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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Merek (Brand) 

1. Pengertian Merek 

Menurut American Marketing Association mendefinisikan merek 

sebagai “nama istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu 

penjualan atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari 

para pesaing”(Kotler, 2008). Merek mempengaruhi persepsi konsumen 

terhadap produk yang akan dibeli maka persaingan antar perusahaan 

adalah persaingan persepsi bukan produk (Tjiptono 2011). Maka merek 

adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek 

tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang 

dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perbedaan ini bisa 

fungsional, rasional, atau nyata-berhubungan dengan kinerja produk dari 

merek.  

Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam pemasaran 

adalah merek. Terdapat perbedaan atara produk dengan merek. Produk 

merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik dan mudah ditiru oleh 

para pesaing. Sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli oleh 

konsumen, memiliki nilai dan identitas atau ciri tertentu yang dilindungi 

secara hukum sehingga tidak dapat ditiru oleh pesaing. Kotler (2008) 

bahwa merek adalah janji perusahaan untuk mengantarkan sekumpulan 
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fitur, manfaat, pelayanan, dan pengalaman tertentu secara konsisten 

kepada pembeli. 

2. Peran Merek  

a. Merek mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan 

memungkinkan konsumen, individu atau organisasi untuk menuntut 

tanggung jawab atas kinerjanya terhadap pabrikan atau distributor 

tertentu.  

b. Konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda 

tergantung pada bagaimana pemerekan produk tersebut. 

c. Merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk, 

merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi, 

merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan 

untuk fitur-fitur atau aspek unik produk.  

 

B. Ekuitas Merek (Brand Equity) 

1. Pengertian Ekuitas Merek 

Ekuitas merek harus didefinisikan berdasarkan efek pemasaran yang 

secara unik dapat diatributkan ke sebuah merek. Ekuitas merek terkait 

dengan fakta bahwa akan diperoleh hasil yang berbeda dari pemasaran 

suatu produk atau jasa karena mereknya, dibandingkan dengan hasil bila 

produk atau jasa yang sama tidak teridentifikasi oleh merek tersebut 

(Kotler, 2008). 
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Kotler (2007) Ekuitas Merek (brand equity) adalah nilai tambah 

yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin 

dalam cara konsumen berfikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya 

dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang 

diberikan merek bagi perusahaan. Prinsip dari model ekuitas merek 

berbasis pelanggan adalah bahwa kekuatan merek terletak pada apa yang 

dilihat, dibaca, didengaar, dipelajari, dipikirkan dan dirasakan pelanggan 

tentang merek sepanjang waktu, (Kotler, 2008). 

2. Manfaat Ekitas Merek  

Manfaat ekuitas merek menurut Kotler, 2007 adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil. 

b. Perusahaan akan empunyai posisi yang lebih kuat dalam bernegosiasi 

dengan distributor maupun konsumen. 

c. Perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi dari pada 

pesaingnya. 

d. Perusahaan lebih mudah dalam melakukan perluasan merek. 

e. Merek dapat melindungi produk atau jasa yang dihasilkan dari sebuah 

persaingan harga yang ketat. 

3. Membangun Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Elemen-elemen untuk membangun ekuitas merek (Kotler, 2008). 

a. Mudah diingat. 

b. Memiliki arti tertentu. 

c. Mengandun daya tarik estetika. 
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d. Dapat digunakan baik untuk manapun dalam kategori produk, lintas, 

geografis dan budaya serta segmen pasar (dapat ditransfer). 

e. Mudah diadaptasi dan fleksibel sepanjang waktu. 

f. Terlindungi secara hukum dari pesaing. 

4. Elemen-elemen Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Elemen utama dalam ekuitas merek ada empat menurut Killa, (2008); 

Chang et al, (2008). 

a. Kesadaran Merek (Brand Awarness) adalah kesanggupan calon 

pembeli untuk mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori merek tertentu. Peran kesadaran merek dalam 

keseluruhan ekuitas merek tergantung dari sejauh mana tingkatan 

kesadaran yang dicapai oleh suatu merek. 

b. Asosiasi Merek (Brand Association) adalah segala hal yang 

berkaitan dengan ingatan mengenai merek. Asosiasi itu tidak hanya 

eksis namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Keterkaitan pada 

suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak 

pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikannya. 

c. Kesan Kualitas (percevied Quality) adalah persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau 

jasa layanan yang terkait dengan maksud yang diharapkan. 

d. Loyalitas Merek (Brand loyalty) mencerminkan tingkat keterkaitan 

konsumen dengan suatu merek produk. 
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e. Aset merek lainnya sepeerti Hak paten, stempel dagang, saluran 

distribusi dan lain-lain. 

