
 

 

 

 

 

 

 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Jasa 

 

 

2.1.1 Pengertian Jasa 

 

 

Menurut Kotler dan Gary Armstrong (2008) jasa adalah semua kegiatan atau 

manfaat yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

tak berwujud (Intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Menurut 

Sunyoto (2013) jasa sebagai deeds (tindakan, prosedur, aktivitas) proses-proses, 

dan unjuk kerja yang intangible. Jasa dari sisi penjualan dan konsumsi secara 

kontras dengan barang adalah suatu objek yang tangible yang dapat diciptakan 

dan dijual atau digunakan setelah selang waktu tertentu, dan jasa adalah intangible 

(seperti kenyamanan, hiburan, kecepatan, kesenangan, dan kesehatan) dan 

perishable (jasa tidak mungkin disimpan sebagai persediaan yang siap dijual atau 

di konsumsi pada saat diperlukan) dan jasa diciptakan dan dikonsumsi. 

 

Menurut Prasetya dan Fitri Lukiastuti (2009) jasa adalah sesuatu yang diproduksi 

dan dikonsumsi secara simultan. Jasa tidak pernah ada dan jasa tidak dapat dilihat 

setelah terjadi, jasa dikonsumsi ketika diproduksi, tetapi hasil jasa tampak dan 

akan berakhir beberapa waktu. Menurut Prasetya dan Fitri Lukiastuti (2009) jasa 

terdiri dari tindakan dan interaksi yang merupakan kontak sosial jasa lebih dari 
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sekedar hasil sesuatu yang tak terhalang dan jasa merupakan interaksi sosial 

antara produsen dan konsumen. 

 

Menurut Lovelock dan Wright (2007) jasa merupakan tindakan atau kinerja yang 

di tawarkan suatu pihak lainnya. Walaupun prosesnya mungkin terkait dengan 

produk fisik, kinerjanya pada dasarnya tidak nyata dan biasanya tidak 

menghasilkan kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Jasa memiliki karakter 

yang membedakannya dari barang yang berdampak pada strategi mengelola dan 

memasarkannya, yaitu: 

1. intangibility (tidak berwujud)  

2. inseparability (tidak dapat dipisahkan) 

3. variability (berubah-ubah) 

4.  perishability (tidak tahan lama).  

 

Menurut Tjiptono (2012) jasa merupakan aktivitas, maanfaat, atau kepuasan yang 

di tawarkan untuk dijual. Uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jasa 

adalah suatu tindakan atau aktivitas yang memiliki nilai dan manfaat serta tidak 

berwujud, namun memberikan kepuasan terhadap penggunanya. Menurut 

Tjiptono dan Chandra (2005) jasa memiliki banyak arti, mulai dari pelayanan 

personal sampai jasa sebagai suatu produk. Produk jasa memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan barang (produk fisik). Karakteristik jasa dan implikasi 

manajemen adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Karakteristik Jasa dan Implikasi Manajemen 

 

Karakteristik Implikasi Manajemen 

Intangibility 1. Produk bersifat abstrak: lebih berupa tindakan atau 

pengalaman. 

2. Kesulitan dalam evaluasi alternative penawaran jasa: 

persepsi konsumen terhadap resiko. 

             Tidak dapat dipajang: diferensiasi sukar dilakukan. 

3.   Tidak ada hak paten: hambatan masuk (entry barriers) 

rendah. 

Inseparability 1. Konsumen terlibat dalam produksi: kontak dan interaksi 

penting sekali. 

2. Pelanggan lain juga terlibat: masalah pengendalian. 

3. Karyawan mencerminkan dan mewujudkan bisnis jasa: 

relasi pribadi 

4. Lingkungan jasa: mendiferensiasikan bisnis. 

5. Kesulitan dalam produksi missal: pertumbuhan 

membutuhkan jaringan kerjasama. 

Heterogenety 1. Standarisasi sukar dilakukan: sangat tergantung pada 

sumber daya manusia yang terlibat. 

2. Kualitas sulit dikendalikan: heterogenitas lingkungan. 

Lack of ownership 1. Pelanggan tidak dapat memilki jasa: jasa yang 

disewakan. 

Sumber: Sunyoto (2013) 

 

2.1.2 Klasifikasi Jasa 

 

Sangadji & Sopiah (2013) mengklasifikasi jasa berdasarkan tujuh kriteria yaitu: 

1. Segmen pasar  

Berdasarkan segmen pasarnya, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada 

konsumen akhir (taksi) dan jasa bagi konsumen organisasional (biro 

periklanan). 

2. Tingkat keberwujudan 

Kriteria ini berhungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan 

konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga 

macam yaitu, jasa barang sewa, jasa barang dan jasa non barang. 

3. Keterampilan penyediaan jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, terdapat dua tipe pokok 

jasa, yaitu, jasa professional (konsultasi hukum) dan jasa non profesional 

(jasa supir). 

4. Tujuan organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat diklasifikasi menjadi jasa 

komersial (bank) atau jasa laba dan jasa nirlaba (sekolah). 

5. Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi jasa teregulasi (jasa 

angkutan umum) dan jasa non regulasi (jasa makelar). 
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6. Tingkat intensitas karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan jasa dapat dikelompokan menjadi 

dua macam yaitu, jasa berbasis peralatan (cuci mobil otomatis) dan jasa 

berbasis manusia (pelatihan sepak bola). 

7. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontaknya, secara umum jasa dapat dibagi menjadi 

jasa kontak tinggi (universitas) dan jasa kontak rendah ( jasa layanan pos). 

 

 

2.1.3 Kerangka Kerja Jasa 

 

 

Menurut Prasetya dan Fitri Lukiastuti (2009) dalam merancang proses industri, 

jasa membutuhkan kerangka kerja seperti di bawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka kerja jasa 

 

Kerangka tersebut merupakan segitiga jasa, mengamsumsikan terdapat empat 

elemen yang harus dipertimbangkan dalam memproduksi jasa, yaitu pelanggan, 

manusia, strategi, dan sistem. Pelanggan berada di tengah-tengah segitiga jasa dan 

harus selalu berpusat pada pelanggan. Konsep yang berhubungan dengan segitiga 

jasa memberikan suatu cara berfikir yang menarik tentang operasi jasa. Konsep ini 

bermanfaat untuk merancang sistem jasa dan untuk merancangkan masalah-

Strategi 

Jasa 

Pelanggan 

Sistem Manusia 
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masalah jasa. Segitiga jasa juga dapat untuk mendiagnosis jasa dan untuk 

menentukan apa penyebab dari pelayanan yang kurang baik diberikan. 

