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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian sebelumnya  terdapat beberapa penelitian yang dilakukan 

yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut.  

2.1.1. Sandro Castaldo, Francesco Perrini, Nicola Misani, dan Antonio   

Tencati, 2009 
 

Dalam sebuah penelitian pada Journal of Business Ethics, 2009, Sandro Castaldo, 

Francesco Perrini, Nicola Misani, dan Antonio Tencati dengan  judul “The 

Missing Link Between Corporate Social Responsibility and Consumer Trust: The 

Case of Fair Trade Products” yang meneliti tentang pengaruh tanggung jawab 

sosial dan kepercayaan terhadap loyalitas merek dan penjualan premium. 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari  bagaimana persepsi konsumen 

tehadap perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial yang diterjemahkan 

ke dalam keinginan konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan oleh 

perusahaan perdagangan yang berada di negara italia khususnya kota Milan dan 

florentina dengan menggunakan data survey 400 sampel yang terdiri dari 217 di 

Milan dan 183 di Florentina. Dalam survey yang dilakukan rata rata usia sampel 

adalah 43 tahun dengan jumlah 83,5% adalah perempuan dan sisanya adalah pria. 

Rincian sampel dalah dengan 13,8% adalah ibu rumah tangga, 48,1% adalah 

karyawan, 14,9% adalah wiraswasta karyawan, 4,0% adalah mahasiswa, 11,5% 

adalah pensiunan, 2,0% adalah pengangguran dan 5,7% terdiri dari kategori 
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lainnya. Metode analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan 

structural equation modeling (sem) dengan analisis faktor konfimatori yang 

dijalankan dengan Lisrel 8.72 . Berikut bentuk kerangka penelitian tersebut : 

 
 Sumber : Journal of Business Ethics (2009) 

Gambar 2.1  

MODEL THE MISSING LINK BETWEEN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY AND CONSUMER TRUST: THE CASE OF FAIR 

TRADE PRODUCTS 

 

Dari kerangka tersebut dapat dijelaskan dengan hipotesa sebagai berikut :  

H1. Kepercaayan pada konsep perdagangan bebas berpengaruh siginfikan positif 

terhadap kepercayaan pada produk perdagang bebas oleh pengecer.  

H2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kepercayaan pada produk perdagang bebas oleh pengecer.  

H3. kepercayaan pada produk perdagang bebas oleh pengecer berpengaruh 

siginfikan positif terhadap loyalitas merek 
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H4. kepercayaan pada produk perdagangan bebas oleh pengecer berpengaruh 

siginfikan positif terhadap kemauan untuk membayar dengan harga mahal  

 

Hasil dan kesimpulan dari penelitian The Missing Link Between Corporate 

Social Responsibility and Consumer Trust: The Case of Fair Trade Products 

adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari Tanggung Jawab Sosial perusahaan 

dan konsep kepercayaan perdagangan bebas terhadap loyalitas merek dan 

kemauan untuk membayar dengan harga mahal  

2.1.2.   Hongwei he dan Yan li, 2011 

Dalam penelitian pada Journal of Business Ethics, 2011, Hongwei he dan Yan li 

dengan  judul “CSR and Service Brand: The Mediating Effect of Brand 

Identification and Moderating Effect of Service Quality, Journal of Business 

Ethics”. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh tanggung jawab dan kualitas 

layanan berpengaruh terhadap loyalitas merek yang di mediasi oleh identifikasi 

merek dan kepuasan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat 

mengetahui pengaruh CSR terhadap kinerja merek layanan sebagai kepuasan 

merek serta loyalitas merek dan menengahi efek identifikasi merek pada pengaruh 

CSR pada kepuasan konsumen serta layanan loyalitas merek pada industri 

telekomunikasi di Taiwan sebagai populasi, 268 orang dengan sampel  akhir 

terdiri dari 147 perempuan (54,85%) dan 121 laki- laki (45.15%); 110 di bawah 

usia 25 (41,04%), 62 di usia 25-30 (23,13%), 47 pada umur 31-35 (17,54%), dan 

49 di atas usia 36 (18,28%).  Analisis data yang digunakan dengan menggunakan 

dua langkah permodelan  meliputi  pendekatan structural equation modeling 

(SEM) untuk menganalisis data and  uji hipotesa ( An erson dan Gerbing, 1988), 
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dengan menggunakan AMOS 18.0 (estimasi maksimum likelihood)., hasil yang di 

dapat dari penelitian tersebut adalah dasar hubungan hubungan CSR dan 

pelayanan kualitas  secara langsung memiliki pengaruh terhadap loyalitas merek. 

