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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Di dalam penyusunan skripsi, Peneliti terlebih dahulu menentukan beberapa 

jurnal guna mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

dengan dua penelitian terdahulu yang diteliti oleh Constanza Bianchi, dkk., dan 

Marc Audi, dkk. 

2.1.1 Constanza Bianchi, Judy Drennan, dan Bill Proud (2014) 

Penelitian Constanza Bianchi, Judy Drennan, dan Bill Proud berjudul 

“Antecedents of consumer brand loyalty in Australian wine industry”. Penelitian 

ini bertujuan untuk memeriksa secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesetiaan konsumen terhadap merek wine (anggur), mengingat obyek 

penelitiannya adalah konsumen wine di Australia. Pada penelitian ini, variabel 

yang digunakan adalah loyalitas merek, kepuasan merek, kepercayaan merek, 

pengalaman konsumen, dan pengetahuan konsumen.  
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Sumber: Journal of Wine Research. 2014. Vol. 25, No. 2, 91–104 

Gambar 2.1 
KERANGKA PEMIKIRAN 

Constanza Bianchi, Judy Drennan, dan Bill Proud 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah judgment 

dan convinence sampling, sampel yang digunakan sekitar 5000 peserta dengan 

rincian 43,8 persen adalah laki-laki, dan 56,2 persen adalah responden perempuan. 

Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner melalui skala Likert yang terdiri 

dari 5 pilihan (1 sangat tidak setuju - 5 sangat setuju) sedangkan alat penelitiannya 

dengan menggunakan program AMOS V.19 dan model penguji hipotesis adalah 

SEM. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengetahuan mengenai wine dan 

pengalaman dengan mengkonsumsi wine secara tidak langsung mempengaruhi 

loyalitas merek terhadap wine melalui kepercayaan dan kepuasan sebuah merek 

wine. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dorongan yang paling kuat terhadap 

loyalitas merek adalah kepuasan konsumen terhadap merek wine. 
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2.1.2 Marc Audi, Razan Al Masri, dan Khalil Ghazzawi (2015) 

Penelitian Marc Audi, Razan Al Masri, dan Khalil Ghazzawi berjudul “The Effect 

of Celebrity Endorsement on Creating Brand Loyalty: An Application on the 

Lebanese Cosmetic Sector’s Demand” yang bertujuan untuk mempelajari 

hubungan antara celebrity endorsement dan merek tersebut, dampak celebrity 

endorsement terhadap loyalitas merek. Obyek penelitiannya adalah konsumen 

yang terdapat pada pasar Lebanon dan berfokus pada pelanggan dasar merek 

kosmetik. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah celebrity 

endorsement, dan loyalitas merek. 
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Sumber : International Journal of Business Management and Economic 

Research (IJBMER), Vol 6 (5), 2015, 273-287 

 

Gambar 2.2 
KERANGKA PEMIKIRAN 

Marc Audi, Razan Al Masri, dan Khalil Ghazzawi 
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Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 300 orang berjenis 

kelamin perempuan dengan usia di atas 15 tahun dan teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah judgment dan snowball sampling. Data diperoleh dengan 

menggunakan kuesioner melalui skala Likert yang terdiri dari 5 pilihan (1 sangat 

tidak setuju - 5 sangat setuju). Untuk alat penelitiannya dengan menggunakan 

program SPSS 23.0 for windows. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa loyalitas terhadap merek 

dipengaruhi oleh daya tarik selebriti, keaktifan selebriti, dan banyaknya selebriti. 

Dukungan selebriti yang dilakukan dengan benar dapat memiliki dampak positif 

yang besar pada pemasaran merek kosmetik.  

Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN 

TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SAAT INI 

Peneliti 

Constanza Bianchi, 

Judy Drennan, dan 

Bill Proud 

(2014) 

Marc Audi, Razan 

Al Masri, dan 

Khalil Ghazzawi 

(2015) 

Iqlimah Jazilah 

(2016) 

Variabel 

Bebas 

Kepuasan merek, 

kepercayaan merek, 

pengalaman 

konsumen, dan 

pengetahuan 

konsumen 

Celebrity 

endorsement 

Kepercayaan merek, 

celebrity endorsement, 

dan kepuasan merek 

Variabel 

Terikat 

Loyalitas merek Loyalitas merek Loyalitas merek 

Obyek 

Penelitian 

Konsumen wine  Pelanggan dasar 

kosmetik 

Pengguna shampo 

Pantene 

Lokasi Australia Pasar Lebanon Gresik, Indonesia 

Sampel 

5000 peserta (43,8 

persen laki-laki, dan 

56,2 persen 

perempuan) 

300 orang berjenis 

kelamin perempuan 

dengan umur di atas 

15 tahun 

120 pengguna shampo 

Pantene berjenis 

kelamin perempuan 

Instrumen 

Penelitian 

Kuesioner secara 

online 

Kuesioner secara 

online, dan offline 

Kuesioner 

Teknik 

Sampling 

Judgment, dan 

Convinence sampling 

Judgment, dan 

Snowball sampling 

Accidential, dan 

Judgement sampling 
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Teknik 

Analisis 

Data 

Structural Equation 

Modeling (SEM) 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Hasil 

Pengetahuan 

mengenai anggur 

(wine) dan 

pengalaman dengan 

mengkonsumsi wine 

secara tidak langsung 

mempengaruhi 

loyalitas merek 

terhadap wine 

melalui kepercayaan 

dan kepuasan sebuah 

merek wine. Hal 

tersebut juga 

menunjukkan bahwa 

dorongan yang paling 

kuat terhadap 

loyalitas 

merek/kesetiaan 

merek adalah 

kepuasan konsumen 

terhadap merek wine 

Loyalitas terhadap 

merek dipengaruhi 

oleh daya tarik 

selebriti, aktivasi 

selebriti, dan 

banyaknya selebriti. 

Dukungan selebriti 

yang dilakukan 

dengan benar dapat 

memiliki dampak 

positif yang besar 

pada pemasaran 

merek kosmetik 

Kepercayaan merek, 

kepuasan merek 

berpengaruh positif 

secara signifikan 

terhadap loyalitas 

merek. Celebrity 

endorsement 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap loyalitas 

merek. Kepercayaan 

merek, celebrity 
endorsement, dan 

kepuasan merek secara 

bersamaan 

berpengaruh positif 

secara signifikan 

terhadap loyalitas 

merek 

Sumber:  Constanza Bianchi, Judy Drennan, dan Bill Proud (2014); Marc Audi, 

Razan Al Masri, dan Khalil Ghazzawi (2015) 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kepercayaan merek 

Kepercayaan merek merupakan keyakinan konsumen dengan keandalannya dan 

kejujurannya pada merek yang meningkatkan kepercayaan, dan itu dapat timbul 

dari keakraban dengan keyakakinan atau pemahaman dari merek tersebut 

berdasarkan interaksi dan pengalaman sebelumnya (Gefen, Karahanna, & Straub, 

2003) dalam Bianchi et al (2014:95). Dari sudut pandang konsumen, kepercayaan 

merek merupakan variabel psikologi yang mencerminkan sejumlah akumulasi 

asumsi awal yang melibatkan kredibilitas, integritas, dan benevolence yang 
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diletakkan pada merek tertentu (Gurvies & Korchia dalam Ferrinandewi 

2008:148). 

Dalam ilmu pemasaran, percaya adalah dorongan kesetiaan kerena akan 

menciptakan pertukaran hubungan yang sangat dihargai. Pada akhrinya, 

kepercayaan merek didefinisikan sebagai kesediaan rata-rata konsumen yang 

bergantung pada kemampuan sebuah merek untuk melakukan fungsi yang telah 

dinyatakannya (Chaudhuri & Holbrook, 2001) dalam Bianchi et al (2014:95).   

Menurut beberapa ahli seperti Sheth & Parcatiyar, 1995; Ambler, 1997; 

Chaudhuri & Holbrook, 2001; Delgado-Ballester & Munuera-Aleman, 2005 

dalam Won-Moo Hur et al (2014:609) menjelaskan bahwa kepercayaan merek 

juga memiliki pengertian yaitu pengakuan terdahulu berdasarkan sebuah merek 

dagang yang kuat dalam menjadikan konsumen setia kepada merek, dan yang 

terpenting adalah dalam membangun pembelian ulang, melakukan iklan dari 

mulut ke mulut, dan harga yang tinggi. 

