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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Pengertian Pemasaran 

 

Menurut American Marketing Association (AMA), pemasaran adalah suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan 

memberikan nilai kepada pelanggan serta untuk mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. 

Sedangkan manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran 

dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul (Kotler dan Keller, 2009:5). 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:6-8), orang-orang pemasaran dapat memasarkan 

10 tipe wujud, antara lain: 

1. Barang 

Barang-barang fisik merupakan bagian terbesar dari usaha produksi dan 

pemasaran kebanyakan negara. 

2. Jasa 

Jasa merupakan produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan, dan mudah 

habis. Jasa mencakup hotel, salon, pengacara, dokter, dan asuransi. 

 



12 
 

3. Acara 

Pemasar dapat mempromosikan acara berdasarkan waktu, seperti pertunjukan 

seni.  

4. Pengalaman 

Dengan memadukan beberapa jasa dan barang, sebuah perusahaan dapat 

menciptakan, memamerkan, dan memasarkan pengalaman.  

5. Orang 

Bagian pemasaran dapat memasarkan orang, contohnya yaitu para selebriti 

atau model.  

6. Tempat 

Kota, negara bagian, kawasan, dan seluruh bangsa bersaing secara aktif untuk 

menarik turis, pabrik, dan pemukim baru.  

7. Properti 

Properti adalah hak kepemilikan tidak berwujud atas properti yang 

sebenarnya dan properti finansial.  

8. Organisasi 

Organisasi secara aktif bekerja untuk membangun citra yang kuat, disukai, 

dan unik di benak publiknya.  

9. Informasi 

Informasi adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan oleh 

buku, sekolah, dan produk universitas dengan harga tertentu kepada orang 

tua, siswa, dan komunitas. 
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10. Ide 

Setiap penawaran pasar mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Produk 

dan jasa adalah landasan untuk menghasilkan ide atau manfaat. 

 

2.2 Pengertian Merek (Brand) 

 

American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, 

tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok 

penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Berdasarkan uraian 

tersebut, 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 (Kotler dan 

Keller, 2009:258).  

 

Sebuah merek yang terkenal dan terpercaya merupakan aset yang tak ternilai. 

Merek mempunyai peran strategis yang penting dengan menjadi pembeda antara 

produk yang ditawarkan suatu perusahaan dengan merek-merek saingannya. 

Berdasarkan perspektif konsumen, merek yang terpercaya merupakan jaminan 

atas konsistensi kinerja suatu produk dan menyediakan manfaat apa pun (dalam 

bentuk status atau gengsi) yang dicari konsumen ketika membeli produk atau 

merek tertentu. Merek juga merupakan sebuah janji kepada konsumen bahwa 

dengan hanya menyebut namanya, timbul harapan bahwa merek tersebut akan 

memberikan kualitas yang terbaik, kenyamanan, status yang menjadi 

pertimbangan konsumen ketika melakukan pembelian (Shimp, 2003:8).  
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Menurut Kotler dan Keller (2002:460), merek dapat memiliki enam level 

pengertian yaitu, 

1. Atribut, yaitu merek mengingatkan pada atribut tertentu. Mercedes memberi 

kesan sebagai mobil yang mahal, dibuat dengan baik, dirancang dengan baik, 

tahan lama, dan bergengsi tinggi. 

2. Manfaat, Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan 

emosional. Bagi konsumen kadang sebuah merek tidak sekedar menyatakan 

atribut, tetapi manfaat. Mereka membeli produk tidak membeli atribut, tetapi 

membeli manfaat.  

3. Nilai, merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Jadi, Mercedes 

berarti kinerja tinggi, keamanan, gengsi, dan lain-lain. 

4. Budaya, merek juga mewakili budaya tertentu.  Mercedes mewakili budaya 

Jerman: terorganisasi, efisien, bermutu tinggi. 

5. Kepribadian, merek mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes 

mencerminkan pimpinan yang masuk akal (orang), singa yang memerintah 

(binatang), atau istana yang agung (objek). 

