM dan 

sudah memenuhi standar kesehatan. 

 
5. Daya tahan (durability) 

 

Keterkaitan ketahanan berapa lama produk dapat digunakan 

atau mencerminkan suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan 

dalam kondisi normal. Waktu garansi atau jaminan produk tidak rusak 

sebelum masa kadaluwarsa yang telah ditetapkan, mencakup umur 

minuman berapa lama produk tersebut dapat digunakan. 

 

 

Daya tarik keindahan yang dimiliki produk dengan 

menunjukkan penampilan produk terhadap pembeli, misalkan bentuk 

desain yang artistik pada kemasan warna produk dan sebagainya. 

 
7. Ketepatan kualitas (perceived quality) 

 

Produk yang dihasilkan dari perusahaan maupun memberikan 

pengaruh yang positif dan tanggungjawab, bahwa pada produk tersebut 

memiliki citra merek yang baik. Seperti komposisi bahan-bahan 

pembuatannya harus diperhatikan jangan sampai konsumen menjadi 

tidak loyal. 
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2. Iklan 

 

Menurut Sangadji dan Sopiah 2013, iklan adalah salah satu dari 

empat jenis promosi yang digunakan pemasar untuk mengarahkan 

komunikasi yang meyakinkan kepada konsumen dan konsumen potensial. 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009), periklanan adalah semua 

bentuk terbayar atas presentasi nonpribadi dan promosi ide, barang, atau 

jasa oleh sponsor yang jelas. Menurut Shimp (2014), periklanan memiliki 

lima fungsi penting komunnikasi, yaitu: 

 
1. Memberikan Informasi 

 
Fungsi utama iklan adalah mempublikasikan merek. Iklan membuat 

konsumen mengenal merek suatu produk, mendidik mereka mengenai 

keistimewaan dan manfaat merek, dan memfasilitasi kreatifitas citra 

positif merek tersebut. Karena iklan merupakan bentuk komunikasi yang 

paling efisien dan memiliki kemampuan untuk menjangkau banyak 

konsumen dengan dengan biaya yang cukup rendah, iklan memudahkan 

untuk memperkenalkan merek baru dan meningkatkan permintaan merek 

yang sudah ada, tentunya dengan meningkatkan kesadaran tinggi 

konsumen akan suatu merek atau top-of mind awareness (TOMA) bagi 

merek yang telah mapan dalam kategori produk yang mapan. 

2. Memberi Pengaruh 

 

Iklan yang efektif memengaruhi target konsumen untuk mencoba 

produk atau jasa yang ditawarkan. 
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3. Mengingatkan dan Memperlihatkan Keistimewaan 

 

Iklan membuat merek perusahaan selalu ada dalam fikiran konsumen. 

Ketika permintaan menigkat terhadap produk terkait yang diiklankan, 

pengaruh iklan masa lalu membuat adanya kemungkinan konsumen 

akan menjadikan produk itu sebagai kandidat produk yang akan dibeli. 

 
4. Menambah Nilai 

 

Iklan menambah niai merek dengan mempengaruhi persepsi. Iklan 

yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih 

bergaya, lebih prestisius, lebih berkualitas, dan lainnya. Iklan yang 

berkualitas dengan memengaruhi persepsi kualitas dan persepsi lainnya 

dapat meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan yang lebih besar. 

 
5. Membantu Upaya Perusahaan 

 

Peran utama iklan saat ini adalah untuk memudahkan elemen marcom 

lainnya, iklan digunakan sebagai sarana adanya diskon atau untuk 

menarik perhatian konsumen pada media promosi lainnya, membantu 

tim penjualan. Iklan menjual lebih dulu produk sebuah perusahaan dan 

menyediakan perkenalan dan pendahuluan bagian penualan saat 

berhadapan perusahaan dan menyediakan penjualan, waktu, dan biaya 

dapat di kurangi karena waktu yang lebih sedik digunakan untuk 

mengkonfirmasikan tentang produk dan manfaat merek. 

