
 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Merek (Brand) 

Citra ekonomi sekarang ini, telah brand menjadi aset terpenting yang memukau 

konsumen dan menentukan sukses atau gagalnya perusahaan. Tak heran, brand-

brand  kuat menjadi rebutan pebisnis dan diperjual belikan sebagai jalan pintas 

meraih sukses. Brand bukan sekedar logo atau nama perusahaan Anda, 

melainkan image atau persepsi seseorang tentang produk atau perusahaan 

Anda. Brand adalah kombinasi lengkap dari asosiasi yang orang bayangkan ketika 

mendengar sebuah nama perusahaan atau produk. 

Menurut American Marketing Association (Kotler, 2000 : 460) 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. Merek sebenarnya 

merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, 

manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan 

jaminan mutu. Akan tetapi, merek lebih dari sekadar simbol. Merek dapat 

memiliki enam level pengertian (Kotler, 2000 : 460) yaitu sebagai berikut; 
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1. Atribut: 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: 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. Sebagai contoh: atribut “tahan 

lama” diterjemahkan menjadi manfaat fungsional “tidak perlu cepat beli lagi, 

atribut “mahal“ diterjemahkan menjadi manfaat emosional “bergengsi”, dan 

lain-lain. 

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 menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Mercedes menunjukkan pemakainya seorang 

diplomat atau eksekutif. Pada intinya merek adalah penggunaan nama, logo, 

trade mark, serta slogan untuk membedakan perusahaan perusahaan dan 

individu-individu satu sama lain dalam hal apa yang mereka tawarkan. 

Penggunaan konsisten suatu merek, simbol, atau logo membuat merek tersebut 



13 
 

segera dapat dikenali oleh konsumen sehingga segala sesuatu yang berkaitan 

dengannya tetap diingat. Dengan demikian, 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. 

Jangan anggap enteng brand, karena ia adalah aset terpenting yang bisa dimiliki 

perusahaan. Brand memberikan nilai, menciptakan diferensiasi dan mendapatkan 

hasil jangka panjang. Sepotong nama ini bisa berarti banyak serta menjadi 

pembeda produk yang satu dari yang lain. Tanpa brand yang menancap kuat di 

benak konsumen, sebuah produk hanyalah komoditas yang dihargai rendah meski 

mungkin dari sisi fungsional manfaatnya sama. Namun dengan brand yang kuat, 

harga produk yang sama tadi bisa menjadi berlipat ganda – bahkan priceless.  

 

2.2 Kepercayaan Merek (Trust in Brand) 

Kepercayaan pelanggan pada merek (brand trust) didefinisikan sebagai keinginan 

pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek dengan risiko-risiko yang dihadapi 

karena ekspektasi terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang positif (Lau 

dan Lee, 1999: 343). Kepercayaan memiliki peran yang penting dalam pemasaran 

industri. Dinamika lingkungan bisnis yang cepat memaksa pemasaran perusahaan 

untuk mencari cara yang lebih kreatif dan fleksibel untuk beradaptasi. Untuk tetap 

bertahan dalam situasi tersebut, perusahaan akan mencari cara yang kreatif 
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melalui pembentukan hubungan yang kolaboratif dengan pelanggan (Lau dan Lee, 

1999 : 343-345). Kepercayaan dianggap sebagai cara yang paling penting dalam 

membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang. 

Hal ini menjelaskan bahwa penciptaan awal hubungan dengan partner didasarkan 

pada trust (kepercayaan).  

Perusahaan harus memahami tiga karakteristik penting dalam membangun dan 

mengembangkan brand trust, sebagai determinan kepercayaan pelanggan yang 

pada akhirnya akan mengarah pada loyalitas pelanggan. Tiga karakteristik kunci 

bagi kesuksesan hubungan antara pelanggan dan perusahaan adalah karakteristik 

merek, karakteristik perusahaan, dan karakteristik hubungan pelanggan-merek. 

Oleh karena itu, kepercayaan yang telah dibangun oleh pelanggan pada suatu 

merek kemungkinan akan mengarah pada loyalitas terhadap merek tersebut. 