6. Pemakai, merek juga menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Mercedes menunjukkan pemakainya seorang 

diplomat atau eksekutif. 

 

2.3 Kepercayaan Merek 

 

Kepercayaan adalah salah satu nilai yang sangat penting dari suatu merek dan 

membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari perusahaan (Gobe, 2003:33). 

Menurut Lau dan Lee (1999:344), kepercayaan terhadap merek adalah kemauan 
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konsumen mempercayai merek dengan segala risikonya karena adanya harapan 

yang dijanjikan oleh merek dalam memberikan hasil yang positif bagi konsumen. 

Kepercayaan adalah salah satu nilai yang sangat penting dari suatu merek dan 

membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari perusahaan. Kepercayaan 

terbangun karena adanya harapan bahwa pihak lain akan bertindak sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Kepercayaan merek memiliki dua dimensi. 

Dimensi pertama dari kepercayaan merek yaitu keandalan, memiliki sifat teknis 

atau berbasis kompetensi, yang melibatkan kemampuan dan kesediaan untuk 

menepati janji dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dimensi kedua terdiri dari 

atribusi niat baik untuk merek dalam kaitannya dengan kepentingan konsumen 

dan kesejahteraan, misalnya ketika timbulnya masalah tak terduga dengan produk 

(Sahin et al., 2011:1291). 

 

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap merek yaitu, 

karakteristik merek (brand characteristics), karakteristik perusahaan (company 

characteristics), dan karakteristik konsumen-merek (consumer brand-

characteristics). 

 

2.3.1 Karakteristik Merek (Brand Characteristic) 

 

Karakteristik merek memainkan peran penting dalam menentukan apakah 

pelanggan memutuskan untuk percaya pada suatu merek. Hal tersebut sama 

seperti orang menilai orang lain sebelum memutuskan siapa yang harus berteman, 

konsumen juga menilai merek sebelum memutuskan apakah akan membangun 

hubungan dengan merek. Berdasarkan penelitian tentang kepercayaan 

interpersonal, bahwa individu dipercaya berdasarkan reputasi merek, 
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prediktabilitas, dan kompetensi (Zucker, 1986, Remple et al., 1985, dan Andaleep 

dan Anwar, 1996 dalam Lau dan Lee, 1999:345). Penjelasan dari ketiga 

karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut, 

1. Reputasi Merek (Brand Reputation)  

Reputasi merek berkenaan dengan opini dari orang lain bahwa merek tersebut 

baik dan dapat diandalkan. Reputasi merek dapat dikembangkan bukan saja 

melalui periklanan dan hubungan masyarakat, tapi juga dipengaruhi oleh 

kualitas dan kinerja produk. Pelanggan akan mempersepsikan bahwa sebuah 

merek memiliki reputasi baik, jika sebuah merek dapat memenuhi harapan 

mereka, maka reputasi merek yang baik tersebut akan memperkuat 

kepercayaan pelanggan. 

2. Prediktabilitas Merek (Brand Predictability) 

Prediktabilitas merek adalah merek yang memungkinkan pelanggan untuk 

mengharapkan bagaimana sebuah merek akan memiliki kinerja pada setiap 

pemakaian. Prediktabilitas mungkin karena tingkat konsistensi dari kualitas 

produk. Prediktabilitas merek dapat meningkatkan keyakinan konsumen 

karena konsumen mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang tidak diharapkan 

akan terjadi ketika menggunakan merek tersebut. 

3. Kompetensi Merek (Brand Competence) 

Kompetensi merek adalah merek yang memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan, dan dapat 

memenuhi kebutuhannya. Ketika diyakini sebuah merek itu mampu untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam diri pelanggan, maka pelanggan tersebut 

mungkin berkeinginan untuk meyakini merek tersebut. 
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2.3.2 Karakteristik Perusahaan (Company Characteristics) 

 

Karakteristik perusahaan di balik merek juga dapat mempengaruhi tingkat 

kepercayaan konsumen pada sebuah merek. Pengetahuan seorang konsumen 

tentang perusahaan di belakang sebuah merek cenderung mempengaruhi 

penilaiannya terhadap merek perusahaan. Karakteristik perusahaan yang 

berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan pada sebuah merek adalah 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, reputasi perusahaan, motif yang 

dipersepsikan perusahaan, dan integritas yang dipersepsikan perusahaan 

(Yamagishi dan Yamagishi, 1994, Scheer dan Steenkamp, 1995 dalam Lau dan 

Lee, 1999:347).  