Berikut bentuk kerangka penelitian tersebut : 

 
Sumber : Journal of Business Ethics (2011) 

Gambar 2.2 

MODEL CSR AND SERVICE BRAND: THE MEDIATING 

EFFECT OF BRAND IDENTIFICATIONAND MODERATING 

EFFECT OF SERVICE QUALITY 

 

Dari kerangka tersebut dapat didijelaskan dengan hipotesa sebagai berikut : 

H1. Identifkasi merek berpengaruh signifikan positif terhadap  Kepuasan 

Konsumen 

H2. Identifikasi merek berpengaruh signifikan positif tidak langsung terhadap 

Loyalitas Merek 

H3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap  

Identifikasi Merek 
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H4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpengaruh signifikan pos itif terhadap  

Kepuasan Konsumen 

H5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpengaruh signifikan positif tidak 

langsung terhadap Loyaitas Merek 

H6. Kualitas Layanan berpengaruh signifikan positif terhadap  Identifikasi Merek  

H7. Kualitas Layanan berpengaruh signifikan positif terhadap  Kepuasan 

Konsumen 

H8. Kualitas Layanan berpengaruh signifikan positif tidak langsung terhadap 

Loyalitas Merek 

H9. Kualitas Layanan yag diiringi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap  Identifikasi Merek 

H10. Kualitas Layanan yag diiringi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

berpengaruh signifikan positif tidak langsung terhadap Kepuasan Konsumen 

H11. Kepuasan Konsumen berpengaruh signifikan positif terhadap Loyalitas 

Merek   

 

Hasil dan kesimpulan dari penelitian CSR and Service Brand: The Mediating 

Effect of Brand Identification and Moderating Effect of Service Quality adalah  

Terdapatnya pengaruh yang secara signifikan CSR dan Kualitas Layanan yang 

dimediasi identifikasi merek, trust, dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas 

merek. 
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Tabel 2.1 

PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 

 

Uraian 

Sandro Castaldo, 

Francesco Perrini, 

Nicola Misani, dan 

Antonio Tencati 

(2009) 

Hongwei he                    

Yan li                       

(2011) 

Ahmad Heru P               

(2012) 

Judul 

The Missing Link 

Between Corporate 
Social Responsibility 
and Consumer Trust: 

The Case of Fair Trade 
Products 

CSR and Service 
Brand: The 

Mediating Effect of 
Brand 

Identification and 
Moderating Effect 
of Service Quality 

Pengaruh Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan, 

Kepercayaan konsumen, 
Identifikasi Merek, dan 
Kepuasan konsumen 

Terhadap Loyalitas 
Merek Konsumen 

AQUA di Surabaya 

Variabel 

Eksogen 
CSR CSR dan SQ 

Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan 

Variabel 
Endogen 

Loyalitas Merek dan 

kemauan untuk 
membayar dengan 

hraga mahal 

Loyalitas Merek 

Kepercayaan konsumen, 

Identifikasi Merek, 
Kepuasan Konsumen, 

dan Loyalitas Merek 

Lokasi 
Italia (Milan dan 

florentina) 
Taiwan Surabaya 

Tehnik 

Sampling 
Random sampling Random sampling Random sampling 

Industri Perdagangan Telekomunikasi Manufaktur 

Analisis 

Data 

structural 

equation modeling 
(SEM) 

structural 

equation modeling 
(SEM) 

structural 

equation modeling 
(SEM) PLS 2.0 

Responden 
Seluruh konsumen 
sayur di pasar kota 

Milan dan florentina 

Seluruh pengguna 
jasa komunikasi di 

Taiwan 

Seluruh konsumen 
AQUA di Surabaya 

Sampel 400 268 120 

Hasil 

terdapat pengaruh yang 
signifikan dari 

Tanggung Jawab Sosial 
perusahaan dan konsep 

kepercayaan 
perdagangan bebas 
terhadap loyalitas 

merek dan kemauan 
untuk membayar 

dengan harga mahal  

terdapat pengaruh 

yang secara 
signifikan CSR dan 
kualitas layanan  

yang di mediasi 
identifikiasi merek, 

trust, dan kepuasan 
konsumen terhadap 
loyalitas merek 
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2.2. Landasan Teori 

Landasan teori digunakan untuk menganalisis serta sebagai dasar  

pembahasan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. 