 
Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), dalam membuat program 

periklanan, ada lima keputusan yang harus dibuat, yaitu: 

 
1. Misi (apa yang menjadi tujuan periklanan) 
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2. Dana (berapa banyak dana yang diperlukan untuk program iklan) 

 
3. Pesan (pesan apa yang harus disampaikan) 

 
4. Media (media apa yang digunakan) 

 
5. Pengukuran (bagaimana mengukur hasilnya) 

 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), mengungkapkan iklan 

bertujuan untuk meningkatkan reaksi calon pembeli potensial terhadap 

perusahaan dan penawaran produk perusahaan. Iklan dirancang untuk 

meningkatkan pernjualan produk dan keuntungan perusahaan. Menurut 

Shimp (2014), Televisi merupakan media yang praktis, serta terdapat di 

mana-mana di penjuru wilayah Amerika serikat dan seluruh dunia industri, 

sebagai media periklanan, televisi merupakan media personal dan 

demonstratif yang unik, tetapi juga mahal dan cenderung terpengaruh pada 

kekacauan kompetitif. Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009), iklan 

televisi biasa dikenal sebagai media iklan paling kuat dan menjangkau 

sepektrum konsumen yang luas. Jangkauanya yang luas di terjemahkan 

dalam biaya yang rendah per paparan. Iklan TV mempunyai dua kekuatan 

yang sangat penting. Pertama, iklan TV bisa menjadi sarana efektif untuk 

mendemonstrasikan atribut produk dengan jelas dan secara persuasif 

menjelaskan manfaat bagi konsumen. Kedua, iklan TV bisa 

menggambarkan pengguna dan pencitraan penggunaan, kepribadian 

merek, atau hal tak berwujud lainnya secara dramatis. Menurut Sangadji 

dan Sopiah (2013), terdapat kelebihan televisi dan kelemahan televisi: 
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1. Kelebihan televisi 

 
a. Informasi yang di tangkap mata lebih efektif 

 
b. Lebih lengkap karena informasi bisa didengar dan juga di lihat 

 
c. Benda bergerak lebih menarik perhatian 

 
d. Jangkauan audiens luas 

 
2. Kelemahan televisi 

 
a. Biaya mahal 

 
b. Waktu terbatas 

 
c. Menjangkau semua audiens, sulit untuk fokus pada target pasar 

 

Menurut Millward Brown (2004) dalam buku Shimp (2014), ada 

beberapa karakteristik yang membedakan iklan yang layak ditonton 

daripada yang kurang ditonton, yaitu: 

 
1. Humor 

 

Humor dalam iklan bila dilakukan secara efektif, merupakan penentu 

utama layak ditontonnya sebuah iklan. Humor meningkatkan 

keterlibatan penonton dan kesenangan. 

 
2. Musik 

 

Musik ditonjolkan dalam sedikit di atas 50 persen dari iklan yang 

diklasifikasikan sebagai layak ditonton, secara komparatif, iklan biasa 

hanya menekankan musik sekitar 20 persen dari waktu. 

 
3. Pengisi suara 

 

Iklan yang layak ditonton jarang mencakup pengisian suara yang 

berkelanjutan (hanya sekitar 10 persen dari waktu), sedangkan iklan 
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biasa sering menggunakan teknik ini (sekitar 50 persen dari durasi). 

Iklan layak ditonton cenderung menggunakan pengisian suara hanya 

pada akhir ilkan. 

 
4. Kecepatan 

 

Iklan yang layak ditonton cenderung lebih cepat dibandingkan dengan 

iklan biasa. 

 
5. Selebriti 

 

Iklan layak ditonton menggunakan selebriti jauh lebih sering daripada 

iklan biasa, dengan peraih perhatian yang sangat baik dan dapat dipilih 

 
untuk menarik konsumen. 

 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), mengatakan bahwa bayak 

pemasar menggunakan daya tarik pesan iklan dengan humor karena yakin 

bahwa humor dapat meningkatkan penerimaan audiens dalam komunikasi 

periklanan. Dampak humor pada periklanan adalah sebagai berikut: 

 
1. Humor menarik perhatian. 

 
2. Humor tidak membahayakan pemahaman. 

 
3. Humor meningkatkan kesukaan konsumen. 

 
4. Humor yang efektif relevan dengan produk. 

 
5. Sifat produk memengaruhi ketepatan dari perlakuan humor. 

 

6. Humor berdampak lebih baik untuk produk yang sudah dikenal 

masyarakat, bukan untuk produk baru. 