 

2.1.4 Matriks Jasa 

Prasetya dan Fitri Lukiastuti (2009) mengemukakan bahwa intensitas model 

merupakan salah satu dimensi yang harus dipertimbangkan dalam membedakan 

industri jasa. Model yang diperlukan untuk jasa yaitu: 

1. Mengidentifikasi target pasar (siapa yang menjadi pelanggan kita?). 

2. Konsep jasa (bagaimanan kita membedakan jasa kita di dalam pasar?). 

3. Strategi jasa (apa yang menjadi paket pelayanan dan focus operasi pada 

jasa kita?). 

4. Sistem pengiriman jasa (apa yang merupakan proses nyata, staf dan 

fasilitas yang mana jaa tersebut dibuat?). 

 

 

2.2 Merek 

 

 

2.2.1 Pengertian Merek 

 

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) merek adalah nama, istilah, tanda, 

lambang, desain atau kombinasi dari semua ini yang memperlihatkan identitas 

produk atau jasa dari penjual atau sekelompok penjual atau membedakan produk 

tersebut dari produk pesaing. Menurut Kotler dan Keller (2008) Asosiasi 

Pemasaran Amerika mendefinisikan merek (brand) sebagai “nama, istilah, tanda, 

simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksud untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk 

mendeferensiasikanya dalam barang atau jasa pesaing”. era perdagangan global, 

peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha 

yang sehat (Sunyoto, 2013). Menurut Irawan (1999) dalam mengembangkan 
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strategi pemasaran untuk produk individual, penjual mengadapi masalah 

pemberian merek. Merek dapat menambahkan nilai produk dan karena itu 

merupakan aspek intrinsik dalam strategi produk. 

 

Menurut Sunyoto (2013) Merek adalah tanda yang berupakan gambar, nama, kata, 

huruf-huruf, angka-angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa dan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang bersama-sama atau badan 

hukum yang untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainya. 

 

Menurut Suwarman (2004) mendefinisikan merek sebagai simbol dan indikator 

kualitas dari sebuah produk. Menurut Aaker (1997) merek adalah nama atau 

simbol yang bersifat membedakan (seperti logo, cap, atau kemasan) dengan 

maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau penjual 

tertentu yang mampu membedakanya dari barang-barang yang dihasilkan oleh 

para pesaing.  

 

Merek merupakan suatu nama atau simbol yang mengidentifikasi suatu produk 

dan membedakannya dengan produk-produk lain sehingga mudah dikenali oleh 

para konsumen ketika hendak membeli sebuah produk (Sangadji dan Sopiah, 

2013). Keberadaan merek sangat penting bagi suatu produk atau jasa, bahkan 

merek sering kali dijadikan kriteria untuk mengevaluasi suatu produk. Merek 

tidak hanya sekedar nama, bukan sebuah logo atau simbol, merek dapat menjadi 

payung yang mampu mempresentasikan produk atau layanan meski merek hanya 

nama atau tanda tetapi merek mempunyai arti yang penting bagi pemasaran, 



18 
 

karena merek sangat efektif sebagai alat untuk meningkatkan atau 

mempertahankan jumlah penjualan. Komposisi dasar dalam menentukan merek 

dari suatu produk yaitu dengan cara menampilkan keistimewaan dan sifat dari 

produk yang ditawarkan serta membangkitkan hubungan antar produk tersebut 

dengan target pasar, kedua unsur tersebut merupakan komponen utama dari suatu 

produk atau jasa dari sebuah perusahaan yang akan diberi merek.  

 

Menurut Ambadar dan Miranty Abidin (2007) bagi perusahaan dalam menentukan 

merek bagi produk yang penting adalah bagaimana ukuran, fokus bisnis, target 

penjualan dan kegiatan pemasaran produk tersebut. Merek juga merupakan sarana 

bagi perusahaan untuk mengembangakan dan memelihara loyalitas pelanggan, 

merek yang memiliki citra yang baik dan reputasi yang baik serta merek yang kuat 

akan menghasilkan harga yang menarik dan menjadi penghalang bagi masuknya 

pesaing (Susanto dan Himawan Widjanarko, 2004).  

 

2.2.2 Manfaat Merek 

 

Menurut Sunyoto (2013) dalam pemberian merek atas suatu  produk menjadi 

sangat penting dan mempunyai manfaat, yaitu: 

1. Manfaat merek bagi konsumen  

Mempermudah konsumen meneliti produk atau jasa, untuk merek-merek 

produk yang sudah terkenal dan mapan, konsumen seolah sudah menjadi 

percaya, terutama dari segi kualitas. Jika konsumen mendengar nama 

merek atau produk yang sudah mapan dan terkenal. Konsumenn hanya 

memilih produk dengan spesifikasi produk yang diinginkan manfaat merek 

bagi konsumen lainya adalah membantu konsumen atau pembeli dalam 

memperoleh kualitas barang yang sama, ketika para konsumen terpuaskan 

saat membeli dan memanfaatkan suatu produk, maka konsumen akan 

melakukan pembelian ulang pada produk atau merek tersebut. 

2. Manfaat merek bagi penjual 

Nama merek memudahkan penjual untuk mengolah pesanan-pesanan dan 

menekan permasalahan, bagi para penjual atau pemasar sangat 
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dimudahkan dan diuntungkan dengan menjual produk bermerek daripada 

produk yang tidak bermerek. Merek pula dapat membantu penjual 

mengawasi pasar mereka. Manfaat merek bagi penjual juga dapat pula 

berimbas pada citra perusahaan, citra perusahaan yang baik memberikan 

pengaruh langsung pada perusahaan, karna salah satu fungsi merek adalah 

fungsi identitas baik, identitas produk maupun identitas perusahaan, 

apabila citra merek tidak baik dapat menunjukan reputasi atau citra yang 

tidak baik bagi perusahaan pembuat produk  

 

 

2.2.3 Karakteristik Merek 

 

Menurut Sunyoto (2013), terdapat beberapa karakteristik merek yang baik yaitu: 

1. Mudah dibaca, diucapkan, dan diingat. 

2. Mempunyai ciri khas tersendiri dan disenangi oleh konsumen. 

3. Merek harus menggambarkan kualitas, prestise produk dan sebagainya. 

4. Dapat diadaptasi oleh produk-produk yang mungkin ditambahkan pada lini 

produk. 