1. Kepercayaan terhadap perusahaan (Trust in the Company) 

Dalam kasus perusahaan dan mereknya, perusahaan merupakan entitas 

terbesar dan merek merupakan entitas terkecil dari entitas terbesar tersebut. 

Sehingga, pelanggan yang percaya terhadap perusahaan kemungkinan 

percaya terhadap mereknya.  

2. Reputasi perusahaan (Company Reputation) 

Ketika pelanggan mempersepsikan opini orang lain bahwa perusahaan 

dikenal adil, dan jujur, maka pelanggan akan merasa lebih aman dalam 

memperoleh dan menggunakan merek perusahaan. 

3. Persepsi motivasi dari perusahaan (Perceived Motives of the Company) 

Dalam konteks merek, ketika pelanggan mempersepsikan suatu perusahaan 

layak dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka, maka 

pelanggan pelanggan akan mempercayai merek perusahaan tersebut. 
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4. Integritas Perusahaan (Company Integrity) 

Integritas perusahaan merupakan persepsi pelanggan yang melekat pada 

sekumpulan dari prinsip-prinsip yang dapat diterima. Perusahaan yang 

memiliki integritas tinggi tergantung pada konsistensi dari tindakan di masa 

lalu, komunikasi yang akurat tentang perusahaan dari kelompok lain. 

 

2.3.3 Karakteristik Konsumen-Merek (Consumer Brand-Characteristics) 

 

Sebuah hubungan tidak satu arah, setiap kelompok saling mempengaruhi dalam 

hubungan dengan kelompok lain. Oleh karena itu, karakteristik konsumen–merek 

dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap merek. Karakteristik ini 

meliputi kesamaan antara konsep diri konsumen dan citra merek, kesukaan 

terhadap merek, pengalaman dengan merek, kepuasan dengan merek, dan 

dukungan dari rekan (Bendapudi dan Berry, 1997 dalam Lau dan Lee, 1999:349). 

1. Kesamaan antara self-concept pelanggan dengan citra merek 

 Penelitian dalam hubungan interpesonal menunjukan bahwa similaritas dari 

karakteristik dua kelompok dapat memberikan kecenderungan tumbuhnya 

kepercayaan. Seorang pelanggan akan mengevaluasi dan menilai sebuah 

merek jika suatu merek memiliki kesamaan dengan dirinya sendiri. Jika 

atribut atau personality fisik merek dinilai sama dengan self-image pelanggan, 

maka pelanggan kemungkinan untuk mempercayai merek tersebut. 

2. Kesukaan terhadap merek (Brand Liking) 

Kesukaan terhadap merek menunjukkan bahwa untuk mengawali suatu 

hubungan, suatu kelompok harus disenangi oleh kelompok lain. Dalam 

pemasaran konsumen, jika seorang pelanggan suka terhadap suatu merek, 
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maka pelanggan tersebut kemungkinan besar akan mempercayai merek 

tersebut. 

3. Pengalaman terhadap merek (Brand Experience) 

Menurut Sahin et al., (2011:1289), pengalaman merek dikonseptualisasikan 

sebagai sensasi, perasaan, kognisi, dan respon perilaku yang ditimbulkan oleh 

rangsangan merek terkait yang merupakan bagian dari desain merek dan 

identitas, kemasan, komunikasi, dan lingkungan.  Konseptualisasi 

pengalaman merek dan pengembangan skala sangat penting untuk memahami 

dan mengelola kepercayaan merek dan konsep loyalitas. Pengalaman merek 

bisa positif atau negatif, berumur pendek, atau tahan lama. 