 
7. Humor lebih tepat untuk produk yang dibeli konsumen dengan 

keterlibatan yang rendah. 
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Menurut Shimp (2014), iklan mempunyai dampak jangka panjang 

dalam menarik konsumen daripada persaingan harga dan loyalitas merek, 

promosi penjualan dapat mengurangi loyalitas dengan “melatih” 

konsumen menjadi peka terhadap harga, sehingga cenderung untuk 

berganti-ganti merek supaya mendapatkan lebih banyak diskon. Menurut 

Shimp (2014), iklan dapat memiliki berbagai efek, yaitu: 

 
1. Menciptakan kesadaran merek 

 
2. Mengajarkan calon konsumen tentang fitur dan manfaat merek 

 
3. Menjalin hubungan emosional dengan orang-orang 

 

4. Memengaruhi keyakinan pembelian yang relevan dan positif (atau 

negatif) yang memengaruhi sikap terhadap merek yang diiklankan 

 
5. Pergeseran preferensi orang dari satu merek ke merek yang lain 

 
6. Percobaan mendorong dan perilaku pembelian ulang 

 

Menurut Dewi, dkk (2012) terdapat indokator iklan yaitu: 

 

1. Daya tarik pesan 

 

Daya tarik pesan merupakan salah satu faktor pendorong timbulnya 

efek dari konsumen. Dengan demikian sebuah pesan idealnya harus 

mendapat perhatian (attention), mempertahankan minat (interst), 

menimbulkan keinginan (desire) dan memperoleh tindakan (action). 

 
2. Media pesan yang digunakan 

 

Banyak sekali media pesan yang digunakan untuk promosi penjualan, 

salah satunya bentuk iklan televisi. Iklan televisi lebih efektif untuk 

mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. 
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Penayangan yang menarik dan unik akan menambah nilai pada 

ketertarikan konsumen akan produk. 

 
3. Bintang iklan 

 

Bintang iklan yang unik akan dapat menarikperhatian audiens dan 

mencontoh, serta mengidentifikasi diri mereka. 

 
4. Musik 

 

Musik sangat penting dalam dunia periklanan hampir sejak suara 

direkam pertama kali. musik digunakan untuk menarik perhatian, 

menyalurkan pesan-pesan penjualan, menentukan tekanan emosional 

untuk iklan dan mempengaruhi suasana hati para pendengar. 

 
5. Slogan 

 

Berisikan kebenaran dan dimaksudkan sebagai pengingat tentang cara 

melakukan sesuatu yang benar. Tujuannya untuk menjaga dan 

menyederhanakan sebuah strategi pesan periklanan agar menjadi jelas, 

menarik perhatian dan mudah diingat. 

 
6. Gambar dan Warna 

 

Gambar adalah tayangan iklan yang terdiri dari obyek yang digunakan, 

peran yang digunakan dan adegan yang ditampilkan. Sedangkan warna 

sangat efektif dalam membentuk suasana hati pelanggan dan 

merangsang pilihan konsumen. 

 
7. Kata-kata mudah diingat, menarik perhatian 

 

Penayangan iklan dengan kalimat atau kata-kata yang mudah diingat 

dapat menarik perhatian konsumen. 
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3. Kepercayaan Merek 

 

Brands are the asset of organizations. They interlink consumer and 

the company that build customers trust and loyalty to the brand. So that 

this loyalty brings greater market share when the product is purchase by 

the customers loyal to the brand (Assael 1998 at Ahmed 2014). Dari 

penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa mereka adalah asset organisasi. 

Mereka menghubungkan konsumen dan perusahaan yang membangun 

kepercayaan pelanggan dan loyalitas terhadap merek yang mana loyalitas 

ini membawa pangsa pasar yang lebih besar jika produk dibeli oleh 

pelanggan setia terhadap merek. Sedangkan menurut Moormal et al (1993) 

at Ahmed (2014), The customers trust on specified brand functions and 

willingness to purchase the brand from the product class. Dari penjelasan 

diatas, dapat diartikan bahwa kepercayaan pelanggan pada fungsi merek 

tertentu dan kemauan untuk membeli merek dari kelas produk. 

 
Menurut Shimp (2014), ketika mencoba produk pertama kali, 

konsumen akan mulai menciptakan rasa percaya pada produk tersebut. 

Kepercayaan itu akan mulai terlihat dengan menunjukkan ungkapan yang 

positif pada produk tersebut. Rasa percaya ini merupakan modal awal dari 

penciptaan kesadaran merek selanjutnya. Kepercayaan dan sikap secara 

umum saling menguatkan, seperti apabila sebuah produk sesuai dengan 

yang diharapkan konsumen, maka sikap konsumen terhadap merek 

tersebut akan positif. Namun sebaliknya, sikap konsumen akan negatif 

terhadap merek apabila produknya tidak memenuhi harapan konsumen 
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saat melakukan pebelian uji coba. Sekali kepercayaan dan sikap sudah 

terbentuk dari pengalaman pertama kali konsumen mencoba produk, maka 

komunikasi pemasaran selanjutnya adalah menguatkan kepercayaan dan 

sikap yang telah didapatkan itu. Hal ini merujuk pada penguatan 

kepercayaan dan penguatan sikap. Penguatan target dapat tercapai ketika 

komunikator pemasaran berhasil memenuhi janji sesuai harapan konsumen 

dan mempromosikannya berulang-ulang. 