5. Merek harus didaftarkan dan mempunyai perlindungan hukum. 

 

 

2.3 Ekuitas Merek 

 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009) ekuitas merek adalah nilai tambah yang 

diberikan pada produk atau jasa. Nilai ini biasa dicerminkan dalam cara konsumen 

berfikir, merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan 

probabilitas yang dimiliki perusahaan. Ekuitas merek merupakan aset tak 

berwujud yang penting, yang dimiliki nilai psikologis dan keuangan bagi 

perusahaan. Sedangkan menurut Susanto dan Himawan Wijanarko (2004), dalam 

menghadapi persaingan yang ketat, merek yang kuat merupakan suatu pembeda 

yang jelas, bernilai , dan berkesinambungan, menjadi ujung tombak bagi daya 

saing perusahaan dan sangat membantu dalam strategi pemasaran. 
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Menurut Durianto, Sugiarto dan Toni Simanjuntak (2001), brand equity adalah 

seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dalam satu merek nama dan 

simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah 

produk atau jasa, baik pada perusahaan atau pada pelanggan. Agar aset dan 

liabilitas mendasari ekuitas merek, maka aset dan liabillitas merek harus 

berhubungan dengan nama atau sebuah simbol, sehingga bila dilakukan 

perubahan pada nama dan simbol atau semua aset dan liabilitas yang menjadi 

dasar ekuitas merek akan berubah pula. 

 

Menurut Aaker (1996), brand equity dapat dikelompokan dalam lima kategori, 

yaitu: 

1. Brand awareness 

Brand awareness menunjukan kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai suatu bagian dari 

suatu kategori produk tertentu. 

2. Brand Association 

Brand association adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang 

yang terkait dengan ingatannya tentang suatu merek. 

3. Perceived quality 

Perceived quality adalah persesepsi pelanggan terhadap keseluruhan mutu 

atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan dengan apa yang 

diharapkan oleh pelanggan. 

4. Brand loyalty 

Brand loyalty adalah suatu keterkaitan pelanggan terhadap suatu merek. 

5. Other proprietary brand aset (aset-aset merek lainya). 

 

 

Seperti beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek 

adalah kekuatan sebuah merek beberapa banyak konsumen yang mampu 

mengingat merek, menganggap merek positif dan memiliki loyalitas terhadap 

merek. Brand equity yang baik tentunya akan membantu perusahaan dalam proses 

peningkatan penjualan produk barang atau jasa sebuah perusahaan. 
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2.4 Loyalitas Merek 

 

 

Menurut Ambadar dan Miranty Abidin (2007) loyalitas merek merupakan sebuah 

loyalitas yang diberikan oleh pelanggan kepada suatu merek, loyalitas merek 

tersebut yang menjadi ukuran seberapa besar kemungkinan pelanggan untuk 

berpindah ke merek lain, loyalitas ini yang akan menjamin bahwa pelanggan  

tidak akan berpindah ke merek pesaing. Menurut Rangkuti (2002) loyalitas merek 

merupakan ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek dan loyalitas 

merek merupakan inti dari brand equity yang menjadi gagasan sentral dalam 

pemasaran karena hal ini merupakan sebuah keterkaitan seorang pelanggan. 

Loyalitas merek, suatu kesukaan dan pilihan yang konsisten terhadap produk atau 

layanan suatu perusahaan, terbentuk di kalangan pelanggan selama bebrapa kurun 

waktu akibat kepuasan yang konsisten terhadap perusahaan dan produknya 

(Robert J dan Jodi Broonskin, 2003). 

 

Kesetian konsumen terhadap suatu merek dapat dibangun dalam waktu yang 

cukup lama dan tentunya perusahaan harus setia terlebih dahulu untuk 

mendengarkan dan melayani apa yang diinginkan konsumen, kesetiaan konsumen 

terhadap merek harus dipertahankan dan dipelihara melalui kegiatan-kegiatan 

yang memberikan nilai tambah untuk perusahaan dimata konsumen, apabila 

konsumen merasa puas akan produk tersebut maka konsumen akan loyal terhadap 

merek tersebut dan mereka tidak mementingkan harga produk tersebut (Indrajaya, 

2008). 
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Loyalitas terhadap suatu produk mempunyai dua bentuk, yaitu loyalitas sikap dan 

loyalitas perilaku, loyalitas sikap mencerminkan bagaimana perasaan dan pikiran 

pembeli terhadap suatu produk dan jasa, loyalitas perilaku menyangkut tindakan 

perilaku yang dilakukan seseorang seberapa banyak jenis produk yang mereka 

beli atau waktu yang mereka gunakan untuk produk tersebut (Clancy dan Robert 

S.Shulman, 1996).  

 

Loyalitas terhadap merek sebenarnya mudah dipahami, loyalitas muncul dari 

kepercayaan pelanggan kepada keunggulan relatif suatu produk atau jasa karena 

diteguhkan dengan penggunanya berulang-ulang sepanjang waktu, yang oleh 

karenanya memenuhi atas dasar konsistennya. Bahwa loyalitas terhadap merek 

bertahan karena fakta yang sederhana karena pelanggan cenderung tidak 

menyukai perubahan dan cenderung mempertahankan kebiasaan (Zabin dan Gresh 

Brebach ,2006). 

 

Menurut Durianto, Sugiarto, dan Lee Joko Budiman, (2004) loyalitas merupakan 

hasil akumulasi pengalaman penggunaan produk, berikut ini adalah beberapa 

tingkatan loyalitas merek: 

1. Switcher/price buyer (pembeli yang berpindah-pindah) 

Tingkatan loyalitas yang paling dasar, semakin sering pembelian 

konsumen berpindah dari satu merek ke merek yang lain mengindikasikan 

bahwa merek tidak loyal, semua merek dianggap memadai. Dalam hal ini 

merek memilki peranan yang kecil dalam keputusan pembelian, ciri paling 

jelas dalam kategori ini adalah mereka membeli suatu merek karena 

banyak konsumen lain membeli merek tersebut karena harganya murah. 