5. Pilar kunci Ekuitas Merek 

Menurut BAV (Brand Asset Valuator) atau penilai aset merek 

mengemukakan komponen atau pilar-kunci dari ekuitas merek: 

a. Diferensiasi: mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda 

dari merek lain. 

b. Enegi: mengukur arti momentum merek. 

c. Relevansi: mengukur cakupan daya tarik merek. 

d. Harga diri: mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. 

e. Pengetahuan: mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen 

dengan merek. 

6. Tiga Kumpulan Utama Penggerak Ekuitas Merek : 

1. Pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk 

merek (nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, 

slogan, lagu, kemasan dan papan iklan). 

2. Produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program 

pemasaran pendukung yang menyertainya. 

3. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsng ke merek dengan 

menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain 

(orang, tempat, atau barang) Kotller dan Keller, (2008). 
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C. Kepercayaan Merek (Brand Trust) 

1. Pengertian Kepercayaan Merek 

Delgado (2004) dalam Ferinadewi, (2008) kepercayaan merek 

adalah harapan akan kehandalan dan intensi baik dari sebuah merek. 

Mowen dan Minor (2002) dalam Etta dan Sopiah (2013) berpendapat 

bahwa kepercayan konsumen sebagai semua pengetahuan yang dimiliki 

konsumen, dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang 

objek, atribut dan manfaatnya. Dalam riset Costabile (1998) dalam 

ferinadewi (2008) kepercayaan atau Trust didefinisikan sebagai persepsi 

akan kehandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan pada 

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

dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan kinerja produk dan perusahaan. 

Kemudian Sheth dan Parvatiyar (1995) hung et al. (2014) juga 

menegaskan bahwa logika dibalik keberadaan merek adalah untuk 

mengirimkan kepercayaan ke pasar, terutama kita kontak langsung antara 

konsumen dan perusahaan tidak mungkin terjadi.  

2. Indikator Kepercayaan Merek (Brand Trust) 

Menurut (Delgado dalam ferrinnadewi, 2008) ada dua indikator variabel 

kepercayaan merek: 

a. Brand Reliability 

Brand Reliability adalah kehandalan merek yang bersumber 

pada keyakinan knsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi 

nilai yang yang dijadikan atau kata lain persepsi bahwa merek tersebut 
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mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan. Brand 

Reliability merupakan hal yang esensial bagi terciptanya kepercayaan 

terhadap merek karena kemampuan merek memenuhi nilai yang 

dijadikannya akan membuat konsumen menaruh rasa yakin akan 

mendapatkan apa yang dibutuhakan untuk keluar dari perasaan 

terancamnya. 

b. Brand Intentions 

Brand Intentions atau minat terhadap merek mencerminkan 

keyakinan konsumen bahwa merek tersebut mampu mengutamakan 

kepentingan konsumen ketika masalah dalam konsumsi produk 

muncul secara tidak terduga. Oleh karena itu, Intentions berkaitan 

dengan kepercayaan bahwa merek akan tertarik pada apa yang 

dibutuhkan konsumen dan akan mengambil keuntungan dari 

ketidaktahuan konsumen. 

3. Tiga Aktivitas Menumbuhkan kepercayaan Konsumen 

Ferinnadewi (2008) mengemukakan, terdapat tiga aktivitas yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan unuk menumbuhkan kepercayaan 

konsumen yaitu: 

a. Achieving result  Yaitu harapan konsumen tidak lain adalah janji 

perusahaan yang harus dipenuhi bila ingin mendapatkan kepercayaan 

konsumen. 

b. Acting with integrity Yaitu bertindak dengan integritas berarti adanya 

konsistensi antara ucapan dan tindakan dalam setiap situasi. Adanya 
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integritas merupakan faktor kunci bagi salah satu pihak untuk percaya 

akan ketulusan dan pihak lain. 

c. Demonstrate Concern Yaitu kemampuan perusahaan untuk 

menunjukan perhatiannya kepada konsumen dalam bentuk 

menunjukkan sikap pengertian konsumen jika menghadapi masalah 

dengan produk, akan menumbuhkan kepercayaan  dengan merek. 