Dimana dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang digunakan, variabel – 

variabel tersebut yaitu Tanggung Jawab Sosial, Kepercayaan konsumen, 

Identifikasi Merek, Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Merek 

2.2.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Tanggung jawab sosial perusahaan menurut kajian Philip Kotler dan Nancy 

lee (2005) adalah  komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui praktik bisnis dan kontribusi dari sumber daya perusahaan.  

Ambadar (2007:117) implementasi tanggung jawab sosial perusahaan    dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

1. Konsumen, dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan, tidak 

berbahaya, serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas mengenai 

pemakaian yang benar atas produk-produk perusahaan.  

2. Karyawan, dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan 

tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Karyawan mendapat 

penghargaan berdasarkan kompetensi dan hasil penilaian prestasinya.  

3. Komunitas dan  lingkungan, dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun 

lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun daerah lain yang 

membutuhkan. Kegiatan terhadap komunitas ini antara lain berupa kegiatan donor 

darah dengan melibatkan seluruh karyawan.  



16 

 

 

 

4. Kesehatan dan keamanan, dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara 

rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor sesuai petunjuk instansi yang terkait.  

2.2.2. Kepercayaan Konsumen 

Kepercayaan konsumen di definisikan oleh Pepper dan Rogers (2004 : 43) 

kepercayaan adalah keyakinan satu pihak pada reliabilitas, durabilitas, dan 

integritas pihak lain dalam relationship dan keyakinan bahwa tindakannya 

merupakan kepentingan yang paling baik dan akan menghasilkan positif bagi 

pihak yang dipercaya. Sedangkan, pada  pihak lain.  Moorman Et al (2002:17) 

mendefinisikan  Kepercayaan adalah harapan dan dapat diandalkan untuk 

memberikan seperti apa yang telah dijanjikan.  

Dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan konsumen akan lahir apabila terdapat 

keyakinan atas kedua belah pihak yang bersangkutan memiliki persepsi terhadap 

mitra satu sama lain atas kemampuan, integritas, dan sesuatu hal yang telah 

dijanjikan.  

2.2.3. Identifikasi Merek 

Identifikasi merek menurut Bhattacharya dan Sen (2003 : 77)  adalah suatu 

tindakan aktif, selektif, dan bersemangat dalam pencarian sebuah identitas merek 

dari produk kebutuhan yang akan dipenuhi oleh konsumen. Pengertian definisi 

tentang identifikasi merek yang lainnya adalah menurut Marin et al, (2009) yang 

memberikan definisi Identifikasi merek adalah sebuah sudut pandang emosional 

konsumen terhadap berbagai merek dengan tujuan dapat membedakan suatu 

merek yang diinginkan dengan merek yang lainnya.  
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2.2.4. Kepuasan Konsumen 

Definisi Kepuasan Konsumen menurut Kotler dan Keller (2007:238) adalah 

fungsi dari seberapa sesuainya harapan pembeli produk dengan kinerja yang 

dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Penjelasan lain yang berkaitan tentang 

kepuasan konsumen menurut   Oliver dalam Fandy Tjiptono (2008:349) yang 

memberikan definisi  kepuasan konsumen  sebagai evaluasi terhadap surprise 

yang inheren atau melekat pada pemerolehan produk dan/atau pengalama n 

konsumsi. 

Zeithaml dalam tjiptono (2008: 351) mendefinisikan harapan sebagai suatu 

perkiraan atau keyakinan konsumen tentang apa yang akan diterimanya, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa harapan konsumen dapat dijadikan sebagai standar 

prediksi atau ideal yang berperan dalam menentukan kualitas sautu produk atau 

jasa. Harapan konsumen dapat ditentukan oleh kebutuhan pribadi, pengalaman 

masa lampu, rekomendaso dari mulut ke mulut atau pengalaman orang lain dan 

komunikasi melalui iklan. 

Carman et.al., (2000:83) bahwa kepuasan adalah wujud nyata  dari respon 

konsumen terhadap kesesuaian yang dirasakan atas kinerja  aktual sebuah produk 

(jasa) dan sebuah pengharapan konsumen atas  produk (jasa) tersebut. Kepuasan 

tergantung pada bagaimana pelayanan itu  diberikan. 