2. Habitual buyer (pembeli yang bersifat kebiasaan) 

Pembeli yang tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi suatu 

merek produk. Tidak ada alasan yang kuat baginya untuk membeli merek 

produk lain atau berpindah merek, jadi memilih produk karena kebiasaan. 

3. Satisfied buyer (pembeli yang puas dengan biaya peralihan) 

Kategori pembeli yang puas dengan merek yang mereka konsumsi. Namun 

dapat saja berpindah merek dengan menanggung biaya peralihan seperti 
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waktu, biaya, dan risiko yang timbul akibat biaya peralihan merek 

tersebut. Untuk menarik minat pembeli, pesaing perlu mengatasi biaya 

peralihan yang harus ditanggung pembeli dengan menawarkan berbagai 

manfaat sebagai kompensasi. 

4. Likes the Brand (menyukai merek) 

Kategori pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. rasa 

suka didasari asosiasi yang berkaitan dengan simbol, rangkaian 

pengalaman menggunakan merek itu sebelumnya, atau persepsi kualitas 

yang tinggi. 

5. Committed buyer (pembeli yang berkomitmen) 

Kategori pembeli yang setia. Mereka memiliki kebanggan dalam 

menggunakan suatu merek-merek tersebut bahkan menjadi sangat penting 

baik dari segi fungsi maupun sebagai ekspresi siapa sebenarnya pengguna, 

ciri yang tampak pada kategori ini adalah tindakan pembeli untuk 

merekomendasikan atau mempromosikan merek yang digunakan pada 

orang lain. 

 

 

Menurut Durianto, Sugiarto, dan Lee Joko Budiman, (2004) loyalitas merek dapat 

memberikan nilai sebagai berikut: 

1. Mengurangi biaya pemasaran 

Biaya pemasaran untuk mempertahankan konsumen akan lebih murah 

dibandingkan  untuk mendapatkan konsumen baru. 

2. Meningkatkan perdagangan 

Loyalitas yang kuat terhadap suatu merek akan meningkatkan 

perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara pemasaran. 

3. Menarik konsumen baru 

Perasaan puas dan suka terhadap suatu merek akan menimbulkan perasaan 

yakin bagi calon konsumen untuk mengkonsumsi merek dan biasanya 

akan merekomendasikan mempromosikan merek yang ia pakai kepada 

orang lain sehingga kemungkinan dapat menarik konsumen baru. 

4. Memberikan waktu untuk merespon ancaman pesaing 

Bila pesaing mengembangkan produk yang lebih unggul, konsumen yang 

loyal akan memberikan waktu bagi perusahaan untuk merespon pesaing 

dengan memperbarui produk. 
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Gambar 2.2 Nilai Loyalitas Merek 

 

Menurut Santosa (2006) merek akan tetap menjadi benda mati selagi belum 

membentuk personality nya dengan wujud personality, mereka akan terkesan 

hidup dan seolah-olah berinteraksi dengan pelanggan, merek tersebut akan 

menciptakan emotional bond dengan pelanggan, yang pada akhirnya 

menumbuhkan loyalitas merek. Menurut Kartajaya (2002) loyalitas merupakan 

aspek inti dari suatu ekuitas merek, artinya sebuah merek dianggap merupakan 

ekuitas besar bagi perusahaan apabila mempunyai banyak konsumen yang loyal 

akan merek tersebut. Pelanggan yang sudah loyal pada suatu merek pasti akan 

percaya pada merek tersebut. Menurut Kartajaya (2002) sebuah produk baru yang 

diluncurkan dengan menggunakan merek yang sudah terkenal memiliki banyak 

keuntungan karena merek tersebut telah dipercayai oleh konsumen. 
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Pada tingkat loyalitas merek tidak ada lagi yang dipertimbangkan untuk dibeli 

selain merek produk atau jasa yang sering dibeli atau dipilih, terdapat dua 

pendekatan yang digunakan untuk mempelajari loyalitas merek yaitu pendekatan 

pengkondisian instrumental sebuah pembelian yang konsisten sepanjang waktu 

menunjukan loyalitas merek yang kedua adalah pendekatan teori kognitif yang 

menyatakan bahwa loyalitas merupakan sebuah komitmen terhadap merek yang 

mungkin tidak hanya direfleksikan oleh perilaku pelanggan (Sangadji dan Sopiah, 

2013). 

 

Menurut Collins (2009) ada empat hal yang menunjukan kecenderungan 

konsumen yang loyal, yaitu: 

1. Konsumen yang loyal terhadap merek cenderung lebih percaya diri 

terhadap pilihanya. 

2. Konsumen yang loyal lebih mungkin merasakan tingkat risiko yang lebih 

tinggi dalam pembelianya. 

3. Konsumen yang loyal terhadap merek juga lebih loyal terhadap toko. 

4. Kelompok konsumen yang minoritas cenderung lebih loyal terhadap 

merek. 

 

 

2.4.1 Karakteristik Loyalitas Merek 

 

 

Konsumen yang loyal terhadap merek merupakan aset penting bagi perusahaan. 

Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya. Griffin (2005) 

menyatakan bahwa konsumen yang loyal memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Melakukan pembelian secara teratur. 

2. Melakukan pembelian di semua lini produk atau jasa. 

3. Merekomendasikan produk lain. 

4. Menunjukan kekebalan dari daya tarik barang atau jasa sejenis dari 

pesaing. 
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2.5 Citra Merek 

Menurut Ferrinadewi (2008) citra merek adalah persepsi tentang merek yang 

merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut. 

Dapat pula dikatakan bahwa citra merek merupakan konsep yang diciptakan oleh 

konsumen karena alasan subyektif dan emosi pribadinya, oleh karena itu dalam 

konsep ini persepsi konsumen menjadi lebih penting daripada keadaan. Menurut  

Ferrinadewi (2008) citra merek terdiri dari empat komponen yaitu asosiasi dan 

sikap positif, kekuatan, dan keunikan merek. 