 

D. Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) 

1. Teori Kepuasan Pelanggan terdiri dari: 

a. Equity Theory 

Menurut teori ini, seeorang akan puas bila rasio hasil (outcome) 

yang diperolehnya dibandingkan dengan input yang digunakan 

dirasakan fair atau adil. Dengan kata lain kepuasan terjadi bila 

konsumen merasakan bahwa rasio hasil terhadap inputnya proposional 

terhadap rasio yang sama (outcome dibanding input) yang diperoleh 

orang lain (Oliver dan De Sarbo, 1988) dalam Tjiptono 2008. 

b. Attribution Theory 

Teori ini dikembangkan dari hasil karya Weiner dalam Tjiptono 

2008. Teori ini menyatakan bahwa ada tiga dimensi (penyebab) yang 

menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil (outcome), 

sehingga dapat ditentukan apakah suatu pembelian memuaskan atau 

tidak memuaskan. Ketiga dimensi tersebut adalah: 
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1. Stabilitas atau Variabilitas. Apakah faktor penyebabnya sementara 

atau permanen? 

2. Locus of casuality apakah penyebabnya berhubungan dengan 

konsumen (eksternal atribution) atau dengan pemasar (internal 

atribution)? internal atribution seringkali dikaitkan dengan 

kemampuan dan usaha  yang dilakukan pemasar. Sedangkan 

eksternal atribution  dihubungkan dengan berbagai faktor seperti 

tingkat kesulitan suatu tugas. 

3. Controllability. Apakah penyebab tersebut berada dalam kendali 

kemauannya sendiri ataukah dihambat oleh faktor luar yang tidak 

dapat dipengaruhi? 

Apabila konsumen merasa bahwa kegagalan suatu produk 

memenuhi harapannya karena faktor yang bersifat stabil dan berkaitan 

dengan pemasarnya, maka ia cenderung berkeyakinan bahwa bila 

dimasa mendatang membeli produk yang sama maka kegagalan tersebut 

akan terulang kembali. Oleh karena itu ia cenderung memutuskan untuk 

tidak akan membeli produk itu lagi. 

2. Pengertian Kepuasan Pelanggan (Custome Satisfaction) 

Hal ini karena kepuasan pelanggan berfungsi sebagai kunci strategi 

bisnis dan keberhasilan aktivitas bisnis termasuk di pasar persaingan 

(Nimako, 2012; Anderson et al., 1994). Secara umum, kepuasan 

(Satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul 
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karena membandingkan kinerja yang di persepsikan produk (atau hasil) 

terhadap ekspektasi merek (Kotler dan Keller 2008). 

3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan  

Kotler, et al., (1996) dalam Tjiptono 2008 Mengidentifikasikan metode 

untuk mengukur kepusan pelanggan, yaitu sebagai berikut: 

a. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-

oriented) perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan 

mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak saran, kartu 

kometar dan lain-lain. Informasi-informasi yang diperoleh akan 

memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada 

perusahaan. 

b. Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai 

pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. 

Kemudian mereka melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan 

dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka dalam membeli produk tersebut. 
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c. Lost Customer Analysis 

Perusahaan seharusnya menghubungi para pelangan yang telah 

berhenti membli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 

memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil 

kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. 

d. Survai Kepuasan Pelanggan 

Melalui survai perusahaan akan memperoleh tanggapan dan 

umpan balik (fedback) secara langsung dari pelanggan dan juga 

memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh 

perhatian terhadap para pelanggannya. 

 

E. Loyalitas Pelanggan (Customer Loyalty) 

1. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Hsiung (2011) mengklasifikasikan loyalitas pelanggan ke dalam 3 

kategori, yaitu: 1) Niat untuk melakukan pembelian kembali, 2) Perilaku 

primer (informasi transaksi), 3) Perilaku sekunder (kemauan untuk 

merekomendasikan produk dan jasa didepan umum dan memberikan 

pujian). Oliver (2008) Mendefinisikan loyalitas sebagai komitmen yang 

dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali 

produk atau jasa yang disukai dimasa depan meski pengaruh situasi dan 

usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. (kotler dan 

Keller 2008). 
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Loyalitas dapat diartikan kesetiaan, yaitu kesetiaan seseorang 