4. Kepuasan terhadap merek (Brand Satisfaction) 

Kepuasan adalah reaksi positif akfektif hasil dari pengalaman sebelumnya. 

Kepuasan terhadap sebuah merek dapat didefinisikan sebagai hasil dari 

evaluasi subjektif bahwa merek alternatif yang dipilih memenuhi atau 

melampaui ekspektasi konsumen. Kepuasan dengan merek pilihan adalah 

salah satu faktor penentu loyalitas konsumen (Sahin et al., 2011:1290). 

5. Dukungan dari konsumen lain  

Faktor yang penting dalam menentukan perilaku individu adalah pengaruh 

individu lainnya, dan menyatakan bahwa pengaruh sosial merupakan faktor 

yang penting dalam menentukan perilaku konsumen. Karena itu, pelanggan 

kemungkinan akan percaya terhadap merek yang mana orang/pihak lain yang 

berarti bagi mereka memperlihatkan kepercayaannya pada suatu merek.  
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2.4 Loyalitas Konsumen 

 

2.4.1 Pengertian Loyalitas Konsumen 

 

Loyalitas merupakan istilah kuno yang secara tradisional telah digunakan untuk 

melakukan kesetiaan dan pengabdian antusias kepada negara, cita-cita atau 

individu, sedangkan loyalitas pelanggan adalah keputusan pelanggan untuk secara 

sukarela terus berlangganan dengan perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang 

lama (Lovelock, 2005:133). Menurut Erics et al., (2012:1395), loyalitas berarti 

konsumen cenderung berani untuk membayar harga tinggi untuk merek tertentu 

dalam kelompok produk yang sama dan menyarankan merek kepada orang-orang 

disekitar mereka.  

 

Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Menciptakan 

hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah kunci keberhasilan 

pemasaran jangka panjang (Kotler dan Keller, 2009:153). Perusahaan yang 

mempunyai basis pelanggan dengan loyalitas merek yang 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. Pelanggan yang loyal mempunyai 

aset yang bernilai bagi perusahaan. Menurut Griffin (2005:31) karakteristik dari 

pelanggan loyal yaitu, 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur. 

2. Melakukan pembelian di semua lini produk atau jasa. 
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3. Merekomendasikan produk kepada orang lain. 

4. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. 

 

2.4.2 Membangun Loyalitas 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:153-158), terdapat empat jenis kegiatan 

pemasaran penting yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas, 

yaitu sebagai berikut, 

1. Berinteraksi dengan pelanggan 

Mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dalam manajemen 

hubungan pelanggan. Beberapa perusahaan menciptakan mekanisme 

berkelanjutan yang membuat manajer senior dapat terus terhubung dengan 

umpan balik pelanggan dari lini depan. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam 

berinteraksi dengan pelanggan, yaitu 

a. Menciptakan produk, jasa, dan pengalaman yang unggul bagi pasar 

sasaran. 

b. Mengikutsertakan partisipasi lintas-departemen dalam merencanakan dan 

mengelola kepuasan dan proses retensi pelanggan. 

c. Mengintegrasikan “Suara Pelanggan” untuk menangkap kebutuhan yang 

dinyatakan maupun yang tidak dalam semua keputusan bisnis. 

d. Mengorganisasi dan mengakses database informasi tentang kebutuhan, 

preferensi, hubungan, frekuensi pembelian, dan kepuasan pelanggan 

perorangan. 

e. Mempermudah pelanggan menjangkau personel perusahaan yang tepat 

dan mengekspresikan kebutuhan, persepsi, dan keluhan pelanggan. 
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f. Menilai potensi program frekuensi dan program pemasaran klub. 

g. Menjalankan program yang mengakui karyawan yang bagus. 

2. Mengembangkan Program Loyalitas 

Dua program loyalitas pelanggan yang dapat ditawarkan perusahaan adalah 

program frekuensi dan program pemasaran klub. Program frekuensi 

dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering 

membeli dan dalam jumlah besar. Program ini dapat membantu membangun 

loyalitas jangka panjang dengan pelanggan CLV (Customer Lifetime Value) 

tinggi, menciptakan peluang lintas penjualan dalam proses. Customer 

Lifetime Value merupakan suatu nilai dan perilaku yang dilakukan oleh setiap 

perusahaan untuk menjaga hubungan yang lebih baik sebagai mitra kerja 

dengan pelanggan untuk jangka waktu yang relatif lama. 