 

Citra merek memiliki peranan penting karena membedakan suatu perusahaan atau 

produk dengan yang lain. Produk mudah ditiru tetapi merek khususnya citra 

merek yang terekam dalam benak konsumen tidak dapat ditiru, tanpa citra merek 

yang kuat dan positif sangatlah sulit bagi perusahaan dalam menarik pelanggan 

baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Citra merek menurut 

Susanto dan Himawan Wijanarko (2004) merupakan sebuah sesuatu yang 

dipersepsikan oleh konsumen dan proses penafsiran dilakukan dengan membuat 

asosiasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan kemudian mengartikanya, proses 

inilah yang disebut sebuah persepsi dan berdasarkan persepsi konsumen inilah 

citra merek terbentuk. 

 

Simamora (2004) mengungkapkan citra merek merupakan konsep yang mudah 

dimengerti tetapi sulit dijelaskan secara sistematis karena bersifat abstrak. 

Menurut Rangkuti (2004) mengemukakan bahwa citra merek adalah sekumpulan 

asosiasi merek yang terbentuk di benak konsumen. Merek-merek produk yang 

sudah lama bahkan menjadi sebuah citra, bahkan simbol status bagi produk 
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tersebut yang mampu meningkatkan citra pemakainya, citra merek dapat dianggap 

sebagai jenis asosiasi yang muncul dibenak konsumen ketika mereka mengingat 

sebuah merek tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam 

bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek. 

 

Citra merek merupakan faktor penting dimana konsumen tentu lebih tertarik 

dengan brand yang telah terkenal kualitasnya, citra merek yang berkualitas 

diperoleh dengan kualitas layanan yang baik sehingga memenuhi keinginan dan 

konsumen merasa puas. Apabila kualitas layanan yang disediakan mengecewakan 

tentu akan merusak citra dari bisnis tersebut, faktor lokasi yang strategis serta 

nyaman pun tentu mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Citra 

merek adalah apa yang dipersepsikan oleh konsumen mengenai sebuah merek dan 

sangat bermaanfaat bagi konsumen dan produsen, yaitu: sebagai sarana 

identifikasi, bentuk proteksi hukum, sumber keunggulan kompetitif, signal tingkat 

kualitas bagi konsumen. Uraian definisi sebelumnya yang telah diuraikan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa citra merek adalah identitas suatu jasa akan nilai serta 

kualitas yang dimiliki barang atau jasa sehingga mempermudah konsumen untuk 

mengidentifikasi keunggulan yang dimiliki dibanding pesaing lainnya (Farli & 

Maria, 2015). 

Menurut Rangkuti (2004) citra merek adalah sekumpulan asosiasi merek yang 

terbentuk dibenak konsumen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asosiasi merek 

berkaitan erat dengan citra merek. Durianto, Sugiarto dan Toni Simanjuntak, 

(2001) berpendapat bahwa berbagai asosiasi merek yang saling berhubungan akan 

menimbulkan suatu rangkaian yang disebut citra merek. Semakin banyak asosiasi 
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yang saling berhubungan maka semakin kuat citra merek yang dimiliki oleh 

merek tersebut.  

 

Menurut Rangkuti (2002) 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 disebut dalam loyalitas merek. Asosiasi merek tersebut 

memiliki lima keuntungan yaitu dapat membantu proses penyusunan informasi, 

perbedaan, alasan untuk membeli, penciptaan sikap atau perasaan yang positif, 

dan landasan untuk perluasan. 

 

Simamora (2003) mengemukakan citra merek memiliki 3 (tiga) variabel 

pendukung, yaitu:  

1. Citra perusahaan (Corporate image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk 

atau jasa yang meliputi popularitas, kredibilitas serta jaringan perusahaan. 

2. Citra pemakai (user image), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakaian yang menggunakan suatu barang atau jasa 

yang meliputi pemakaian itu sendiri, gaya hidup atau kepribadian serta 

status sosialnya. 

3. Citra produk (product image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan yaitu berupa manfaat bagi konsumen, penggunaanya, serta 

jaminan. 

 

2.5.1 Membentuk Citra Merek 

 

 

Membentuk citra merek yaitu setelah konsumen menyadari sebuah keberadaan 

merek dan mengingat merek tersebut ketika membicarakan kategori produk atau 

jasa diharapkan merek tersebut memiliki citra tersendiri. Citra merek dapat 

dibentuk melalui upaya kegiatan pemasaran yang terus menerus dan konsisten, 

oleh karna itu perusahaan disarankan berinvestasi melakukan kegiatan pemasaran 



29 
 

agar terbentuk citra yang mantap dan merek produk atau jasa. Citra merek 

memiliki kesamaan arti dengan karakter sebuah merek (Indrajaya, 2008). 

 

Menurut Ferrinadewi (2008) terdapat beberapa aspek yang membuat citra merek 

menjadi begitu bervariasi yaitu: 

1. Dimana letak citra diartikan sebagai apakah citra tersebut berada dalam 

benak konsumen atau memang pada objeknya. 

2. Sifat alamiahnya dalam arti citra tersebut mengacu pada proses, bentuk 

atau sebuah transaksi. 

3. Seberapa banyak dimensi yang membentuk citra. 

 

2.5.2 Fungsi dan Peran Citra Merek 

 

 

Wijaya (2012) mengemukakan bahwa citra merek memiliki beberapa fungsi, di 

antaranya sebagai pintu masuk pasar (Market entry), sumber nilai tambah produk 

(source of added product value), penyimpanan nilai perusahaan (corporate store 

of value), dan kekuatan dalam penyaluran produk (channel power. Citra merek 

berperan penting dalam hal reputasi merek dan loyalitas merek. Sebuah produk 

dalam kategori yang memiliki citra merek kuat akan mendapatkan keuntungan.  

 

2.5.3 Indikator Citra Merek 

 

 

Menurut Kartajaya (2002) merek memberikan empat hal pokok yang harus 

diperhatikan dalam sebuah merek yaitu: 

1. Recognition 

Kemampuan konsumen untuk mengenali suatu merek. 

2. Reputation 

Kekuatan merek yang dapat membangun status di benak konsumen. 
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3. Affinity 

Kekuatan merek yang membentuk asosiasi positif yang membuat 

konsumen menyukai suatu merek. 

4. Loyality 

Menyangkut seberapa besar kesetiaan konsumen dari suatu produk yang 

menggunakan merek yang bersangkutan. 

