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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Suatu penelitian memerlukan rujukan dari teori serta penelitian 

sebelumnya sejenis yang terkait.Penelitian terdahulu dirujuk untuk model 

pemikirannya.Sedangkan teori dirujuk dari buku yang menyangkut variabel- 

variabel yang diteliti. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah Zohaib  Ahmed, 

Muhammad Rizwan, Mukhtar Ahmad, dan Misbahul Haq, (2014) dan penelitian 

Ahsan Jarnal Baig, dan Abdul Rahim Batavia, (2014) dan Abdullah alhaddad 

(2015). 

 

2.1.1 Zohaib Ahmed, Muhammad Rizwan, Mukhtar Ahmad, Dan Misbahul 

Haq, (2014). 

Dalam penyusunan penelitian ini,peneliti juga mempelajari penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya berjudul “effect of brand trust and customer satisfaction on 

brand loyalty in bahawalpur” ditulis oleh Zohaib Ahmed dkk (2014). 

Permasalahan yang diteliti adalah  masalahmengenai dampak dari kepercayaan 

merek dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas merek di Bahawalpur Pakistan. 

Studi ini mengkaji dampak untuk setiap dampak kepercayaan merek pada 

loyalitas merek, dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas merek.Kesimpulannya, 

penelitian ini mengembangkan model konseptual yang dirancang untuk 

menjelaskan faktor- faktor loyalitas merek. Hasil penelitian ini memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang loyalitas merek antara pelanggan bagi 



10 
 

 
 

perusahaan untuk menganalisis dan peranan yang dimainkan oleh setiap elemen 

loyalitas merek. Selain itu menyoroti peran penting yang dimainkan oleh elemen 

efektif. 

Sampel penelitian terdahulu adalah konsumen produk Hewlett Packard yang 

dilakukan di Bahawlpur dan mengelola survei sendiri.Sampel yang digunakan 

untuk diteliti sebanyak 150 yang bertempat tinggal di Bahawalpur Pakistan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PENELITIAN ZOHAIB AHMED, ET AL (2014) 
 

Hasil penelitian yang dilakukan Zohaib Ahmed, et al (2014) menunjukkan bahwa: 

1. Kepercayaan Merek berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas merek 

pada produk HewlettPackard di Pakistan. 

2. Kepuasan nasabah berpengaruh posittif signifikan terhadap loyalitas merek 

pada produk Hewlett Packard di Pakistan. 

 

2.1.2 Ahsan Jamal Baig, dan Abdul Rahim Batavia (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahsan jamal baig, dan Abdul rahim batavia pada 

tahun 2014, bertujuan untuk menguji pengaruh kepuasan pelanggan, citra merek 

dan iklan terhadap loyalitas merek. Penelitian yang berjudul“ Impact of customer 

Brand  

Trust 

Brand 

Loyalty 

Customer 

Satisfaction 
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satisfaction, brand image, and advertisment on brand loyalty of “Sting (energy 

drink)” with special focus on karachi”. Permasalahan yang diteliti pada penelitian 

ini adalah masalah mengenai dampak kepuasan pelanggan, citra merek dan iklan 

yang berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah orang yang 

berusia minimal 18 tahun yang mencakup keluarga, perempuan yang bekerja, 

karyawan maupun mahasiswa yang semuanya berjumlah dua ratus orang. 

Penelitian ini dilakukan langsung di Karachi, Pakistan. Penelitian ini 

menggunakan data primer dikumpulkan dari kuesioner akhir dan data sekunder 

dikumpulkan dari artikel ilmiah dan buku.Software SPSS digunakan untuk 

menganalisis data. 

Berikut kerangka pemikirannya : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN AHSAN JAMAL BAIG, DAN ABDUL RAHIM 

BATAVIA (2014) 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahsan Jamal Baig, dan Rahim Batavia 

(2014) menunjukkan bahwa : 

Brand 

Image 

Advertisment 

Brand 

Loyalty 

Customer 

Satisfaction 



12 
 

 
 

1. Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek pada 

Sting (Energy drink) di Pakistan. 

2. Citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek pada Sting 

(Energy drink) di Pakistan. 

3. Iklan berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalias merek pada Sting 

(Energy drink) di Pakistan. 