3. Mempersonalisasikan Pemasaran 

Personel perusahaan dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan 

melalui pengindividuan dan personalisasi hubungan. Perusahaan yang cerdas 

mengubah pelanggan menjadi klien.  

4.  Menciptakan Ikatan Institusional 

 Perusahaan dapat memasok pelanggan dengan peralatan khusus atau 

hubungan computer yang membantu pelanggan mengelola pesanan, 

pengajian, dan persediaan. Perusahaan tidak terlalu terbujuk untuk beralih ke 

pemasok lain jika peralihan itu melibatkan biaya modal tinggi, biaya riset 

tinggi, atau hilangnya diskon pelanggan setia.  
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2.5 Pengembangan Hipotesis 

 

2.5.1 Pengaruh Karakteristik Merek pada Loyalitas Konsumen 

 

Karakteristik merek berkaitan dengan kepercayaan konsumen terhadap suatu 

merek. Konsumen melihat karakteristik dari merek yang ingin dipercaya, yaitu 

melalui reputasi merek tersebut apakah baik atau tidak, kemampuan merek 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan bagaimana suatu merek dapat 

memenuhi harapan para konsumen. Karakteristik merek yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen akan mengakibatkan kepercayaan konsumen 

terhadap suatu merek yang pada akhirnya akan tercipta loyalitas konsumen 

(Riana, 2008:192). Berdasarkan riset penelitian Deari dan Balla (2013:69), 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan 

merek dengan loyalitas konsumen. Hal tersebut didasarkan pada bukti pengujian 

hipotesis yaitu hipotesis nol ditolak karena p-value kurang dari alpha 0.05, 

masing-masing 0.000 < 0.05. 

H1 : Diduga karakteristik merek berpengaruh positif pada loyalitas konsumen 

dalam menggunakan hand and body lotion Vaseline Healthy Whitening Solution 

di Bandar Lampung. 

 

2.5.2 Pengaruh Karakteristik Perusahaan pada Loyalitas Konsumen 

 

Pengaruh antara karakteristik perusahaan dengan loyalitas konsumen sangat 

penting dalam perusahaan. Hal tersebut disebabkan pengetahuan terhadap 

perusahaan yang didapat oleh konsumen akan mempengaruhi penilaian konsumen 

terhadap suatu merek. Apabila reputasi yang dimiliki suatu perusahaan baik dan 
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perusahaan dapat dipercaya, maka dalam diri konsumen akan timbul sikap untuk 

percaya pada merek tersebut yang akhirnya akan menimbulkan loyalitas. 

Karakteristik perusahaan sangat mempengaruhi seberapa besar konsumen akan 

loyal terhadap suatu merek (Riana, 2008:193). Hasil riset penelitian Lau dan Lee 

(1999:357), menunjukkan bahwa kepercayaan merek yang terdiri dari 

karakteristik merek, karakteristik perusahaan, dan karakteristik konsumen-merek 

berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. Hal tersebut terlihat dari koefisien 

korelasi antara dua variabel adalah 0.890 dan persentase dari variasi yang 

dibagikan oleh dua variabel atau koefisien dari determinasi adalah 0.792. 

H2  : Diduga karakteristik perusahaan berpengaruh positif pada loyalitas 

konsumen dalam menggunakan hand and body lotion Vaseline Healthy Whitening 

Solution di Bandar Lampung. 