 

 

2.6 Kualitas Layanan 

 

Menurut Sunyoto (2013) kualitas pelayanan merupakan sebuah kualitas pelayanan 

yang diterima konsumen dinyatakan besarnya perbedaan antara harapan atau 

keinginan konsumen dengan tingkat persepsi konsumen. Sedangkan menurut 

Kotler dan Keller (2008) kualitas merupakan faktor kunci sukses bagi organisasi 

atau perusahaan dan kualitas pelayanan merupakan jaminan terbaik kita atas 

kesetiaan pelanggan, pertahanan terkuat dalam menghadapi persaingan asing dan 

satu-satunya jalan menuju pertumbuhan dan pendapatan yang terus menerus. 

Kualitas ISO 8402 (Vincent, 1997) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan 

adalah totalitas dari suatu karakter pelayanan yang sesuai dengan persyaratan dan 

standar. 

 

Kotler dan Armstrong (2008) mengemukakan bahwa kualitas terdiri dari sejumlah 

keistimewan produk, yang memenuhi keinginan pelanggan, dengan demikian 

memberikan kepuasan atas penggunaan produk atau jasa. Kualitas selalu berfokus 

pada pelanggan. Produk dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi keinginan 

pelanggan sehingga suatu produk dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai 

dengan keinginan pelanggan. Pengertian kualitas pelayanan menurut Sunyoto 

(2013) kualitas pelayanan atau mutu dalam industri jasa pelayanan merupakan 

suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku ditempat produk 
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tersebut, tindakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan yang diinginkan 

dan diharapkan oleh konsumen.  

 

Kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen 

yaitu adanya kesesuaian antara harapan dengan persepsi manajemen, adanya 

kesesuai antara persepsi atas harapan konsumen atas standar kerja karyawan, 

adanya kesesuaian antara kerja karyawan dengan pelayanan yang diberikan 

adanya kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang 

dijanjikan dan adanya kesesuai antara pelayanan yang diterima dengan yang 

diharapkan oleh konsumen (Sunyoto, 2013). 

 

Kualitas layanan mengandung banyak macam penafsiran, karena kualitas 

memiliki sejumlah level antaranya yaitu universal (sama dimanapun), kultural 

(tergantung sistem nilai budaya), sosial dan personal (tergantung dengan selera 

setiap individu), secara sederhana kualitas dapat diartikan sebagai produk yang 

tidak memiliki kecacatan dengan kata lain, produk sesuai dengan standar (target, 

sasaran atau persyaratan yang bbisa didefinisikan, diobservasikan dan diukur 

(Subagyo, 2010). 

 

2.6.1 Dimensi Kualitas Layanan 

 

 

Untuk memahami kualitas layanan maka Lovelock, Chritopher dan Lauren, 

Wright (2007) menemukan delapan dimensi kualitas layanan produk yang terdiri 

dari: 
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1. Performance (Performansi) 

Berkaitan dengan aspek fungsional dari produk itu dan merupakan 

karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli 

suatu produk, yang meliputi faster (lebih cepat) berkaitan denga dimensi 

waktu yang menggambarkan kecepatan dan kemudahan atau bagaimana 

untuk memperoleh produk ini, dan aspek lebih murah berkaitan dengan 

dimensi biaya yang menggambarkan harga atau ongkos dari suatu produk 

yang harus dibayar oleh pelanggan. 

2. Feature (Keistimewaan tambahan) 

Merupakan aspek kedua dari performasi yang menambah funsi dasar 

berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembanganya. 

3. Realibility (Kehandalan)  

Berkaitan dengan tingkat probabilitas atau kenungkinan suatu produk 

melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam periode waktu tertentu, 

dengan demikian kehandalan merupakan karakteristik yang merefleksikan 

kemungkinan atau probabilitas tingkat keberhasilan dalam penggunaan 

produk itu. 

4. Conformance (Konformansi)  

Berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan, konformasi 

merefleksikan derajat dimana karakteristik desain produk dan karakteristik 

operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta sering didefinisikan 

sebagai konformasi terhadap kebutuhan. 

5. Durability (daya tahan) 

Merupakan ukuran masa pakai suatu produk karakteristik ini berkaitan 

dengan daya tahan produk itu. 

6. Service Ability (kemampuan pelayanan) 

Merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, keramahan 

atau kesopanan, kompetisi, kemudahan serta akurasi dalam perbaikan. 

7. Aesthetics (estetika) 

Merupakan karakteristik yang bersifat subyektif sehingga berkaitan 

dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari referensi atau pilihan 

individual. Dengan demikian estetika dari suatu produk lebih banyak 

berkaitan dengan perasaan pribadi dan mencakup karakteristik tertentu 

8. Perceived quality (kualitas yang dirasakan)  

Bersifat subyektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam 

menggunakan jasa atau mengkonsumsi produk. 

 

 

2.6.2 Model Kualitas Pelayanan 

 

 

Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) penilaian kualitas pelayanan 

dapat dilihat dari dua sisi yaitu, sisi konsumen dan sisi penyedia jasa, 

sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini: 
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Gambar 2.3 Model Kualitas Pelayanan 
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seharusnya didesain dan jasa-jasa pendukung atau sekunder apa saja yang 

diinginkan konsumen. 

2. Gap antar persepsi manajemen konsumen dan spesifikasi kualitas jasa.  

Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat pada yang 

diingkan oleh pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar 

kinerja tertentu yang jelas. Hal ini bisa dikarenakan tiga faktor, yaitu 

adanya komitmen total, manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan 

sumberdaya, atau karena adanya kelebihan permintaan. 

3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa 

Ada beberapa penyebab terjadinya gap ini, misalkan karyawan kurang 

terlatih (belum menguasai tugas, beban kerja melampaui batas, tidak dapat 

memenuhi standar kerja, atau bahkan tidak mau memenuhi standar kerja 

yang ditetapkan. Selain itu mungkin karyawan dihadapkan pada standar-

standar yang kadangkala saling bertentangan satu sama lain. 

4. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 

Seringkali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan peryataan atau 

janji yang dibuat oleh perusahaan adalah apabila janji yang diberikan 

teryata tidak dapat dipenuhi. 

5. Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan 

Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau prestasi 

perusahaan dengan cara yang berlainan, atau biasa juga keliru 

mempersepsikan kualitas jasa tersebut. 