 
Menurut Lau dan Lee (1999) dalam buku Tjiptono (2007), 

mendefinisikan trust terhadap sebuah merek sebagai kesediaan konsumen 

untuk mempercayai atau mengandalkan merek dalam situasi risiko karena 

adanya ekspektasi bahwa merek bersangkutan akan memberikan hasil 

positif. Menurut Tjiptono (2007), ada faktor-faktor yang berperan penting 

dalam membentuk trust terhadap merek yaitu: 

 
a) Brand predictability 

 
Mengacu pada kemampuan pelanggan untuk mengantisipasi kinerja merek 

pada berbagai situasi pemakaian. Predictability bisa terbentuk sebagai hasil 

interaksi ulangan dan konsistensi tingkat kualitas produk atau jasa. 

b) Brand liking 

 

Berkaitan dengan apakah merek tertentu disukai atau tidak oleh 

pelanggan. 

 
c) Brand competence 

 
Mengacu pada kemampuan merek untuk memecahkan masalah pelanggan 

dan memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Kompetensi 
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merek bisa dinilai pelanggan melalui pengalaman pemakaian produk 

atau jasa langsung maupun lewat komunikasi dari mulut ke mulut. 

 
d) Brand Reputation 

 

Mengacu pada pendapat orang lain bahwa merek bersangkutan bagus 

dan andal. Reputasi merek bisa terbentuk melalui periklanan, public 

relations, kualitas produk, dan kinerja produk atau jasa. 

 
e) Trust in the company 

 

Tingkatan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan yang memiliki 

merek bersangkutan. 

 
Indikator kepercayaan merek menurut Ferrinadewi (2008) dalam 

Bastian (2014), mengemukakan terdapat tiga aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen 

yaitu: 

 
1. Achieving result (dampak keberhasilan) 

 

Yaitu harapan konsumen tidak lain adalah janji konsumen yang harus 

dipenuhi bila ingin mendapatkan kepercayaan konsumen. 

 
2. Acting with integrity (bertindak dengan integritas) 

 

Yaitu bertindak dengan integritas berarti adanya konsistensi antara 

ucapan dan tindakan dalam setiap situasi. Adanya integritas merupakan 

faktor kunci bagi salah satu pihak untuk percaya akan ketulusan dan 

pihak lain. 
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3. Demonstrate cornern (kebebasan berpendapat) 

 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk menunjukkan perhatiannya 

kepada konsumen dalam bentuk menunjukkan sikap pengertian 

konsumen jika menghadapi masalah dengan produk, akan 

menumbuhkan kepercayaan dengan merek. 

 
4. Loyalitas Konsumen 

 

Menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan merupakan 

mimpi semua pemasar untuk mencapai keberhasilan mendapatkan, 

mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan (Kotler, 2009). Menurut 

Tjiptono (2007), pelanggan yang benar-benar loyal bukan saja sangat 

potensial menjadi word-of-mouth advertisers, namun kemungkinan besar 

juga loyal pada portofolio produk dan jasa perusahaan selama bertahun-

tahun. Pelanggan yang setia pada merek tertentu cenderung „terikat‟ pada 

merek tersebut dan akan membeli produk yang sama lagi sekalipun 

tersedia banyak alternatif lainnya. Perilaku pembelian ualng dalam situasi 

sensitivas merek yang kuat dikategorikan sebagai loyalitas, dimana 

konsumen cenderung membeli ulang merek yang sama dan menganggap 

pilihan merek sangat penting baginya. Menurut Bhote (1996) dalam buku 

Tjiptono (2007), seiring berjalannya waktu pandngan terhadap loyalitas 

pelanggan mengalami evolusi yang terdiri dari empat tahap yaitu innocent, 

awakened, progressive dan world class. 