2.2.2 Celebrity endorsement 

Keberhasilan selebriti dalam menciptakan perhatian konsumen terhadap produk 

akan membuat produk mudah diingat pada kondisi apapun (Solman, Brown, 

2004) dalam Audi et al (2015:274). Dalam penggunaan celebrity endorsement 

untuk mendukung sebuah merek dibenarkan oleh keseimbangan prinsip teori. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh teori yang bermanfaat, lembaga menciptakan 

sebuah hubungan emosional yang baik antara penonton dan celebrity endorsement 

pada merek dagang tersebut (Mowen, 2000) dalam Audi et al (2015:274). 



17 

 

 

Terdapat berbagai alasan dalam penggunaan selebriti secara luas; Pertama, 

nama besar selebriti dapat membantu iklan muncul dari berbagai iklan besar yang 

ada sehingga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi para produsen. 

Kedua, selebriti dapat menciptakan keamanan hubungan dasar untuk merek 

tersebut (Alonso 2006, dalam Marc Audi et al, 2014:274). Seno dan Lukas (2007) 

dalam Marc Audi et al (2014:275), menyatakan bahwa ada lima faktor yang 

mempengaruhi efektivitas celebrity endorsement. Faktor tersebut dibagi ke dalam 

dua kategori yaitu faktor-faktor berdasarkan sumber dan faktor-faktor berdasarkan 

manajemen: 

1. Faktor-faktor berdasarkan sumber:  

a. Kredibilitas selebriti, dianggap sebagai memiliki keahlian yang relevan 

terhadap topik komunikasi dan dapat di percaya untuk memberikan 

pendapat yang objektif mengenai subjek (Goldsmith et al., 2000) dalam 

Marc Audi et al (2014:275). 

b. Daya tarik selebriti, dinyatakan bahwa daya tarik selebriti tidak hanya 

menekankan pada kecantikan fisik, tetapi juga non kecantikan fisik 

seperti pesona dan kecerdasan (Langmeyer dan Shank,1994) dalam 

Marc Audi et al (2014:275). 

2. Faktor-faktor berdasarkan manajemen: 

c. Kesesuaian produk selebriti/ kesamaan hipotesis, dimana tingkat 

keberhasilan celebrity endorsement ditunjukkan dengan tingkatan 

perbandingan antara selebriti dan merek. Jadi tingginya kesesuaian di 
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antara keduanya akan mendorong peningkatan pengetahuan antara 

merek dan selebriti (Kamins, 1990) dalam Marc Audi et al (2014:276). 

d. Banyaknya selebriti, hal ini dapat meningkatkan efektivitas iklan untuk 

membantu dalam menyampaikan pesan tanpa membingungkan 

penonton (Hsu dan McDonald, 2002) dalam Marc Audi et al 

(2014:276). 

e. Keaktifan selebriti, adalah pengelolaan cara praktek untuk menunjuk 

kegiatan selebriti dan berkomunikasi dalam pencapaian informasi sesuai 

dengan target pasar merek untuk tujuan pembangunan merek (Seno dan 

Lukas, 2007) dalam Marc Audi et al (2014:275). 

Tabel 2.2 

PERBEDAAN FAKTOR UNTUK CELEBRITY ENDORSEMENT 

Source-based factors 

Celebrity Credibility (Spry, Pappu and Cornwell, 

2009, Goldsmith et al., 2000) 

Celebrity attractiveness (Till and Bluster, 2000) 

Management-based 

factors 

Celebrity-product congruency/Match up hypothesis 

(Kamins, 1990; McCracken’s, 1989) 

Celebrity multiplicity (Hsu and McDoland, 2002) 

Celebrity activation (Till and Shimp, 1998) 

Sumber: Seno & Lukas (2007) dalam Marc Audi et al (2014) 

2.2.3 Kepuasan merek 

Kepuasan dengan merek adalah definisi sebagai hasil dari evaluasi subjektif yang 

mana merek pilihan memenuhi atau melebihi harapan (Bloemer & Kasper, 1995 

dalam Won-Moo Hur, 2014:614). Bahkan Caruana, 2002 dalam Yohanes Surya 

Kusuma (2014:2) sependapat dengan pengertian di atas yang mana kepuasan 

pelanggan terhadap merek merupakan sebuah respon pelanggan atas kualitas 
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sebuah produk secara aktual dan harapan yang diinginkan pelanggan sebelumnya 

setelah pelanggan mengkonsumsinya. 