 

 

Kualitas layanan menurut hasil penelitian dari Brady dan Cronin (2001) dapat 

dipahami tiga pendekatan yang dapat mengukur kualitas yaitu: 

1. Kemampuan pegawai (interaction quality). 

2. Kualitas lingkunagn fisik (physical environment quality). 

3. Kualitas hasil pelayanan (outcome quality). 

 

Menurut Brandy dan Cronin (2001) pelayanan sangat tergantung dari kemampuan 

pegawai dalam memberikan pelayanan, hal ini memberikan gambaran bahwa 

kualitas pelayanan meliputi kemampuan pegawai yang memberikan pelayanan 

kepada konsumen. Lovelock (2007) berpendapat bahwa hubungan internal antar 

pegawai dengan konsumen akan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap 

peesepsi kualitas layanan, hal ini menunjukan bahwa dimensi dari manapun 
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pegawai sangat mempengaruhi persepsi konsumen dalam menilai kualitas 

pelayanan. 

2.6.3 Jenis Kualitas Layanan 

 

Menurut Cronin (2001) kualitas layanan merupakan sebuah mutu yang diberikan 

perusahaan kepada pelanggan yang bertujuan memberikan kepuasan kepada para 

konsumen. Kualitas layanan dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut: 

1. Kualitas layanan internal 

Kualitas layanan internal berkaitan dengan interaksi jajaran pegawai 

perusahaan dengan berbagai fasilitas yang tesedia. Faktor yang 

mempengaruhi kualitas layanan internal antara lain: 

a. Pola manajemen perusahaan 

b Penyediaan fasilitas pendukung 

c. Pengembangan sumberdaya manusia 

d. Iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja 

e. Pola insentif 

 

Jika faktor-faktor diatas dikembangkan, loyalitas dan integrasi pada diri 

masing-masing pegawai akan mampu untuk mengembangkan pelayanan 

yang terbaik diantara mereka. Semua kegiatan dapat dilakukan secara 

terintegrasi dalam bentuk memfasilitaskan, saling mendukung, sehingga 

hasil pekerjaan secara total mampu menunjang kelancaran usaha. 

2. Kualitas layanan eksternal 

Mengenai kualitas layanan kepada pelanggan eksternal, dan kualitas 

layanan dapat di tentukan oleh beberapa faktor, antara lain: 
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a. Pola layanan dan tatacara penyediaan atau pembentukan jasa  

   tertentu. 

b.Pola layanan distribusi jasa 

c. Pola layanan penjualan jasa 

d. Pola layanan dalam penyampaian jasa. 

 

2.6.4 Konsep Manajemen Kualitas Layanan 

 

Tujuan manajemen kualitas pelayanan jasa adalah untuk mencapai tingkat kualitas 

pelayanan tertentu, karena erat kaitanya dengan pelanggan, tingkat ini 

dihubungakan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Kualitas jasa pelayanan 

tidaklah semudah manajemen kualitas produk manufaktur. Menurut Rangkuti 

(2002) ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam konsep manajemen 

kualitas jasa pelayanan:  

1. Merumuskan suatu strategi pelayanan 

Dimulai dengan merumuskan suatu tingakat keunggulan yang dijanjikan 

kepada pelanggan. Perumusan strategi pelayanan pada dasarnya dilakukan 

dengan merumuskan apa bidang usaha perusahaan, siapa pelanggan 

perusahaan, dan apa yang bernilai bagi pelanggan. 

2. Mengkomunikasikan kualitas kepada pelanggan 

Strategi yang telah dirumuskan dikomunikasikan kepada pelanggan. Hal 

ini membantu pelanggan agar tidak salah menfsirkan tingkat kepentingan 

yang akan diperolehnya, pelanggan perlu mengetahui macam dan tingkat 

kualitas pelayanan yang akan dicapai. 

3. Menetapkan suatu standar kualitas secara jelas  

Walaupun penetapan suatu standar kualitas pelayanan dalam bidang jasa 

pelayanan tidak mudah. Hal ini perlu diusahakan agar setiap orang 

mengetahui dengan jelas tingkatan kualitas yang harus dicapai. 

4. Menerapkan sistem pelayanan yang efektif 

Mengahadapi pelanggan tidak cukup hanya dengan senyuman dan sikap 

yang ramah, tetapi bukan hanya itu saja yaitu suatu sistem yang terdiri dari 

metode dan prosedur untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara 

tepat. 

5. Karyawan yang berorientasi kepada kualitas layanan 

Setiap karyawan yang terlibat pada jasa pelayanan harus mengetahui 

secara jelas standar kualitas pelayanan itu sendiri. Karena itu, perusahaan 
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harus memperhatikan pemilihan karyawan yang tepat dan melakukan 

pengawasan secara terus-menerus bagaimana pelayanan tersebut harus 

disampaikan. 

 

6. Survei tentang kepuasan dan kebutuhan pelanggan 

Pihak yang menetukan kualitas jasa pelayanan adalah pelanggan. Karena 

itu perusahaan harus mengetahui jelas sampai dimana tingakat kepuasan 

pelanggan dan kebutuhan pelanggan perlu dipenuhi oleh perusahaan. 

 

 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan perusahaan dengan pelanggannya menjadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, mendorong terciptanya 

loyalitas pelanggan, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

menguntungkan untuk perusahaan, reputasi perusahaan menjadi semakin baik 

dimata pelanggan, serta laba yang diperoleh akan meningkat (Tangkilisan, 2005). 

 

Untuk menilai kualitas layanan, masing-masing pihak yaitu produsen dan 

konsumen mempunyai kemampuan dan kepentingan yang berbeda. Adapun dasar 

untuk menilai kualitas pelayanan selalu berubah dan berbeda, apa yang dianggap 

suatu pelayanan yang berkualitas pada saat ini tidak mustahil dianggap sebagai 

sesuatu yang dianggap berkualitas pada saat yang lain (Tangkilisan, 2005). 

 

2.7 Reputasi Merek 

Menurut Aaker (1996) reputasi merupakan persepsi kualitas yang digabungkan 

dengan nama. Harriman (2009) mengungkapkan bahwa reputasi merupakan 

sesuatu yang berhubungan dengan ekuitas merek seperti aset ataupun liabilitas 

berkaitan dengan simbol dan nama merek. Mengungkapkan menilai suatu merek, 

merek tak lain adalah kepercayaan dari pelanggan dan pasar serta prinsip yang 

mendasari merek adalah reputasi, merek mewakili sebuah janji dan kemampuan 
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untuk memberikan yang dijanjikan. Dalam janji tercermin karakter, kompetisi, 

dan reputasi. Reputasi merek merupakan persepsi konsumen tentang pengetahuan 

mereka tentang merek dan tanggapan atau pendapat individu lain terhadap merek. 