 
Menurut Dick dan Basu (1994) dalam buku Tjiptono (2007), 

loyalitas pelanggan memiliki tiga konsekuensi yaitu: 
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1. Motivasional 

 

Motivasi untuk mencari informasi mengenai produk, merek 

atau pemasok alternatif cenderung semakin berkurang seiring dengan 

meningkatnya pengalaman, pembelajaran, kepuasan dan pembelian 

ulang konsumen bersangkutan. Motivasi pencarian informasi 

merupakan fungsi dari persepsi konsumen terhadap manfaat dan biaya 

aktivitas mencari alternatif. Manfaat pencarian akan berkurang apabila 

konsumen memiliki sikap relatif sangat positif dan mereka telah 

melakukan pembelian ulang beberapa kali. Biaya pencarian bia berupa 

waktu, biaya dan ketidaknyamanan fisik serta psikologis berkaitan 

dengan aktivitas mencari pemasok, produk, atau merek alternatif. 

Pada umumnya, hubungan sikap relatif dan pola pembelian ulang 

yang kuat akan menyebabkan berkurangnya motivasi konsumen untuk 

mencari informasi alternatif. 

 
2. Perseptual 

 

Konsumen yang memiliki komitmen kuat terhadap obyek 

spesifik cenderung memiliki resistence to counterpersuasion yang kuat 

pula. Sejumlah mekanisme diyakini berkontribusi terhadap resistensi 

semacam itu, diantaranya selektivitas pesan berdasarkan sikap, respons 

kognitif yang bias, konsistensi kognitif dan self-persuasion. 

 
3. Behavioral 

 

Loyalitas pelanggan juga berdampak pada perilaku gethok tular 

(word-of-mouth behavior), terutama bila konsumen mersakan 
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pengalaman emosional yang signifikan. Pelanggan yang loyal 

cenderung bersedia menceritakan pengalaman positifnya kepada orang 

lain. 

 
Menurut Zethaml dan Bitner (2005) dalam buku Sangadji dan 

Sopiah (2013), mengemukakan bahwa untuk mewujudkan dan 

mempertahankan loyalitas pelanggan dibutuhkan langkah kunci yang 

saling terikat, yaitu: 

 
a. Komitmen dan keterlibatan manajemen puncak 

 
b. Tolak ukur internal (internal benchmarking) 

 
c. Identifikasi kebutuhan pelanggan 

 
d. Penilaian kapabilitas persaingan 

 
e. Pengukuran kepuasan dan loyalitas pelanggan 

 
f. Analisis umpan balik dari pelanggan, mantan pelanggan, non 

pelanggan, dan pesaing 

 
g. Perbaikan kesinambungan 

 

Menurut Shimp (2014), mendapatkan loyalitas konsumen dengan 

memenuhi kebutuhan konsumen adalah lebih baik daripada persaingan 

merek dan terus mengomunikasikan merek untuk memaksakan 

kepercayaan dan sikap konsumen. 

 
Menurut Tjiptono (2007) mengemukakan enam indikator yang bisa 

digunakan untuk mengukur loyalitas kosumen, yaitu: 

 
a. Pembelian ulang 

 
Konsumen yang telah melakukan pembelian pada merek tersebut dan 

merasa puas dengan apa yang di peroleh akan membentuk hubungan 
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yang erat antara konsumen dengan merek tersebut, sehingga konsumen 

tersebut akan melakukan pembelian secara teratur. 

 
b. Kebiasaan mengonsumsi merek 

 

Pembeli yang puas dengan merek produk yang dikonsumsinya dan 

akan melakukan pembelian secara berulang-ulang. Dengan begitu 

konsumen akan menjadikannya sebagai kebiasaan, karena pada 

tingkatan ini pada dasarnya tidak didapati alasan yang cukup untuk 

menciptakan keinginan untuk membeli merek produk yang lain atau 

berpindah merek terutama jika peralihan tersebut memerlukan usaha, 

biaya, maupun berbagai bentuk pengorbanan lain. 

 
c. Rasa suka yang besar pada merek 

 

pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Pada 

tingkatan ini dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. 

Rasa suka pembeli bisa saja didasari oleh rangkaian pengalaman dalam 

penggunaan sebelumnya baik yang dialami pribadi maupun oleh 

kerabatnya ataupun disebabkan oleh kesan kualitas yang tinggi. 

 
d. Ketetapan pada merek 

 

Para konsumen menolak untuk mengakui ada jenis-jenis produk lain, 

mereka yakin dengan merek produk yang mereka gunakan saat ini, dan 

sulit untuk beralih ke merek produk yang lain, mereka menganggap 

produk yang digunakan saat ini sudah benar-benar sesuai dan mereka 

sudah percaya dengan produk yang saat ini digunakannya. 
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e. Keyakinan bahwa merek tertentu merek yang terbaik 

 

Konsumen memiliki suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek 

dan bahkan merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka 

dipandang dari segi fungsinya. 

 
f. Perekomendasian merek kepada orang lain 

 

Konsumen yang selalu merekomendasikan produk kepada orang lain 

adalah aset terbesar bagi perusahaan, dimana konsumen ini selain 

merekomendasikan akan selalu membeli produk dan merek 

perusahaan, konsumen akan menjadi juru bicara yang baik pada 

pelanggan lain dan konsumen akan marah apabila ada orang lain yang 

menjelek-jelekkan merek perusahaan. 