2.2.5. Loyalitas Merek 

 

Menurut Fandi Tjiptono (2007 : 27) Loyalitas merek adalah merupakan 

komitmen yang teguh untuk membeli ulang atau berlangganan dengan produk 
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atau jasa yang disukai secara konsisten dimasa datang, sehingga menimbulkan 

pembelian merek atau rangkaian merek yang sama secara berulang meskipun 

pengaruh situsional dan upaya pemasaran berpotensi untuk menyebabkan perilaku 

beralih merek. Ukuran ini mampu menjadi gambaran tentang mungkin tidaknya 

seorang konsumen beralih ke merek lain yang ditawarkan oleh kompetitor, 

terutama jika pada merek tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut 

harga ataupun atribut lainnya. Seorang konsumen yang sangat loyal kepada suatu 

merek tidak akan dengan mudah memindahkan pembeliannya ke merek lain, apa 

pun yang terjadi dengan merek tersebut. Bila loyalitas konsumen terhadap suatu 

merek meningkat, kerentanan kelompok konsumen tersebut dari ancaman dan 

serangan merek produk pesaing dapat dikurangi.  

Loyalitas merek menurut Peter dan Olson (2003 : 457)  adalah loyalitas 

merek  merupakan komitmen hakiki dalam membeli ulang sebuah merek yang 

istimewa.  Jadi dapat diartikan sebagai keinginan dan ketetapan konsumen dalam 

mendapatkan suatu merek produk yang diinginkan.Definisi lainnya Loyalitas merek  

adalah menurut Mowenet et al (2007) adalah kondisi dimana konsumen mempunyai sikap yang 

positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen terhadap merek tersebut, dan bermaksud  

meneruskan  pembeliannya dimasa mendatang. . Dengan demikian, dapat dijelaskan 

bahwa loyalitas merek merupakan komitmen yang baik konsumen terhadap suatu 

merek untuk melakukan pembelian atau sebagai referensi terdapat merek tersebut.   
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2.2.6. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kepercayaan 

Konsumen 
 

Page dan Fearn (2005) dalam Sandro Castaldo et. al (2009 : 6) 

mengemukakan  hubungan antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap 

kepercayaan konsumen bahwa reputasi perusahaan di lingkungan perusahaan 

menciptakan persepsi yang memiliki dampak terhadap sikap konsumen. Hal 

tersebut menyatakan bahwa bahwa perusahaan haruslah memliki sikap yang etis 

dalam mengambil kebijakan perusahaan.  

Pendapat lain yang tentang pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

terhadap Kepercaaan konsumen adalah menurut Vitell (2003) dalam Sandro 

Castaldo Et. al (2009 : 6) yang menjelaskan bahwa produk perusahaan akan 

menarik ketertarikan konsumen pada kegiatan atau informasi yang bersifat etis 

terhadap sikap dan kepercayaan konsumen .  

2.2.7. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

 
Menurut (Luo dan Bhattacharya (2006) Hongwei He dan Yan Li (2011 : 676) 

dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan konsumen adalah dengan sebagai  berikut :  

1. Perusahaan dengan konsumen berbagi pemangku kepentingan dalam 

secara keseluruhan baik dari nilai ekonomis konsumen namun juga seluruh 

kegiatan sosial. 

2. Tanggung Jawab Sosial  dapat meningkatkan manfaat kegunaan dan nilai 

yang pada suatu saat akan meningkatkan kepuasan konsumen.  
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Pendapat lain yang menjelaskan pengartuh Tanggung Jawab Sosial terhadap 

kepuasan konsumen adalah menurut Maignan et al. (2005) dalam Hongwei dan 

Yan li (2011 : 676) yang menjelaskan secara umum bahwa konsumen akan 

merasa puas bahwa apabila jika produk atau jasa penyedia lebih bertanggung 

jawab sosial. 