terhadap suatu objek. Putro dkk (2014) menyatakan loyalitas sebagai 

kondisi dimana pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu 

merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut dan bermaksud 

meneruskan pembeliannya di masa mendatang. Loyalitas konsumen 

sangat penting bagi suatu perusahaan baik jasa maupun produk (barang) 

untuk meningkatkan keuntungan bagi suatu perusahaan, karena apabila 

konsumen tidak loyal terhadap produk suatu perusahaan, maka dipastikan 

mereka akan berpaling ke produk lain, untuk mempertahankan loyalitas 

konsumen ada salah satu cara untuk meningkatkan loyalitas pelanggan 

yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik, yang diharapkan dapat 

membuat pelanggan untuk kembali melakukan transaksi (Putro dkk 

2014). 

2. Membangun Loyalitas 

a. Berinteraksi dengan pelanggan 

b. Mengembangkan program loyalitas 

c. Mempersonalisasikan pemasaran 

3. Ciri-ciri pelanggan yang loyal 

“A loyal customer is one who makes regular repeat purchases across 

product and service lines, refers others and demonstrates an immunity to 

the pull of the competition” Griffin (2005) Artinya, pelanggan yang loyal 

adalah pelanggan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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a. Melakukan pembelian secara berulang (makes regular repeat 

purchases), artinya konsumen yang loyal terhadap suatu produk, 

mereka akan selau setia membeli produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut selama produk yang mereka beli itu dapat 

memuaskan kebutuhan mereka. 

b. Pembelian antar lini produk dan jasa (purhases across product and 

service lines), artinya konsumen yang loyal tidak puas hanya dengan 

membeli suatu produk dari perusahaan tersebut tetap mereka akan 

berusaha untuk membeli dan nmendapatkan produk-produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang sama karena bagi mereka apabila 

mereka dapat menggunakan produk dari perusahaan yang sama 

maka dalam fikiran mereka akan mendapatkan kepuasan tersendiri. 

c. Mereferensikan kepada orang lain (refers others), hal ini 

menunjukan bahwa konsumen yang setia akan merekomendasikan 

hal-hal yang positif mengenai produk atau jasa dari suatu perusahaan 

kepada rekan dan keluarganya, serta meyakinkan mereka bahwa 

produk atau jasa tersebut merupakan produk yang baik. 

d. Menunjukan kekebalan terhadap tawaran pesaing (demonstrates an 

immunity to the pull of the competition) hal ini manujukan bahwa 

pelanggan yang loyal akan menolak untuk mempertimbangkan 

tawaran produk atau jasa dari pesaiing karena produk atau jasa yang 

dikonsumsi saat ini telah memberikan kesetujuan yang akhirnya 
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berujung pada loyalitas konsumen terhadap produk atau jasa 

tersebut. 

 

F. Tabel Hasil Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

 

1.  Danny Alexander 

Bastian; 2014 

Analisa Pengaruh Citra 

Merek (Brand Image) 

Dan Kepercayaan Merek 

(Brand Trush) Terhadap 

Loyalitas Merek (Brand 

Loyalty) ADES PT. Ades 

Alfindo Putra Setia 

Citra merek terhadap 

loyalitas merek  

Diketahui bahwa citra 

merek mempunyai 

pengaruh terhadap 

loyalitas merek yang 

signifikan dan positif.  
Kepercayaan merek 

terhadap loyalitas merek 

Didapatkan kepercayaan 

merek mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan dan positif 
terhadap loyalitas. eh 

perdana. 

2.  Endang 

Tjahjaningsih 

2013 

Pengaruh Citra dan 

promosi Terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Serta Dampaknya 

Terhadap Loyalitas 

pelanggan(Studi pada 

pelanggan Supermarket 

Carrefour di Semarang). 

Promosi dan kepuasan 

pelanggan terbukti 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

3.  Irvandy Tamaka 

2013 

Citra Merek, Ekuitas 

Merek, Dan Kualitas 

Produk Pengaruhnya 

Terhadap Sikap 

Konsumen Pada Produk 

Daihatsu Di PT. Astra 

Internasional Daihatsu 

Manado 

Hasil penelitian 

menunjukan secara 

simultan dan parsial citra 

merek, ekuitas merek dan 

kualitas produk 

berpengaruh terhadap 

sikap konsumen 

pengguna mobil 

Daihatsu. 