 

B.  Hasil Penelitian Terdahulu 

 

Beberpa peneliti telah melakukan penelitian  yang berkaitan dengan 

 

pengaruh kualitas produk, iklan, dan kepercayaan merek terhadap loyalitas 

 

konsumen. 

 

Tabel 2.1 

 

Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti Variabel  
Hasil Penelitian 

 

(tahun) Independen Dependen 
  

     

Danny a.  Citra Merek c.  Loyalitas a.  Variabel brand image berpengaruh 

Alexander (Brand Merek positif signifikan terhadap brand 

Bastian Image) (Brand loyalty. Hal  ini menunjukkan citra 
 b.  Kepercaya Loyalty) merek yang    dibentuk karena 
 an Merek  perusahaan mampu   memberikan 

Jurnal (Brand  presepsi  yang Baik kepada 

Manajemen Trust)  konsumennya dan juga menjaga dan 
Pemasaran   mengelola Hubungan dengan 

Petra Vol. 2,   konsumen ADES.   
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Peneliti  Variabel    
Hasil Penelitian 

  

(tahun) 
 

Independen Dependen 
     

          

No. 1,    b.  Variabel brand trust berpengaruh 

(2014) 1-9      terhadap  brand  loyalty.  Hal  ini 

      menunjukkan upaya yang ada 

      dalam membangun  kepercayaan 

      konsumen melalui pemenuhan 

      kebutuhan keinginan konsumen 

      akan air minum kemasan.   

    c. Variabel brand image berpengaruh 
      signifikan terhadap brand trust. Hal 

      ini   menunjukkan   bahwa sejauh 

      mana citra merek perusahaan 

      mampu menciptakan kepercayaan 

      merek terhadap  pelanggan, karena 

      ketika konsumen sudah terpuaskan 

      kebutuhan dan harapannya, maka 

      kebanyakan Konsumen tersebut 

      akan percaya Terhadap produk 

      perusahaan.      

Mohammad a. Brand c.  Brand  a. Citra  merek berpengaruh 
Rizan,  Image Loyalty   signifikan terhadaployalitas 

Basrah b. Brand    merek      

Saidani, dan  Trust   b.  Kepercayaan   merek 

Yusiyana      berpengaruh  signifikan 

Sari      terhadap loyalitas merek   

     c. Citra merek dan kepercayaan 
      merek Berpengaruh secara 

      bersama-sama  terhadap  loyalitas 

Jurnal Riset      merek      

Manajemen             

Sains             

Indonesia             

(JRMSI)             

|Vol. 3, No.             

1, 2012             
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Peneliti  Variabel   
Hasil Penelitian 

   

(tahun) 
 

Independen Dependen 
     

          

Nila a. Iklan d.  Loyalitas a. Variabel      iklan 

Kasuma b. Citra Merek Konsumen  berpengaruh signifikan terhadap 

Dewi,SE, c. Kepuasan   loyalitas  konsumen dalam 

Gus  Konsumen   menggunakan     

Andri,SE.,     produk Vaseline Hand and Body 

MM, Sepris     Lotion di kota Padang.    

Yonaldi,SE.    b. Variabel Citra Merek mempunyai 
,MM     pengaruh  yang  signifikan 

     terhadap  loyalitas Konsumen 

     Vaseline  Hand  and  Body  Lotion 

Jurnal     dikota  Padang.  Hal  ini  berarti, 

Manajemen     semakin  bagus  Citra  Merek  suatu 

dan     produk  maka akan  semakin 

Kewirausah     mempengaruhi   Loyalitas 

aan,     Konsumen Vaseline Hand and 

Volume 3,     Body Lotion di kota Padang.  

