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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Merek (Brand) 

Keahlian yang sangat unik dari pemasar profesional adalah 

kemampuannya untuk menciptakan, memelihara, melindungi, dan 

meningkatkan merek. Para pemasar mengatakan bahwa pemberian merek 

adalah seni dan bagian paling penting dalam pemasaran (Riana, 2008). Pada 

dasarnya merek memberikan tanda pada konsumen mengenai sumber produk 

tersebut dan melindungi konsumen maupun pihak produsen dari para 

kompetitor yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik 

(Aaker, 2009). 

Menurut American Marketing Association (Kotler, 2004) merek 

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

tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari 

seorang atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk 

pesaing. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Aaker (dalam Ratri, 2007) bahwa 

merek adalah cara membedakan sebuah nama dan atau simbol (logo, 

trademark, atau kemasan) yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan 

barang atau jasa dari satu produsen atau satu kelompok produsen dan untuk 

membedakan barang atau jasa itu dari produsen pesaing. 
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Merek bukan sekedar simbol, merek memiliki arti penting dimana 

merek bisa memberikan perlindungan kepada komsumen maupun produsen 

dari produk kompetitor yang nampak identik. Merek sebenarnya merupakan 

janji penjual, hal ini senada dengan pendapat Kotler (2008) bahwa merek 

adalah janji perusahaan untuk menghantarkan sekumpulan fitur, manfaat, 

pelayanan, dan pengalaman tertentu secara konsisten kepada pembeli. Merek 

dapat memiliki enam level pengertian (Kotler, 2004) yaitu sebagai berikut: 

1. Atribut: merek mengingatkan pada atribut tertentu.  

2. Manfaat: bagi konsumen, kadang sebuah merek tidak sekadar 

menyatakan atribut, tetapi manfaat. Mereka membeli produk tidak 

membeli atribut, tetapi membeli manfaat. Atribut yang dimiliki oleh 

suatu produk dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan atau 

emosional.  

3. Nilai: merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Budaya: 

merek juga mewakili budaya tertentu. 

4. Kepribadian: merek mencerminkan kepribadian tertentu.  

5. Pemakai: merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. 

Jadi bisa dikatakan bahwa merek adalah logo, simbol dan nama yang 

dapat memberi pembeda pada perusahaan sejenis dalam hal apa yang 

ditawarkan. Merek merupakan serangkaian asosiasi yang dihubungkan pada 

sebuah nama atau sebuah tanda yang berasosiasi dengan produk atau jasa 

tertentu. Jadi penggunaan konsistern terhadap merek dapat membuat merek 

mudah dikenali konsumen dan segala macam yang berkaitan dengan merek 
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dapat diingat. Dengan demikian, menurut Riana (2008) suatu merek dapat 

mengandung tiga hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Menjelaskan apa yang dijual perusahaan.  

2. Menjelaskan apa yang dijalankan oleh perusahaan.  

3. Menjelaskan profil perusahaan itu sendiri. 

Suatu merek bisa dikatakan sangatlah penting bagi konsumen maupun 

produsen karena didalamnya mengandung janji, kepercayaan, konsisten dan 

harapan.Bagi konsumen merek dapat membantu konsumen membuat 

keputusan pembelian serta pemberian jaminan. Bagi produsen merek dapat 

membantu membangun hubungan yang berkelanjutan dengan konsumen dan 

membangun loyalitas. 

 

B. Citra Merek (Brand Image) 

Menurut Keller (2008), citra merek adalah persepsi konsumen tentang 

suatu merek sebagai refleksi dari asosiasi merek yang ada pada pikiran 

konsumen. Sedangkan menurut Kotler (2009), citra merek adalah penglihatan 

dan kepercayaan yang terpendam di benak konsumen, sebagai cerminan 

asosiasi yang tertahan di ingatan konsumen. Citra berhubungan dengan sikap 

yang berupa keyakinan dan presentasi terhadap merek. Konsumen yang 

memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan  

untuk melakukan pembelian.  

Ciri merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dalam 

benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Asosiasi tersebut 
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secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu 

yang dikaitkan suatu merek, sama halnya ketika kita berpikir tentang orang 

lain. Asosiasi ini dapat dikonseptualisasikan berdasarkan jenis, dukungan, 

kekuatan, dan keunikan. 