2.2.8. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Identifikasi 

Merek 
 

Lichtenstein et al. (2004) dalam Hongwei He dan Yan Li (2011 : 676) 

menemukan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki efek langsung 

terhadap pada identifikasi merek yang pada tugasnya dimana Tanggung Jawab 

Sosial memediasi antara keterlibatan konsumen dalam berpartisapasi sumbangan 

kepada dukungan perusahaan berbentuk nirlaba. Penjelasan Pengaruh Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Identifikasi Merek lainnya adalah menurut 

Aquino dan Reed II (2002) dalam Hongwei He dan Yan Li (2011 : 676) 

mengemukakan bahwa penelitian konsep diri memberikan pengaruh bahwa 

seseorang pada umumnya lebih mungkin untuk mengidentifikasi merek dengan 

sebuah bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disebabkan dengan tujuan 

meningkatkan harga diri, pencitraan diri, dan moral sosial.  

2.2.9. Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas Merek 

Mohr Et. al (2001)  dalam Sandro Castaldo Et. al (2009 : 3) menjelaskan 

bahwa seorang konsumen akan membeli suatu produk tertentu dengan harga yang 

mahal  dari perusahaan yang memiliki Tanggung Jawab sosial agar dapat 

membedakan merek tersebut dengan prroduk lain.  
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Yoo dan Donthu (2001). dalam Sandro Castaldo Et. al (2009 : 7) mengartikan 

bahwa pengaruh hubungan kepercayaan terhadap loyalitas merek dijelaskan 

dengan kecenderungan untuk setia pada suatu merek melihat dari ditunjukannya 

niat kepercayaan konsumen dalam membeli merek tersebut sebagai pilihan utama. 

2.2.1.0.Pengaruh Identifikiasi Merek Terhadap Kepuasan Konsumen 

Menurut Anderson et al. (2004) dalam Hongwei He dan Yan Li (2011 : 675) 

menjelaskan bahwa kepuasan konsumen mengacu pada pelayanan dari identifikasi 

merek secara emosional dari waktu ke waktu.  

Pendapat lain yang menjelaskan hubungan antara pengaruh idnetifikasi merek 

terhadap kepuasan konsumen adalah menurut Yi dan La (2004) dalam Hongwei 

He dan Yan Li (2011 : 675) bahwa identifikasi merek memiliki efek yang positif 

terhadap kepuasan konsumen dimana kepuasan konsumen dapat di tunjukan 

ketika merek yang digunakan melebihi harapan dan keinginan konsumen tersebut.  

2.2.1.1.Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Merek 

Menurut Mowen dan Minor (2002 : 103) Loyalitas merek mempunyai 

hubungan yang erat dengan konsumen, dimana loyalitas merek dipengaruh secara 

langsung olek kepuasan dengan merek yang telah diakumulasi dalam jangka 

waktu tertentu  

Dpihak lain dalam hubungan kepuasan konsumen terhadap loyalitas merek 

dijelaskan oleh Schiffman dan Kanuk (2004 : 140)  yaitu  Tingkat kepuasan 

konsumen akan mempengaruhi derajat loyalitas konsumen karena salah satu 

faktor loyalitas merek adalah kepuasan konsumen  
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Menurut penjelasan yang telah dijelaskan diatas tentang Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan, Kepercayaan, Identifikasi Merek, dan Kepuasan Konsumen 

Terhadap Loyalitas merek. Maka Kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

MODEL PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

PERUSAHAAN,KEPERCAYAAN KONSUMEN, IDENTIFIKASI 

MEREK, DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS 

MEREK. 

 
2.4. Hipotesa Penelitian 

Dari kajian teori yang telah di simpulkan, dapat ditemukan hipotesa berikut 

ini : 

 

 

Tanggung 

Jawab Sosial 

Perusahaan 

Kepercayaan 

Kepuasan 

Konsumen 

Identifikasi 

merek 

Loyalitas 

Merek 

HI 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 
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H1: Tanggung jawab sosial perusahaan AQUA  berpengaruh secara signifkan 

positif terhadap kepercayaan konsumen AQUA 

H2:  Tanggung jawab sosial perusahaan AQUA  berpengaruh secara signifkan 

positif terhadap kepuasan  konsumen AQUA 

H3:  Tanggung jawab sosial perusahaan AQUA  berpengaruh secara signifkan 

positif terhadap identifikasi merek AQUA .  

H4:  Kepercayaan konsumen AQUA berpengaruh secara signifkan positif 

terhadap loyalitas merek AQUA 

H5: Identifikasi merek AQUA berpengaruh secara signifkan positif terhadap 

kepuasan konsumen AQUA. 

H6:  Kepuasan konsumen AQUA berpengaruh secara signifkan positif  terhadap 

loyalitas merek AQUA. 