 

2.1.3 Abdullah Alhaddad (2015) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh abdullah alhaddad pada tahun 2015 

bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kualitas, citra merek dan kepercayaan 

merek terhadap loyalitas merek penelitian yang berjudul “ Perceived quality, 

Brand Image, and Brand Trust as Determinate of Brand Loyalty”. Permasalahan 

yang diteliti di dalam penelitian tersebut adalah mengembangkan model loyalitas 

merek, selain itu hubungan timbal balik dari persepsi kualitas, citra merek, dan 

kepercayaan merek diselidiki secara empiris. Dalam penelitian ini, sampel yang 

digunakan oleh peneliti adalah sebanyak 473 mahasiswa dari lembaga tinggi 

administrasi bisnis HIBA.Temuan ini digunakan untuk meneliti sebuah Sport-

Wear dalam menciptakan loyalitas merek di Damascus- Syria.Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan sekarang adalah terletak pada variabel independen, 

yaitu pada penelitain terdahulu adalah kualitas yang dirasa, citra merek, dan 

kepercayaan merek sedangkan pada penelitian sekarang adalah citra merek, 

kepercayaan  merek, kepuasan nasabah, dan iklan. 
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Gambar 2.3 

KERANGKA PENELITIAN ABDULLAH ALHADDAD (2015) 
 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Alhaddad (2015) menunjukkan 

bahwa : 

1. Persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap citra merek pada produk 

Sport Wear di Damascus – Syria. 

2. Persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek pada 

produk Sport Wear di Damascus – Syria. 

3. Citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek pada produk 

Sport Wear di Damascus - Syria 

4. Citra merek berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan merek pada 

produk Sport Wear di Damascus - Syria 

5. Kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek pada 

produk Sport Wear di Damascus – Syria. 

 

 

Perceived 

Quality 

Brand Image 

Brand Trust 

Brand Loyalty 
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2.1.4 R. Sivanesan (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh  R. Sivanesan pada tahun 2014, bertujuan untuk 

menguji pengaruh citra merek dan iklan terhadap perilaku pembelian konsumen di 

Distrik Kanyakumari dari Tamilnadu. Permasalahan yang diteliti adalah 

pembelian antara lokasi yang berada di desa dan di perkotaan. Sampel yang 

digunakan untuk penelitian sebanyak 200 orang, 100 orang berlokasi di pedesaan 

dan 100 orang berada di citra merek dan perkotaan. Temuan ini menujukkan 

bahwa citra merek dan iklan memiliki pengaruh positif yang kuat dan hubungan 

yang signifikan dengan perilaku pembelian konsumen.Studi digambarkan bahwa 

responden di Kanyakumari lebih sadar tentang status sosial mereka, sehingga 

mereka lebih memilih produk bermerek dan iklan yang mempengaruhi pembelian 

konsumen. 

2.1.5 Muhammad Rizwan, Hira Khan, Anam Saeed, Ayesha Muzaffar, 

Umair Arshad, Muhammad Hussain (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizwan et albertujuan untuk 

memberikan faktor dasar dan relevan yang benar- benar mempengaruhi dan 

meningkatkan niat beli konsumen terhadap produk palsu keseluruhan dunia, dan 

bagaimana faktor ini dapat dihindari melalui pengetahuan yang diberikan oleh 

penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dan 

sampel yang digunakan sebanyak 150 mahasiswa dan karyawan.Temuan dari 

penelitian ini adalah bahwa semua hubungan yang ditemukan positif antara 

variabel- variabel. 
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Tabel 2.1 

PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN 

SEKARANG 

 

 

 

Keterangan 

Zohaib Ahmed, 

Muhammad 

Rizwan, 

Mukhtar 

Ahmad, dan 

Misbahul Haq, 

(2014) 

Ahsan Jamal 

Baig, dan 

Abdul Rahim 

Batavia 

(2014) 

 

Abdullah 

Alhaddad 

(2015) 

Septinia Dewi 

Arimbi (2015) 