Reputasi suatu merek dapat dikembangkan melalui periklanan dan public relation 

tapi juga kemungkinan dipengaruhi oleh kualitas produk atau kinerja merek. 

Menurut Rahmawati (2002) reputasi merupakan ciri khas atau karakteristik dari 

merek tertentu yang dapat membedakan dirinya dengan pesaing. Baik buruknya 

reputasi dapat dipengaruhi berdasarkan pengalaman seseorang ketika 

mengkonsumsi suatu barang atau jasa dan dapat pula dibentuk melalui 

rekomendasi orang lain. Selain itu reputasi perusahaan harus mampu dibangun, 

ditingkatkan dan dipertahankan. Hal ini dikarenakan  reputasi yang baik akan 

menunjukkan identitas yang baik, serta dapat mempengaruhi citra yang kuat dan 

konsisten kepada masyarakat. 

 

2.7.1 Membangun dan Mengembangkan Reputasi Merek 

 

Saat melakukan proses membangun suatu reputasi merek merupakan sesuatu yang 

membangun sebuah nama atau reputasi yang berarti menciptakan merek atau 

persepsi orang lain atau masyarakat terhadap merek karena reputasi merek adalah 

suatu aset yang tidak berwujud dan akan menghasilkan citra yang baik ketika 

reputasi tersebut dikenal dan dipercayai oleh konsumen (Susilowati, 2009). 

 

Ada tiga faktor penting yang mempengaruhi reputasi merek yaitu:  

 

1. Kompetensi 

Untuk membangun reputasi perusahaan harus memiliki kemampuan atau 

kompetensi dalam bidang bisnis yang unggul denagn kompentisi yang 

dimiliki perusahaan dapat membangun dan menciptakan reputasi. 
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2. Karakter 

Ada dua komponen penting dalam pengembangan karakter yang dimiliki 

merek dengan karakter yang dimiliki oleh sebuah merek dapat 

membangun dan mengembangakan reputasi. 

3. Komunikasi 

Komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan sebuah merek untuk 

mengkomunikasikan merek kepada para pelanggan. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai Loyalitas merek, kualitas 

layanan, citra merek dan reputasi merek oleh para peneliti terdahulu. Berikut ini 

akan disajikan beberapa hasil penelitian variabel tersebut:  

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 
 

No Peneliti Tahun Judul Kesimpulan 

1. Ken Sudarti dan 

Illa Fitria Andika 

Putri 

2013 Peningkatan Loyalitas 

Pelanggan melalui 

Reputasi Merek, 

Kepuasan Nasabah, dan 

Kualitas Pelayanan 

Untuk Mencapai 

Keunggulan Bersaing 

Hasil dari penelitian ini 

adalah reputasi, kualitas 

pelayanan dan kepuasan 

nasabah dapat menstimulir 

peningkatan loyalitas 

nasabah. Demikian juga 

reputasi, kualitas 

layanan,kepuasan dan 

loyalitas menstimulir 

meningkatnya keunggulan 

bersaing. Penelitian ini juga 

menyimpulkan bahwa 

loyalitas nasabah tidak 

memediasi pengaruh variabel 

reputasi, 

kepuasan dan kualitas 

layanan terhadap keunggulan 

bersaing. 

2. Budi Hermawan 2011 Pengaruh Kualitas 

Produk terhadap 

Kepuasan, Reputasi 

Merek dan Loyalitas 

Konsumen Jamu Tolak 

Angin PT. Sido Muncul 

Hasil dari penelitian ini 

adalah variasi loyalitas 

konsumen dipengaruhi baik 

secara langsung maupun 

secara tidak langsung oleh 

variasi berbagai variabel di 

antaranya kualitas produk, 

kepuasan konsumen dan 

reputasi merek. Ini berarti 

bahwa loyalitas konsumen 
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No Peneliti Tahun Judul Kesimpulan 

dapat ditingkatkan dengan 

memperhatikan kualitas 

produk, kepuasan konsumen 

dan reputasi merek dari Jamu 

Tolak Angin PT. Sido 

Muncul. 

3. Luky Susilowati 2009 Membangun Daya 

Tarik Jasa dan Reputasi 

Merek melalui Kualitas 

Layanan dan Aliansi 

Pasar Pada Perusahaan 

Emkl 

Hasil dari penelitian ini 

adalah Aliansi pemasaran 

berpengaruh terhadap 

Kualitas Layanan , Kualitas 

Layanan tidak berpengaruh 

terhadap Reputasi Merek, 

Kualitas Layanan 

berpengaruh terhadap Daya 

Tarik Jasa. 

4. Eka Ratna Sari 2015 Membangun loyalitas 

merek melalui 

Kepercayaan Merek, 

Karakteristik Merek, 

dan Karakteristik 

Hubungan Pelanggan-

merek. 

Hasil dari penelitian ini 

adalah terdapat pengaruh 

terhadap antara variabel 

kepercayaan merek, 

karakteristik merek 

karakteristik hubungan 

pelanggan-merek terhadap 

loyalitas merek pada 

pelanggan bedak muka 

merek Pixy. 

 

2.9  Model Penelitian 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun strategi (internal maupun eksternal) 

yang mempengaruhi loyalitas merek. Variabel-variabel tersebut adalah:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian 

Citra Merek 

(X1) 

Kualitas Layanan 

(X2) 

Loyalitas Merek 

(Y) 

Reputasi Merek 

(X3) 
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2.10 Hipotesis 

 

 

Berdasarkan uraian dan permasalahan model penelitian di atas hipotesis yang 

diajukan penulis yaitu:  

    : Citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. 

        : Citra merek berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas merek. 

         : Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. 

        : Kualitas layanan berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas merek. 

         : Reputasi Merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. 

         : Reputasi Merek berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas merek. 

 

Hipotesis secara simultan: 

         : Citra merek, Kualitas layanan, Reputasi merek secara bersama-sama   

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. 

         : Citra merek, Kualitas layanan, Reputasi merek secara bersama-sama 

tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. 

 

 