Kepuasan menjadi pengukuran utama dimana kebutuhan dan keinginan 

konsumen atas sebuah produk dapat terpenuhi, sehingga kepuasan merek dapat 

diartikan sebagai seberapa puas konsumen saat sedang menggunakan merek 

tertentu (Oliver, 1980) dalam Bianchi et al (2014:94) dan berasal dari 

penumpukan yang sesuai dengan target yang diharapakannya dan pengalaman 

merek tersebut dari waktu ke waktu (Rockwell, 2008) dalam Bianchi et al 

(2014:94). 

2.2.4 Loyalitas merek 

Loyalitas pada sebuah merek adalah sebuah komitmen yang kuat dalam diri 

seorang konsumen atau pelanggan untuk terus berlangganan atau membeli suatu 

merek secara konsisten di masa yang akan datang. Pada loyalitas merek, tidak ada 

lagi merek yang dipertimbangkan untuk dibeli selain merek produk yang sering 

dibelinya. Bahkan pengertian di atas sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh 

Tatik Suryani (2008:15) mengenai loyalitas merek bahwa konsumen puas pada 

pembelian pertama, maka pembelian berikutnya akan dilakukan berulang-ulang 

pada satu merek, dan pengambilan keputusan tidak lagi diperlukan karena 

konsumen telah mengetahui secara mendalam mengenai merek tersebut. 

Loyalitas merek ini terdiri dari pembeli dengan dedikasi untuk membeli 

kembali produk atau layanan atau perilaku positif dari sisi lain seperti adanya 

informasi dari mulur ke mulut (Banasiewicz, 2005) dalam Audi et al (2015:278). 

Loyalitas merek atau brand loyalty diartikan sebagai tingkatan dimana konsumen 
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telah mempunyai sikap positif terhadap sebuah merek, mempunyai komitmen 

terhadap merek tersebut, serta memiliki niat untuk melakukan pembelian secara 

berulang atau terus-menerus. 

Rangkuti (2009) dalam Yohanes (2014:3) menjelaskan bahwa loyalitas 

terhadap sebuah merek dapat diukur melalui:  

1. Behavior measures, yakni suatu cara dimana konsumen secara langsung 

menentukan loyalitasnya terutama pada perilaku kebiasaan yakni dengan 

memperhitungkan suatu pola pembelian secara aktual. 

2. Measuring switch cost, dijelaskan bahwa pengukuran pada variabel ini dapat 

mengidentifikasi loyalitas konsumen di dalam suatu merek. Maka, pada 

umumnya jika biaya untuk mengganti merek tersebut sangatlah mahal, maka 

pelanggan akan enggan untuk berganti merek sehingga dalam laju 

penyusutan kelompok pelanggan dari waktu ke waktu akan terus mengalami 

penurunan. 

3. Measuring satisfaction, di dalam pengukuran terhadap suatu kepuasaan atau 

ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu merek merupakan indikator yang 

paling penting di dalam loyalitas merek. Bila ketidakpuasan pelanggan 

terhadap suatu merek rendah, maka akan tidak adanya alasan bagi 

perlanggan untuk berpindah ke merek lain kecuali bila adanya faktor lain 

yang lebih kuat yang menjadikan pelanggan berpindah pada merek lain. 

4. Measuring liking brand, kesukaan pada sebuah merek, kepercayaan, hingga 

perasaan hormat atau bersahabat dengan suatu merek yang akan 

membangkitkan kehangatan dan kedekatan di dalam perasaan pelanggan. 
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Bagi merek lain akan mengalami kesulitas untuk menarik pelanggan yang 

berada dalam tahap ini. Untuk ukuran rasa suka tersebut adalah kemauan 

untuk membayar harga yang lebih mahal demi mendapatkan produk tersebut.  

5. Measuring commitment, adalah salah satu indikator untuk jumlah interaksi 

dan komitmen pelanggan yang terkait dengan produk tersebut. 