Menurut Shimp (2003) ada tiga bagian yang terdapat dalam 

pengukuran citra merek yaitu: 

1. Atribut 

Atribut adalah ciri-ciri atau berbagai aspek dari merek yang 

diiklankan. Atribut juga dibagi menjadi dua bagian yaitu hal-hal yang 

tidak berhubungan dengan produk contoh: harga, kemasan, pemakai, dan 

citra penggunaan), dan hal-hal yang berhubungan dengan produk 

(contoh: warna, ukuran, desain).  

2. Manfaat  

Manfaat dibagi menjadi tiga bagian yaitu fungsional, simbolis, 

dan pengalaman. 

a. Fungsional, yaitu manfaat yang berusaha menyediakan solusi bagi 

masalah-masalah konsumsi atau potensi permasalahan yang dapat 

dialami oleh konsumen, dengan mengasumsikan bahwa suatu merek 

memiliki manfaat spesifik yang dapat memecahkan masalah 

tersebut. 

b. Simbolis, yaitu diarahkan pada keinginan konsumen dalam upaya 

memperbaiki diri, dihargai sebagai anggota suatu kelompok, afiliasi, 

dan rasa memiliki. 
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c. Pengalaman, yaitu konsumen merupakan representasi dari keinginan 

merekaakan produk yang dapat memberikan rasa senang, 

keanekaragaman, dan stimulasi kognitif. 

3. Evaluasi keseluruhan, yaitu nilai atau kepentingan subjektif dimana 

pelanggan menambahkannya pada hasil konsumsi. 

 

C. Kepercayaan Merek (Brand Trust) 

Adanya kepercayaan konsumen terhadap merek akan menciptakan 

rasa aman serta mengurangi persepsi konsumen akan resiko dalam 

pertumbuhannya. Membangun dan menjaga kepercayaan pelanggan terhadap 

merek sangat penting, karena merupakan kunci suksesnya hubungan jangka 

panjang antara perusahaan dengan pelanggan. 

Kepercayaan pelanggan pada merek (brand trust) didefinisikan 

sebagai keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek dengan 

resiko-resiko yang dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu akan 

menyebabkan hasil yang positif (Lau dan Lee, 1999). 

Selain itu, menurut Delgado (dalam Ferrinnadewi, 2008), kepercayaan 

merek adalah 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. 
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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 (Riset Costabile dalam Ferinnadewi, 2008). 

Kepercayaan terbangun karena adanya harapan bahwa pihak lain akan 

bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Menurut Ika dan Kustini (2011), brand trust dapat diukur melalui 

dimensi viabilitas (dimension of viability) dan dimensi intensionalitas 

(dimension of intentionality). 

1. Dimension of Viability  

Dimensi ini mewakili sebuah persepsi bahwa suatu merek dapat 

memenuhi dan   memuaskan kebutuhan dan nilai konsumen. Dimensi ini 

dapat diukur melalui indikator kepuasan dan nilai (value). 

2. Dimension of Intentionality 

Dimensi ini mencerminkan perasaan aman dari seorang individu 

terhadap suatu merek. Dimensi ini dapat diukur melalui indikator 

security dan trust. 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan 

merek adalah kondisi dimana konsumen bersifat positif terhadap merek, 

percaya terhadap merek dan adanya harapan di benak mereka bahwa 

merek tersebut akan memberikan hasil sesuai dengan yang dijanjikan 

kepada konsumen sehingga akan menimbulkan kesetiaan terhadap suatu 

merek.  
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D. Kepuasan Konsumen (Customer Satisfaction) 

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa latin “satis” (artinya 

cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). Kepuasaan 

dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu 

memadai. 

Oxford Advanced Learner‟s Dictionary (Tjiptono, 2005) 

mendeskripsikan kepuasan sebagai: “the good feeling that you have when you 

achieved something or when something that you wanted to happen does 

happen; the act of fulfilling a need or desire; an acceptable way of dealing 

with a complaint, a debt, an injury, etc”.   

Mowen dan Minor (2002) mendefinisikan kepuasan pelanggan 

sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa 

setelah pelanggan tersebut memperoleh dan menggunakannya. Kotler dan 

Keller (2007) menjelaskan bahwa kepuasan berhubungan dengan perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja 

produk yang dirasakan terhadap kinerja yang diharapkan. 