Hubungan antara brand trust dan loyalitas merek (brand loyalty) dapat 

ditunjukkan pada Gambar 2 
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Gambar 2 Hubungan antara brand trust dan loyalitas merek (brand loyalty) 

Sumber: Lau dan Lee (1999 : 345) 

 

2.2.1 Karakteristik Merek (Brand Characteristics) 

Karakteristik merek memainkan peran yang vital dalam menentukan apakah 

pelanggan memutuskan untuk percaya pada suatu merek. Berdasarkan pada 

penelitian kepercayaan interpersonal, individu-individu yang dipercaya 

didasarkan pada reputation, predictability dan competence dari individu tersebut 

(Lau dan Lee, 1999 : 345). Dalam konteks hubungan pelanggan-merek, 

kepercayaan 

Brand 

Loyalty 
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pelanggan dibangun berdasarkan pada reputasi merek, prediktabilitas merek,  

dan kompetensi merek. Penjelasan dari tiga karakteristik merek dapat ditunjukkan 

sebagai berikut: 

Brand Reputation 

Brand reputation berkenaan dengan opini dari orang lain bahwa merek itu baik 

dan dapat diandalkan (reliable). Reputasi merek dapat dikembangkan bukan saja 

melalui advertising dan public relation, 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 (Lau dan Lee, 

1999 : 346). 

 Brand Predictability 

Brand predictability berkenaan dengan kemampuan suatu kelompok untuk 

memprediksi perilaku dari kelompok lain (Doney dan Cannon, 1997 dalam Lau 

dan Lee, 1999: 346). Predictable brand adalah merek yang memungkinkan 

pelanggan untuk mengharapkan bagaimana sebuah merek akan memiliki 

performance pada setiap pemakaian. Predictability mungkin karena tingkat 

konsistensi dari kualitas produk. Brand predictability dapat meningkatkan 

keyakinan konsumen karena konsumen mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang 

tidak diharapkan akan terjadi ketika menggunakan merek tersebut. Karena itu, 

brand predictability akan meningkatkan kepercayaan terhadap merek karena 

predictability menciptakan ekspektasi positif (Kasperson et al., 1992, dalam Lau 

dan Lee, 1999 : 346).  

 



17 
 

 

 

 Brand Competence 

Brand competence adalah merek yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan, dan dapat memenuhi kebutuhannya. 

Kemampuan berkaitan dengan keahlian dan karakteristik yang memungkinkan 

suatu kelompok memiliki pengaruh dalam suatu wilayah tertentu (Butler dan 

Cantrell, 1984, dalam Lau dan Lee, 1999 : 346-347). Ketika diyakini bahwa 

sebuah merek itu mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam diri 

pelanggan, maka pelanggan tersebut mungkin berkeinginan untuk meyakini 

merek tersebut. 

 

2.2.2 Karakteristik Perusahaan (Company Characteristics) 

Karakteristik perusahaan juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan 

pelanggan pada sebuah merek. Pengetahuan konsumen terhadap perusahaan 

kemungkinan akan mempengaruhi penilaiannya terhadap merek perusahaan. 

Karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan pada 

sebuah merek adalah kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, reputasi 

perusahaan, motif-motif dari perusahaan yang dipersepsikan, dan integritas 

perusahaan yang dipersepsikan (Lau dan Lee, 1999). 

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 
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terhadap mereknya. 

 

 

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. Menurut Anderson dan Weitz, 1992 dalam (Lau 

dan Lee 1999 : 347-348) dalam konteks saluran pemasaran, ketika perusahaan 

dinilai memiliki reputasi yang baik, maka pelanggan kemungkinan besar akan 

percaya pada pengecer dan vendor.  

 Company Perceived Motives 

Remple, Holmer, dan Zanna, 1985 dalam (Lau dan Lee 1999 : 348) menemukan 

bahwa motif-motif dari partner pertukaran yang dipersepsikan akan 

mempengaruhi kepercayaan terhadap partner tersebut. Menurut Doney dan 

Cannon, 1997 dalam Lau dan Lee (1999: 348), intentionality merupakan cara 

yang mana kepercayaan dibangun dalam hubungan antara penjual dan pembeli. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Jones et al., 1975 dalam Lau 

dan Lee (1999: 348), benevolence of motives merupakan faktor penting dalam 

suatu hubungan. Dalam konteks merek, ketika pelanggan mempersepsikan suatu 

perusahaan layak dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka, 

maka pelanggan akan mempercayai merek perusahaan. 