Nomor 2,    c. Variabel  Kepuasan Konsumen 

Mei 2012     mempunyai  pengaruh  yang 

ISSN : 2086     signifikan  terhadap  Loyalitas 

– 5031     Konsumen Vaseline Hand and 

     Body Lotion dikota Padang. Hal ini 

     berarti semakin puas konsumen 

     maka semakinmempengaruhi 

     loyalitas konsumen Vaseline Hand 

     and Body Lotion di kota Padang. 

    d. Variabel Iklan, Citra Merek, 

     Kepuasan  Konsumen secara 

     bersama-sama  mempunyai 

     pengaruh yang signifikan terhadap 

     Loyalitas Konsumen Vaseline Hand 

     and  Body Lotion  di kota Padang. 

     Hal  ini  berarti,  dengan  adanya 

     variabel  tersebut   akan 

     mempengaruhi Loyalitas Pelanggan 

     Vaseline Hand and Body Lotion di 

     kota Padang.      
 
 
 
 

 

Tutut a. Inovasi c. Kepuasan a. Terdapat  pengaruh secara langsung 

Paradhiba  Produk  Konsumen  inovasi  produk  terhadap  kepuasan 

Sujadi dan b. Kualitas d. Loyalitas  Konsumen 

Wahyono  Produk  Konsumen b. Terdapat pengaruh secara langsung 
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Peneliti  Variabel   
Hasil Penelitian 

 

(tahun) 
 

Independen 
 

Dependen 
   

          

      kualitas produk terhadap kepuasan 
      konsumen     

Managemen     c. Terdapat pengaruh secara langsung 

t Analysis      inovasi  terhadap  loyalitas 

Journal 4      konsumen     

(4) (2015)     d.  Terdapat pengaruh secara 

      langsung  kualitas produk 

      terhadap loyalitas konsumen 

Zohaib a. Brand Trust c. Brand a. Brand  trust berpengaruh 

Ahmed b. Customer  Loyalty  signifikan terhadap brand loyalty 

  Satisfaction   b. Customer  satisfaction  berpengaruh 
Journal of      signifikan terhadap brand loyalty 

Sociological             

Research             

ISSN 1948-             

5468             

2014,             

Vol.5, No.             

1             

Dewi a. Citra Merek c. Kepuasan a. Citra merek diketahui memiliki 

Kurniawati b. Kualitas d. Loyalitas  pengaruh  signifikan  terhadap 

Suharyono  Produk  Pelanggan  kepuasan pelanggan.   

Andriani     b. Kualitas produk diketahui memiliki 
Kusumawati      pengaruh  signifikan  terhadap 

      kepuasan pelanggan.   

     c. Kepuasan  pelanggan diketahui 

Jurnal      memiliki  pengaruh  signifikan 

Administras      terhadap loyalitas pelanggan. 

i Bisnis     d. Citra merek   diketahui   memiliki 

(JAB)|Vol.      pengaruhtidak signifikan  terhadap 

14 No. 2      loyalitas pelanggan.   

September     e. Kualitas  produk  diketahui 

2014|      memiliki  pengaruh signifikan 

      terhadap  loyalitas pelanggan. 

Peter Halim, a. Product of e. Customer a. Kualitas  produk berpengaruh 

Bambang  Quality  Loyalty  signifikan terhadap loyalitas 

Swasto, b. Brand    konsumen    

Djamhur  Image   b.  Citra merek   berpengaruh   tidak 
Hamid, c. Quality of    signifikan terhadap loyalitas 

M. Riza  Service    konsumen     

Firdaus d. Customer   c. Kualitas  pelayanan berpengaruh 

  Trust    tidak signifikan  terhadap  loyalitas 

European      kosnumen     

Journal of     d. Kepercayaan   konsumen 
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Peneliti Variabel 

Hasil Penelitian 
(tahun) Independen Dependen  

Business   berpengaruh   signifikan   terhadap 
and   loyalitas konsumen 

Managemen    

t    

ISSN 2222-    

1905    

(Paper)    

ISSN 2222-    

2839    

(Online)    

Vol.6,    

No.29, 2014    
 
 
 
 

C. Kerangka Pemikiran 

 

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2014), kerangka berpikir 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengn berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran 

yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan 

diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel bebas 

(independen) dan variabel terkait (dependen). 