Menurut Hellier et al. (dalam Stia Rini, 2013), menyatakan bahwa 

kepuasan dianggap sebagai derajat kesukaan atau kepuasan konsumen secara 

keseluruhan yang dihasilkan oleh kemampuan produk dalam memenuhi 

keinginan, harapan, dan kebutuhan konsumen yang berkaitan dengan produk 

tersebut. 

Menurut Oliver (1999), juga menyatakan bahwa kepuasan  pelanggan  

merupakan  suatu penyebab utama timbulnya loyalitas merek, yang artinya 
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bahwa loyalitas timbul karena adanya kepuasan terhadap  merek  produk  

dan/atau jasa  tertentu. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

konsumen merupakan sikap yang ditunjukkan oleh konsumen setelah proses 

pembelian/konsumsi yang berasal dari perbandingan kesannya terhadap 

kinerja aktual terhadap suatu produk dan harapanya dan evaluasi terhadap 

pengalaman mengkonsumsi suatu produk atau jasa, dimana konsumen akan 

menjadi loyal. 

 

E. Pengukuran Kepuasan 

Tjiptono (2002), teknik untuk pengukuran kepuasan konsumen dapat 

menggunakan pengukuran secara langsung dengan pertanyaan atau 

pernyataan mengenai seberapa besar mengharapkan suatu atribut tertentu dari 

seberapa besar yang dirasakan, responden menilai antara kesesuaian antara 

apa yang diharapkan dan apa yang didapatkan dari pelayanan perusahaan. 

Menurut Kotler (2004) ada beberapa cara untuk mengukur tingkat 

kepuasan pelanggan: 

1. Sistem penerimaan keluhan dan saran. Pelaksanaannya adalah dengan 

membuka kotak saran untuk menerima keluhan, saran, dan kritik 

pelanggan atau bisa juga disampaikan melalui kartu informasi, custumer 

hotline. Semua itu dilakukan agar perusahaan lebih mengantisipasi dan 

tepat tanggap terhadap kritik dan saran tersebut. 
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2. Survei kepuasan pelanggan. Biasanya penelitian mengenai kepuasan 

pelanggan dilakukan perusahaan melalui pos, telepon, wawancara 

pribadi, atau juga dengan mengirimkan angket kepada orang-orang 

tertentu. 

3. Pembeli bayangan. Dalam hal ini, perusahaan menyuruh orang-orang 

tertentuuntuk membeli ke perusahaan lain sehingga pembeli misterius ini 

dapat melaporkan keunggulan dan kelebihan pelayanan pada perusahaan 

tersebut. 

4. Analisis pelanggan yang beralih. Perusahaan yang kehilangan pelanggan 

mencoba untuk menghubungi pelanggan tersebut dan mencari tahu 

alasan mereka beralih atau pindah ke perusahaan lain, untuk kemudian 

membujuk mereka agar kembali. Berdasarkan informasi yang diperoleh, 

perusahaan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan cara 

meningkatkan kepuasaan perusahaan. 

 

F. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007), 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 dimasa yang akan datang. 

Menurut Griffin (2003) bahwa tingginya kesetiaan pelanggan sesuai 

dengan perilaku pembelian yang biasa diperlihatkan oleh pelanggan yang 

loyal. Griffin menyimpulkan bahwa perilaku pembelian dalam diri seorang 
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pelanggan yang loyal menunjukkan kesamaan pada empat sifat, yaitu 

pembelian secara berulang, pembelian produk dari perusahaan yang sama, 

anjuran kepada orang lain untuk menggunakan produk yang sama, serta 

kecenderungan mengabaikan produk kompetitor. 

Menurut Aaker (2009) mendefinisikan loyalitas merek merupakan 

suatu ukuran keterkaitan pelanggan terhadap sebuah merek. Ukuran ini 

mampu memberikan gambaran tentang kemungkinan seorang pelanggan 

beralih ke produk lain terutama pada suatu merek tersebut didapatinya adanya 

perubahan, baik menyangkut harga atau atribut lain. 

Loyalitas pelanggan tidak terbentuk dalam waktu yang singkat, tetapi 

melalui proses belajar atau proses pencarian informasi dan berdasarkan 

pengalaman pelanggan dari pembelian yang konsisten sepanjang waktu. 