 Company Integrity 

Integritas perusahaan merupakan persepsi pelanggan yang melekat pada 

sekumpulan dari prinsip-prinsip yang dapat diterima. Perusahaan yang memiliki 
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integritas tinggi tergantung pada konsistensi dari tindakannya di masa lalu, 

komunikasi yang akurat tentang perusahaan dari kelompok lain, keyakinan bahwa 

perusahaan memiliki sense of justice yang kuat, serta tindakannya sesuai dengan 

janji-janjinya. Jika perusahaan dipersepsikan memiliki integritas tersebut, maka 

kemungkinan merek perusahaan akan dipercaya oleh pelanggan (Lau dan Lee, 

1999: 348). 

 

2.2.3 Karakteristik Pelanggan-Merek (Consumer-Brand Characteristics) 

Menurut Lau dan Lee (1999: 348-349) suatu hubungan tidak satu arah, setiap 

kelompok saling mempengaruhi dalam hubungannya dengan kelompok lain. 

Sehingga, karakteristik pelanggan merek dapat mempengaruhi kepercayaan 

pelanggan terhadap merek. Karakteristik dalam hubungan pelanggan dengan 

merek mencakup kesamaan (similarity) antara self-concept pelanggan dengan 

citra merek, kesukaan pelanggan terhadap merek, pengalaman pelanggan, 

kepuasaan pelanggan, serta dukungan dari rekan (peer support).  

Similarity between Consumer Self-Concept dan Brand Personality 

Penelitian dalam hubungan interpersonal menunjukkan bahwa similaritas dari 

karakteristik dua kelompok dapat memberikan kecenderungan tumbuhnya 

kepercayaan. Seorang pelanggan akan mengevaluasi dan menilai sebuah merek 

jika sebuah 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 (Lau dan 

Lee, 1999: 349). 
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Liking the Brand 

Menurut Bernet 1996 dalam (Lau dan Lee 1999: 349) mengusulkan bahwa untuk 

mengawali suatu hubungan, suatu kelompok harus disenangi oleh kelompok lain.  

Dalam pemasaran konsumen, jika seorang pelanggan suka terhadap suatu merek, 

maka pelanggan tersebut kemungkinan besar akan mempercayai merek itu. 

 Experience with the Brand 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsumen belajar dari pengalaman 

masa lalunya, dan perilaku di masa akan datang dapat diprediksi berdasarkan 

pada perilaku masa lalunya. Ketika konsumen memperoleh pengalaman lebih 

dengan sebuah merek, maka mereka akan memahami merek dengan lebih baik 

dan menumbuhkan kepercayaan lebih terhadap merek tersebut (Lau dan Lee, 

1999: 350) 

 Peer Support 

Braden et al. (1989), dalam Lau dan Lee (1999: 351)  mengusulkan bahwa 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. 

 

2.3 Loyalitas pelanggan 

Loyalitas secara harfiah diartikan kesetiaan, yaitu kesetiaan seseorang terhadap 

objek. Sesuai dengan pendapat dari Lau dan Lee (1999: 342), penekanan pada 

dimensi attitudinal sebenarnya lebih penting dan bermanfaat dalam mengukur 
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loyalitas pelanggan, karena attitude (sikap) akan mendorong perilaku tertentu. 

Mowen dan Minor 1998 dalam Kurniawan (2011: 11) mendifinisikan loyalitas 

sebagai kondisi di mana pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu 

merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut, dan bermaksud meneruskan 

pembelianya di masa mendatang. Loyalitas pelanggan merupakan salah satu 

tujuan inti yang diupayakan dalam pemasaran modern. Hal ini dikarenakan 

dengan loyalitas diharapkan perusahaan akan mendapatkan keuntungan jangka 

panjang atas hubungan mutualisme yang terjalin dalam kurun waktu tertentu. 