4. Ebru Tumer Brand trust and brand Hasil dari faktor ini 
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Kabadayi dan 

Alev Kocak Alan 

2012 

affect: theirs strategic 

importance on brand 

loyalty 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap  

kesetiaan merek 

5. Fitrahdini, Ujang 

Sumarwan Dan 

Rita Nurmalita 

2010 

Analissi Persepsi 

Konsumen Terhadap 

Ekuitas Merek Produk Es 

Krim  

Dimensi loyalitas merek 

memiliki konstribusi 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

ekuitas merek Indo es 

krim Meiji.  

6. Suci Fauziah 

2016 

Pengaruh Brand Trust 

dan brand Equity 

terhadap loyalitas 

konsumen pada Produk 

Kosmetik wardah 

Setelah dilakukan 

pengujian regresi linear 

berganda diketahui 

bahwa variabel brand 

Trust dan brand Equty 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas konsumen. 

7. Dwi Aryani dan 

Febriana Rosita 

2010 

Pengaruh Kualitas 

Layanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Dalam Membntuk 

Loyalitas Pelanggan 

Hasil penelitian 

menunjukan terdapat 

pengaruh yang kuat dan 

positif antara variabel 

kualitas layanan KFC 

terhadap kepuasan 

pelanggan. 

8. Eric Yeboah-

Asiamah, Simon 

Gyasi Nimako, 

Daniel M. Quaye 

and samuel 

Buame 2016 

Implicit and explicit 

loyalty: the role of 

satisfaction, trust and 

brand image in mobile 

telecomunication 

industry 

Kepercayaan konsumen 

berpengaruh positif 

terhadap loyalitas 

perilaku konsumen 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan variabel Independen, 

dalam hal ini adalah Brand Equity(X1), Brand Trust (X2), Customer 

Satisfaction (X3) terhadap variabel dependen adalah Customer Loyalty (Y) 

yang dilakukan oleh pelanggan. 
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1. Pengaruh Brand Equity terhadap Customer Loyalty 

Apabila para konsumen beranggapan bahwa merek tertentu secara 

fisik berbeda dari merek pesaing, citra merek tersebut akan melekat secara 

terus menerus sehingga dapat membentuk kesetiaan terhadap merek 

tertentu yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pelanggan 

(Rangkuti, 2004) 

2. Pengaruh Brand Trust terhadap  Customer Loyalty 

Kepercayaan konsumen terhadap merek (brand trust) akan 

berdampak terhadap kesetiaan sikap ataupun prilaku konsumen terhadap 

suatu merek. Serta hasil penelitian ini didukung oleh Perdana (2009) 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

kepercayaan merek dan loyalitas pelanggan. Hasil penelitian Elrado dkk 

(2014) menunjukan bahwa variabel kepercayaan merek berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pelanggan dapat menjadi loyal apabila ada 

kepercayaan akan pelayanan yang memuaskan.  

3. Pengaruh Customer Stisfaction terhadap Customer Loyalty. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjahjaningsih, Endang (2013) 

menunjukkan bahwa customer satisfaction berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap customer loyalty. Dengan demikian menyatakan 

bahwa semakin tinggi kepuasan pelanggan, maka akan semakin tinggi pula 

loyalitas pelanggan. 
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H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

Berikut adalah gambaran dari kerangka pemikiran berdasarkan 

variabel-variabel tersebut : 

 

  

  

       

 

   

         

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

H. Hipotesis 

H1 : Eksuitas merek (Brand Equity) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Loyalitas Pelanggan (Customer loyalty)  KFC Pabuaran 

Purwokerto. 

H2 : Kepercayaan merek (Brand Trust) berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap Loyalitas Pelanggan (Customer loyalty) KFC Pabuaran 

Purwokerto. 

H3 : Kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas Pelanggan (Customer loyalty) KFC  

Pabuaran Purwokerto. 

Brand Trust 

(X2) 

Customer 

Loyalty 

(Y) 

Brand Equity 

(X1) 

Customer 
Satisfaction 

(X3) 
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H4 : Brand Equity, Brand Trust dan Customer Satisfaction berpengaruh 

positif dan signifikan secara simultan terhadap loyalitas pelanggan 

(Customer Loyalty) KFC Pabuaran Purwokerto 
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