Orang yang setia terhadap suatu produk memiliki ikatan perasaan (afektif) 

yang kuat kepada produk favorit yang biasa mereka beli. Berbeda dengan 

kepuasan pelanggan, yang lebih banyak berhubungan dengan sikap, loyalitas 

pelanggan didasarkan pada perilaku (loyalitas pelanggan disebut sebagai 

pembelian  nonrandom yang diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa 

unit pengambilan keputusan). 

Rangkuti (2009) menjelaskan bahwa loyalitas merek dapat diukur melalui:  

1. Behavior measures  

Suatu cara langsung untuk menentukan loyalitas terutama untuk 

habitual behavior (perilaku kebiasaan) adalah dengan memperhitungkan 

pola pembelian aktual. 
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2. 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. 

3. 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.   

4. 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. 

5. 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 
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tersebut kepada orang lain baik dalam taraf menceritakan atau sampai 

tahap merekomendasikan. 

Perusahaan yang mempunyai basis pelanggan yang loyalitas 

mereknya tinggi dapat mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena 

biaya untuk mempertahankan pelanggan jauh lebih murah dibandingkan 

dengan mendapatkan pelanggan baru. Loyalitas merek yang tinggi dapat 

meningkatkan  perdagangan dan dapat menarik minat  pelanggan baru 

karena mereka memiliki keyakinan bahwa membeli produk bermerek 

minimal dapat mengurangi risiko. Keuntungan lain yang didapat dari 

loyalitas merek adalah perusahaan dapat lebih cepat untuk merespons 

gerakan pesaing. 

 

G. Kerangka Pemikiran  

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus 

mampu mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap merek untuk dapat 

terus bertahan hidup dan berkembang. Loyalitas konsumen terhadap merek 

dapat dibentuk dengan membentuk  brand image (citra merek) yang baik di 

mata konsumen sehingga menimbulkan brand trust (kepercayaan terhadap 

merek) yang nantinya diharapkan keinginan konsumen bisa terpuaskan 

(customer satisfaction). Loyalitas merek adalah preferensi konsumen secara 

konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama pada produk 

yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu (Schiffman dan Kanuk, 2007). 

Citra merek adalah penglihatan dan kepercayaan yang terpendam di benak 
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konsumen, sebagai cerminan asosiasi yang tertahan di ingatan konsumen 

(Kotler, 2009). Kepercayaan pelanggan pada merek (brand trust) 

didefinisikan sebagai keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah 

merek dengan resiko-resiko yang dihadapi karena ekspektasi terhadap merek 

itu akan menyebabkan hasil yang positif (Lau dan Lee, 1999). Kepuasan 

pelanggan didefinisikan sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan 

konsumen atas barang atau jasa setelah pelanggan tersebut memperoleh dan 

menggunakannya (Mowen dan Minor, 2002). 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Rizan dan Nopiska 

(2011) pada Pengaruh Citra dan Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas 

Merek (Survei Pelanggan Lux Cair di Carrefour MT. Haryono) bahwa citra 

merek dan kepercayaan merek berpengaruh terhadap loyalitas merek. Hasil 

penelitian lain yang dilakukan Dewi, Andri dan Yonaldi (2012) pada 

Pengaruh Iklan, Citra Merek, dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas 

Konsumen Dalam Menggunakan Vaseline Hand And Body Lotion Di Kota 

Padang (Studi Kasus di PT. Unilever Cabang Padang) menunjukan bahwa 

kepuasan konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 

konsumen terhadap loyalitas konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuat model penelitian sebagai 

berikut bahwa brand loyalty dipengaruhi oleh variabel brand image, brand 

trust dan customer satisfaction baik secara parsial maupun simultan. 

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat digambarkan secara 

sistematis, seperti pada model berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1  : Variabel brand image (X1) berpengaruh secara parsial terhadap brand 

loyalty (Y). 

H2 : Variabel brand trust (X2) berpengaruh secara parsial terhadap brand 

loyalty (Y). 

H3 : Variabel customer satisfaction (X3) berpengaruh secara parsial terhadap 

brand loyalty (Y). 

H4 : Variabel brand image (X1), brand trust (X2) dan customer satisfaction 

(X3) berpengaruh secara simultan terhadap brand loyalty (Y).
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