 

2.5.3 Pengaruh Karakteristik Konsumen-Merek pada Loyalitas Konsumen 

 

Konsumen sering melakukan interaksi dengan merek seolah-olah merek tersebut 

adalah manusia sehingga kesamaan antara konsep diri konsumen dengan merek 

dapat membangun sikap loyal konsumen terhadap merek. Loyalitas merek dapat 

dipandang sebagai komitmen internal dalam diri konsumen untuk membeli ulang 

suatu merek tertentu meskipun ada pengaruh situasional dan usaha pemasaran  

yang dapat menimbulkan perilaku  peralihan. Pelanggan yang loyal kepada suatu 

merek tidak akan dengan mudah pindah ke merek yang lain. Apabila loyalitas 

pelanggan terhadap suatu merek  meningkat, kerentanan kelompok dari ancaman 

dan serangan merek produk  pesaing dapat dikurangi. Oleh karena itu, 

karakteristik konsumen-merek dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap merek 
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(Riana, 2008:193). Hasil riset penelitian Nguyen et al., (2013:103), menunjukkan 

bahwa kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen. Hal tersebut terlihat dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan β = 0.81 

(p = 0.000). 

H3 : Diduga karakteristik konsumen-merek berpengaruh positif pada loyalitas 

konsumen dalam menggunakan hand and body lotion Vaseline Healthy Whitening 

Solution di Bandar Lampung.  

 

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan terhadap merek tertentu pada akhirnya akan menimbulkan suatu 

loyalitas konsumen. Dengan demikian, kerangka riset ini dapat digambarkan 

sebagai berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka usul riset Pengaruh Kepercayaan Merek Pada Loyalitas 

Konsumen Dalam Menggunakan Hand and Body Lotion Vaseline 

Healthy Whitening Solution di Bandar Lampung 

Sumber: Lau dan Lee (1999), dan Griffin (2005). 
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, indikator dari Kepercayaan Merek (X) 

yang terdiri dari Karakteristik Merek, Karakteristik Perusahaan, dan Karakteristik 

Konsumen atas Merek diadaptasi dari sumber Lau dan Lee (1999). Teori tersebut 

dihasilkan dari gabungan beberapa teori yang ada sebelumnya. Sumber dari 

penjelasan teori Lau dan Lee tersebut adalah sebagai berikut,  

1. Karakteristik Merek memiliki tiga elemen pembentuk yaitu reputasi merek 

(Zucker, 1986), prediksi merek (Remple et al., 1985), dan kompetensi 

merek (Andaleep dan Anwar, 1996).  

2. Karakteristik Perusahaan terdiri dari empat elemen pembentuk yaitu percaya 

pada perusahaan, dan reputasi perusahaan (Yamagishi dan Yamagishi, 

1994), motivasi perusahaan, dan integritas perusahaan (Scheer dan 

Steenkamp, 1995).  

3. Karakteristik Konsumen atas merek memiliki lima elemen pembentuk 

diantaranya yaitu kesamaan antara konsep diri konsumen dengan citra 

merek, kesukaan terhadap merek, pengalaman terhadap merek, kepuasan 

terhadap merek, dan dukungan dari konsumen lain (Bendapudi dan Berry, 

1997). 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

No. Judul Jurnal Nama dan 

Tahun Penelitian 

Metodologi Pembahasan 

1. Consumers’ 

Trust in a Brand 

and the Link to 

Brand Loyalty 

Geok Theng Lau 

dan Sook Han 

Lee, 1999 

(Volume 4:341-

370). 

Penelitian dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 

responden di Singapura. Dalam 

penelitian ini digunakan 

analisis faktor untuk 

mengetahui validitas konstruk 

tindakan, sedangkan dalam uji 

reliabilitas digunakan metode 

Croanbach Alpa. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kepercayaan merek 

yang meliputi 

karakteristik merek, 

karakteristik 

perusahaan, dan 

karakteristik 

konsumen-merek 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

merek. 

2. Consumers 

Trust in the 

Global Brands: 

Empirical 

Analysis in The 

Context of 

Consumer 

Perspective 

Hasim Deari dan 

Eldian Balla, 

2013 (Volume 9 

nomor 1:61-74). 

Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian yaitu dengan 

menyebarkan kuesioner. 