 
1. Hubungan antara kualitas produk terhadap loyalitas konsumen 

 

Menurut Kurniawati, dkk (2014), hubungan antara kualitas produk 

dengan loyalitas pelanggan adalah dengan adanya kepuasan dari pembeli 

produk yang ditawarkan kepada konsumen, mereka terus-menerus membeli 

dan menggunakan produk itu secara berkala dan tidak tertarik dengan produk 

lain Karena sudah percaya pada produk tersebut tetap loyalitas pada satu 

produk dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. 
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Berdasarkan hasil penelitian Kurniawati, dkk (2014), dalam 

menggunakan uji analisis jalur untuk mengetahui pengaruh kualitas 

produk terhadap loyalitas pelanggan. Koefisien beta hubungan kualitas 

produk terhadap loyalitas pelanggan 0,254. Hasil uji thitung yang 

diperoleh sebesar 2,725 dengan probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05), maka 

keputusannya adalah H0 ditolak dan hipotesis yang menyatakan bahwa 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

diterima. Hasil uji ini berarti terdapat variabel kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. 

 
H1: kualitas produk mempunyai pengaruh positif signifikan 

 

terhadap loyalitas konsumen. 

 

2. Hubungan antara iklan terhadap loyalitas konsumen 

 

Menurut Rhenald Kasali (2000) dalam Dewi, dkk (2012), iklan 

adalah pesan dari produk, jasa atau ide yang disampaikan kepada 

masyarakat melalui suatu media yang diarahkan untuk menarik konsumen. 

Konsumen yang tertarik dengan iklan yang disajikan, memiliki sifat positif 

terhadap suatu produk, mau dan ingin membeli produk tersebut serta 

diharapkan konsumen dapat menjadi pembeli yang potensial masa datang. 

 
Berdasarkan hasil penelitian Dewi, dkk (2012), Iklan berpengaruh 

sebesar 0,425 terhadap loyalitas konsumen produk Vaseline Hand and 

Body lotion di kota Padang, dimana iklan sebagai (X1) adalah nilai yang 

lumayan baik diantara tiga variabel bebas yang ada, diharapkan PT. 

Unilever harus mampu meningkatkan nilai iklan sehingga lebih banyak 
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konsumen yang tertarik, dan mau menggunakan produk. Dari hasil 

penelitian pada indikator-indikator yang terdapat pada variabel ini 

diketahui bahwa konsumen Vaseline Hand and Body Lotion sangat puas 

dengan iklan Vaseline Hand and Body Lotion yaitu dengan skor sebesar 

4,16 yang artinya perusahaan harus mampu serta berupaya untuk 

meningkatkan bagaimana daya tarik pesan, media yang digunakan, bintang 

iklan, musik dalam iklan, slogan yang digunakan, gambar dan warna 

dalam iklan, kata-kata yang mudah diingat, menarik dapat selalu membuat 

konsumen Vaseline Hand and Body Lotion menjadi puas dibanding 

dengan produk Handbody lainnya. 

 
H2: iklan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

 

loyalitas konsumen. 

 

3. Hubungan antara kepercayaan merek terhadap loyalitas konsumen 

Menurut Delgado yang dikutip Ferrinadewi (2008) dalam Bastian 

 
(2014), mengungkapkan bahwa kepercayaan merek merupakan 

kemampuan merek untuk dipercaya (brand reliability), yang bersumber 

pada keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai 

yang dijanjikan dan intensi baik merek (brand intention) yang didasarkan 

pada keyakinan konsumen bahwa merek tersebut mampu mengutamakan 

kepentingan konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap merek (brand 

trust) akan berdampak terhadap kesetiaan sikap ataupun perilaku 

konsumen terhadap suatu merek. 
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Berdasarkan hasil penelitian Bastian (2014), didapatkan 

kepercayaan merek mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap loyalitas, hal iniditunjukan nilai t-Statistic = 3.822 > 1.96 dengan 

kekuatan jalurnya sebesar 0.352, sehingga hipotesis keempat berbunyi 

“Kepercayaan Merek (Brand Trust) berpengaruh terhadap Loyalitas Merek 

(Brand Loyalty) ADES PT Ades Alfindo Putra Setia” dinyatakan diterima. 

 

 

H3: kepercayaan merek mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap loyalitas konsumen. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

H1+ 

H2+   

H3+   

   

H4 

 

Keterangan : 

   : secara parsial 

   : secara simultan 

 

C. Hipotesis Penelitian 

 

H1 : kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 

konsumen air minum kemasan merek aqua di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 
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H2 : iklan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas konsumen air 

minum kemasan merek aqua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Jenderal Soedirman Purwokerto. 

 
H3 : kepercayaan merek berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 

konsumen air minum kemasan merek aqua di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 

 
H4 : kualitas produk, iklan dan kepercayaan merek berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap loyalitas konsumen air minum kemasan merek 

aqua pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal 

Soedirman Purwokerto. 
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