Perlu ditekankan bahwa hal tersebut berbeda dengan perilaku membeli ulang, 

loyalitas pelanggan menyertakan aspek perasaan, tidak melibatkan aspek afektif 

didalamnya. Loyalitas menunjukkan kecenderungan pelanggan untuk 

menggunakan suatu merek tertentu dengan tingkat konsistensi yang tinggi 

(Dharmmesta 1999 dalam Dharmayanti 2006: 37-38). 

Dick dan Basu (1994: 102) mengembangkan suatu kerangka konseptual baru 

untuk memahami lebih lengkap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sikap 

relatif-repeat patronage dan konsekuensinya. Hubungan antara sikap relatif dan 

pembelian ulang menghasilkan empat tipe loyalitas pelanggan. Keempat tipe 

loyalitas pelanggan tersebut adalah true loyalty (loyalitas sesungguhnya), latent 

loyalty (loyalitas yang tersembunyi), spurious loyalty (loyalitas palsu) , dan non 

loyalty (tidak loyalitas). 

 Philip Kotler (2001: 96) menyatakan bahwa loyalitas tinggi adalah pelanggan 

yang melakukan pembelian dengan prosentasi makin meningkat pada perusahaan 

tertentu dari pada perusahaan lain. Menurut Tjiptono (2000 : 110) loyalitas 

konsumen adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/03/pengertian-loyalitas-konsumen.html
http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/03/pengertian-loyalitas-konsumen.html
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berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang. Dari 

pengertian ini dapat diartikan bahwa kesetiaan terhadap merek diperoleh karena 

adanya kombinasi dari kepuasan dan keluhan. Sedangkan kepuasan pelanggan 

tersebut hadir dari seberapa besar kinerja perusahaan untuk menimbulkan 

kepuasan tersebut dengan meminimalkan keluhan sehingga diperoleh pembelian 

jangka panjang yang dilakukan oleh konsumen. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan 

merupakan sebuah sikap yang menjadi dorongan perilaku untuk melakukan 

pembelian produk/jasa dari suatu perusahaan yang menyertakan aspek perasaan 

didalamnya, khusunya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang dengan 

konsistensi yang tinggi, namun tidak hanya membeli ulang suatu barang dan jasa, 

tetapi juga mempunyai komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan 

yang menawarkan produk/ jasa tersebut. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Hasil Penelitian 

Agus Mahroji 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Variabel Kepercayaan 

Merek Terhadap Loyalitas 

Merek (Studi Pada Traktor Quick G-

1000 di Kabupaten Sragen) 

Hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa 

kharakteristik merek, 

perusahaan dan pelanggan 

berpengaruh terhadap 

loyalitas merek, baik secara 

parsial maupun secara 

bersama-sama. Kharakteristik 

merek merupakan variabel 

dominan dalam 

mempengaruhi loyalitas 

merek yang diikuti oleh 

variabel consumer 

kharakteristik pelanggan dan 

perusahaan 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

Nama Judul Hasil Penelitian 

Gede Riana 

(2008) 

 

 

Pengaruh Trust In a Brand Terhadap 

Brand Loyalty Pada 

Konsumen Air Minum AQUA di 

Kota Denpasar 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan baik secara 

simultan maupun secara 

parsial variabel trust in a 

brand yang meliputi brand 

characteristic, company 

characteristic, dan consumer 

– brand characteristic 

berpengaruh signifikan 

terhadap brand loyalty.  

Petra Surya 

Mega 

Wijaya (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Trust in a Brand Terhadap 

Brand Loyalty Maskapai 

Penerbangan Garuda 

Indonesia di KotaYogyakarta 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

brand characteristic dan 

consumer-brand 

characteristic berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

brand loyalty. Temuan yang 

menarik adalah tidak ada 

pengaruh yang signifikan 

antara company 

characteristic terhadap brand 

loyalty 

Lisa Verawati 

Irawan (2005) 

 

Pengaruh brand trust dan brand 

affect terhadap brand loyalty 

produk pasta gigi Pepsodent di 

Surabaya 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepercayaan terhadap 

merek dan pengaruh merek 

memiliki pengaruh langsung 

terhadap masing - masing 

aspek loyalitas merek, 

sedangkan nilai hedonik dan 

nilai utilitarian memiliki 

pengaruh tidak langsung 

terhadap masing– masing 

aspek loyalitas merek. 

 