Variabel 

Independen 

Brand Trust, 

Customer 

Satisfaction 

Customer 

Satisfaction, 

Brand image, 

Advertisment 

Perceived 

Quality, 

Brand Image 

and Brand 

Trust of Brand 

Loyalty 

Citra Merek, 

Kepecayaan 

Merek, 

Kepuasan 

Nasabah, Iklan 

Variabel 

Dependen 

Brand Loyalty Brand 

Loyalty 

Brand Loyalty Brand Loyalty 

Teknik 

Analisis 

Relibility, 

Regression 

Reliability, 

Correlation, 

Regression, 

Anova dan 

Kofisien 

Regression, 

Reliabilitas 

dan Validitas 

Regresi Linier 

Berganda 

Instrumen 

Penelitian 

Kuisioner Kuisioner Kuisioner Kuisioner 

Teknik 

Sampling 

Convenience 

Sampling 

Convenience 

Sampling 

Convience 

Sampling 

Judgement 

Sampling 

Jumlah 

Responden 

150 200 473 100 

Pengukuran Skala Likert 5 

Point 

Skala Likert 

5 Point 

Skala Likert 5 

Point 

Skala Likert 5 

Point 

Objek 

Penelitian 

Produk Hewlett 

Packard 

Sting (Energy 

Drink) 

Sport- Wear Produk 

Tabungan Bank 

Mandiri 

Lokasi Pakistan Pakistan Syria Surabaya-

Indonesia 

Hasil Kepuasan 

nasabah dan 

kepercayaan 

merek 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

Kepuasan 

nasabah, citra 

merek dan 

iklan 

memiliki 

pengaruh 

yang 

signifikan 

Persepsi 

Kualitas, citra 

merek dan 

kepercayaan 

merek 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Citra merek, 

kepercayaan 

merek, 

kepuasan 

nasabah, 

dan iklan 

berpengaruh 

signifikan 
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produk hewlett 

packard 

terhadap 

minuman 

energi   

loyalitas 

merek  

positif 

terhadap 

loyalitas 

merek 

produk 

tabungan 

Bank 

Mandiri di 

Surabaya 

Sumber :Zohaib Ahmedet al (2014), Ahsan dan Abdul (2014), Abdullah 

Alhaddad (2015) 

 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada landasan teori ini akan dijelaskan beberapa teori yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang akan digunakan sebagai 

landasan penyusunan hipotesis serta analisis data.  

 

2.2.1 Citra Merek 

Citra merek menggambarkan sifat ekstrinsik produk atau jasa, termasuk cara 

dimana sebuah perusahaan memenuhi kebutuhan psikologis maupun sosial 

pelanggan (Kotler, 2005).Citra merek menunjukkan penawaran suatu perusahaan, 

dan membedakannya dari produk lain di pasar. Citra merek dan tampilan kemasan 

bekerja  sama mengkomunikasikan dan memposisikan citra merek. Singkatnya, 

citra merek sangat penting bahkan, sebuah citra merek adalah “saklar otak besar 

yang mengaktifkan sebuah citra dalam pikiran pemirsa” menurut Terence A 

(Shimp, 2000:288). 

Menurut David Arnold (1996: 89), terdapat beberapa kriteria posisi sebuah 

citra merek : 
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1. Posisi citra merek haruslah  menonjol di mata pelanggan. Tidak ada manfaat 

sama sekali kalau hanya memposisikan merek berdsarkan sesuatu yang tidak 

digunakan pelanggan sebagi indikator kualitas, misalnya memposisikan 

sebuah hotel berdasarkan tinggi bangunannya. 

2. Posisi citra merek harus didasarkan pada kekuatan citra merek sebenarnya. 

Bila pesan yang disampaikan menjanjikan sesuatu yang tidak dapat diberikan, 

konsumen tidak akan begitu berminat untuk membeli produk secara beraturan 

dan mungkin salah- salah malah membenci produk tersebut. Memang mudah 

bagi perusahaan di bidang pelayanan untuk menjanjikan bahwa merek itu 

lebih cepat, lebih ramah, dan ebih efisien. Dan sulit untuk membangun posisi 

tersebut ke dalam kegiatan. 

3. Citra merek harus mencerminkan keuntungan kompetitif. Tidak ada gunanya  

kalau memposisikan merek serupa dengan posisi pesaing. Tanpa adanya 

perbedaan yang diperoleh konsumen, akan ada resiko bahwa semua produk 

akan dipandang serupa dan pembelian pun akan dilakukan berdasarkan 

harganya saja. 