2.2.5 Pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas merek 

Banyak peneliti dalam hubungan pemasaran (Fournier, 1998; Chaudhuri & 

Holbrook, 2001) dalam Won-Moo Hur (2014:612) telah menegaskan bahwa 

kepercayaan merek adalah menentukan kunci untuk kesetiaan merek. Percaya 

pada kesediaan untuk bertindak tanpa menghitung biaya dan manfaat, kesetiaan 

selalu mendasari (O'Shaughnessy, 1992) dalam Won-Moo Hur (2014:612), karena 

kepercayaan dapat menciptakan hubungan pertukaran yang sangat dihargai 

(Morgan & Hunt, 1994) dalam Won-Moo Hur (2014:612). Selain itu percaya juga 

dapat menciptakan jalinan relasi antara merek dan pelanggan sedemikian rupa 

sehingga dapat mengurangi risiko pembelian dan mendorong terciptanya loyalitas 

merek, preferensi merek, dan kesediaan untuk mempertimbangkan produk baru 

yang ditawarkan perusahaan dengan nama merek yang sama di kemudian hari 

(Fandy Tjiptono, 2011:95). 

2.2.6 Pengaruh celebrity endorsement terhadap loyalitas merek 

Pilihan selebriti tak hanya berdasarkan tingkat popularitasnya tetapi juga pada 

berapa banyak kontribusi selebriti terhadap pesan apa yang disampaikan. Para 

selebriti terlibat dalam menciptakan apa yang di maksud dalam gambar dengan 

menyajikan sebuah aspek yang di maksud sehingga terbentuklan kepribadian dari 
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persepsi pelanggan terhadap sebuah merek. Menurut Byrne, Whitehead & Breen 

(2003) dalam Audi et al (2015:273) menyatakan bahwa untuk mensukseskan 

celebrity endorsement, maka ada tiga perbedaan atribut selebriti yang perlu untuk 

berkomunikasi dengan konsumen. Ini adalah kedibilitas, daya tarik dan kekuasaan 

yang memungkinkan selebriti untuk mempengaruhi konsumen. 

2.2.7 Pengaruh kepuasan merek terhadap loyalitas merek 

Di dalam loyalitas merek secara langsung telah dipengaruhi oleh kepuasan sampai 

dengan ketidakpuasan konsumen terhadap merek yang telah terakumulasikan 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Chaudhuri & Holbrook 

(2001) dalam Bianchi et al (2014:94) bahwa merek mempengaruhi dorongan yang 

kuat untuk loyalitas merek, dengan demikian, kesetiaan merek harus di bawah 

kondisi yang lebih besar dari suasana emosional yang lebih positif atau 

mempengaruhi. Merek yang membuat konsumen “bahagia”, “menyenangkan”, 

atau “kasih sayang” yang mendorong lebih besar pembelian dan sikap kesetiaan 

(Matzler, Bidmon, Grabner-Krauter, 2006) dalam Bianchi et al (2014:94).  

        

2.3 Kerangka Pemikiran 

Untuk dapat mengetahui bagaimana alur hubungan antar variabel yang akan 

diteliti berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka 

pemikiran penelitian yang menguji pengaruh Kepercayaan Merek, Celebrity 

Endorsement, dan Kepuasan Merek terhadap Loyalitas Merek adalah sebagai 

berikut. 
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Sumber : Constanza Bianchi et al (2014); Marc Audi et al (2015) 

Gambar 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITI 

Dari kerangka pemikiran di atas, maka Peneliti dapat mengetahui hubungan 

antar variabel sehingga dapat memudahkan Peneliti dalam menyusun hipotesis 

penelitian. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Kepercayaan Merek mempunyai pengaruh positif secara signifikan 

terhadap Loyalitas Merek Pantene (shampoo) 

H2 : Celebrity Endorsement mempunyai pengaruh positif secara signifikan 

terhadap Loyalitas Merek Pantene (shampoo) 

H3 : Kepuasan Merek mempunyai pengaruh positif secara signifikan 

terhadap Loyalitas Merek Pantene (shampoo) 

H4 : Kepercayaan Merek, Celebrity Endorsement, dan Kepuasan Merek 

secara bersamaan mempunyai pengaruh positif secara signifikan 

terhadap Loyalitas Merek Pantene (shampoo) 
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