Kuesioner yang diberikan 

menggunakan skala likert 

dengan lima skala (1 = sangat 

tidak setuju dan 5 = sangat 

setuju). Kuesioner yang 

digunakan terdiri dari tiga 

variabel utama. Uji reliabilitas 

yang digunakan yaitu 

Croanbach Alpa. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara kepercayaan 

merek dengan 

loyalitas konsumen. 

Hal tersebut 

didasarkan pada 

bukti pengujian 

hipotesis yaitu 

hipotesis nol ditolak 

karena p-value 

kurang dari alpha 

0.05, masing-masing 

0.000 < 0.05. 

3. The Effects of 

Brand 

Experiences, 

Trust and 

Satisfaction on 

Building Brand 

Loyalty; An 

Empirical 

Research On 

Global Brands 

Azize Sahin, 

Cemal Zehir, dan 

Hakan Kitapci, 

2011 (Volume 

24:1288-1301). 

Penelitian ini difokuskan pada 

pengalaman merek, kepuasan, 

kepercayaan, dan loyalitas 

dalam hubungan konsumen 

merek. Penelitian ini 

didasarkan pada 

pengembangan dan 

administrasi survei yang 

dikelola sendiri. Sampel 

diambil secara acak berupa 

populasi konsumen yang 

berada di wilayah kota 

metropolitan besar di 

Instanbul. Semua konstruksi 

diukur dengan menggunakan 

skala Likert. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengalaman merek, 

kepuasan merek, dan 

kepercayaan merek 

memiliki pengaruh 

signifikan secara 

positif terhadap 

loyalitas merek. 

Analisis regresi 

menunjukkan (P < 

0.01: β = 0.136; P < 

0.01: β = 0.445; 

P<0.01: β = 0.414). 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Judul Jurnal Nama dan 

Tahun Penelitian 

Metodologi Pembahasan 

4. The Mediating 

Role of 

Customer Trust 

on Customer 

Loyalty 

Nha Nguyen, 

Andre Leclerc, 

dan Gaston 

LeBlanc, 2013 

(Volume 6: 96-

109). 

Survei dilakukan antara 

anggota serikat kredit 

yang melayani sebagian 

besar penduduk di 

Provinsi New Brunswick 

di Kanada. Hasil uji 

penelitian dilakukan 

menggunakan prosedur 

estimasi kemungkinan 

maksimum Analisis 

Struktur Momen 

(AMOS). 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran 

mediasi kepercayaan 

pelanggan antara identitas 

sosial (identitas 

perusahaan, citra 

perusahaan, dan reputasi 

perusahaan) berpengaruh 

terhadap loyalitas 

pelanggan. 

5. The Effect of 

Brand 

Satisfaction, 

Trust and Brand 

Commitment on 

Loyalty and 

Repurchase 

Intentions 

Aysel Erics, 

Sevtap Unal, F. 

Burcu Candan, 

dan Hatice 

Yildirim, 2012 

(Volume 58: 

1395-1404). 

Penelitian dilakukan 

dengan menyebarkan 

kuesioner. Analisis data 

menggunakan program 

SPSS, serta 

menggunakan analisis 

regresi dan korelasi. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kepuasan, kepercayaan dan 

komitmen merek 

berpengaruh terhadap 

loyalitas dan pembelian 

ulang.  

6. Pengaruh Trust 

in a Brand 

Loyalty Pada 

Konsumen Air 

Minum di Kota 

Denpasar 

Gede Riana, 2008 

(Volume 13 

Nomor 2: 184-

196). 

Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan 

alat analisis regresi 

berganda.  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel 

trust in a brand 

berpengaruh signifikan 

terhadap brand loyalty. 

Pengaruh variabel trust in 

a brand terhadap brand 

loyalty adalah sebesar 

0,971 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000. 

Sebaliknya, secara parsial 

pengaruh variabel trust in 

a brand adalah sebagai 

berikut. Pertama brand 

characteristic berpengaruh 

signifikan terhadap brand 

loyalty dengan koefisien 

beta sebesar 0,668 dengan 

tingkat signifikan sebesar 

0,000, di mana brand 

characteristic berpengaruh 

dominan terhadap brand 

loyalty. 

 