Tatik Suryani (2013 : 86) menjelaskan bahwa citra merek merupakan segala hal 

yang ada dalam benak dan ingatan konsumen tentang sebuah produk. Citra merek 

yang merupakan persepsi dari konsumen tentang produk yang telah diketahui 

melalui informasi yang telah didapat dan pengalaman konsumen atas merek 

tersebut. Setiap perusahaan pasti akan membangun dan memperbaiki citra merek 

yang telah dimiliki oleh perusahaan untuk menarik perhatian dari konsumennya 

agar tidak berpindah ke perusahaan lain dan akan tetap mengingat produk dari 
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perusahaan tersebut. Citra perusahaan memiliki peran yang sangat besar dalam 

proses pengambilan keputusan bagi konsumen untuk menggunakan produk yang 

ada. Ketika konsumen tidak memiliki informasi dan pengalaman dari produk, 

maka secara langsung konsumen akan menggunakan citra produk dari perusahaan 

sebagai dasar untuk memilih produk dari perusahaan. Terkadang masyarakat juga 

tidak akan menyukai produk dikarenakan citra yang sudah dimiliki oleh 

perusahaan terlanjur dikatakan buruk bagi masyarakat sekitar. 

 

2.2.2 Kepercayaan Merek 

Menurut Lau dan Lee (dalam Muhammad Rizwan et al 2014) mengatakan bahwa 

kepercayaan pelanggan pada merek (brand trust) didefinisikan sebagai keinginan 

pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek dengan resiko- resiko yang 

dihadapi karena ekspetasi terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang 

positif. Terdapat 3 konsep variabel, diantaraya yaitu : 

1. Karateristik merek (Brand Charateristic) berkaitan dengan kepercayaan 

konsumen terhadap merek. Kepercayaan disini menyangkut tentang kinerja 

suatu merek yang dapat diramalkan, mempunyai reputasi dan kompetensi 

merek. 

2. Karateristik perusahaan (Company Charateristic) yang ada dibalik merek akan 

berpengaruh terhadap loyalitas merek. Karateristik perusahaan merupakan 

dasar awal pemahaman konsumen terhadap suatu produk. Karateristik ini 

meliputi reputasi suatu perusahaan serta integritas perusahaan dibalik merek 

tersebut. 
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3. Karateristik konsumen- merek (Consumer- Brand Charateristic) merupakan 

totalitas pemikiran dan perasaan individu dengan acuan dirinya sebagai objek 

sehingga sering kali dalam konteks pemasaran dianalogkan merek samadengan 

orang. Konsumen sering kali berinteraksi dengan merek seolah-olah merek 

tersebut adalah manusia, sehingga kesamaan antara konsep diri konsumen 

dengan merek dapat membangun kepercayaan terhadap merek.  

 

2.2.3 Kepuasan Nasabah  

Menurut Kotler (2005) kepuasan konsumen atau nasabah adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekpetasi mereka. Jika kinerja suatu 

perusahaan gagal untuk memenuhi ekspetasi maka pelanggan akan merasa tidak 

puas, tapi jika kinerja perusahaan memenuhi ekspetasi maka pelanggan akan puas. 

Penilaian pelanggan atas kinerja produk dari suatu perusahaan tergantung dari 

banyak faktor,terutama jenis hubungan loyalitas yang dimiliki pelanggan dengan 

sebuah merek. 

Menurut Kotler (2005) terdapat metode untuk mengukur tingkat kepuasan 

pelanggan atau nasabah yaitu : 

1. Survei berkala  

Survei berkala bertujuan untuk meneliti kepuasan pelanggan secara langsung 

untuk mengukur niat pembelian konsumen untuk melakukan pembelian 

kembali pada suatu produk dan kemungkinan bersedia menjadi responden 

untuk dapat merekomendasikan suatu perusahaan dan merek kepada orang 

lain. 
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2. Tingkat kehilangan pelanggan 

Kepuasan nasabah bisa dilihat dari respon dari pelanggan untuk tetap pada 

pilihan produk yang sudah digunakan.Jadi perusahaan bisa mengukur tingkat 

kepuasan pelanggan dengan melihat pelanggan masih tetap menggunakan 

produk tersebut atau tidak. 

3. Pembelanja misterius  

Pembelanja misterius berperan sebagai pembeli potensial dan melaporkan 

titik kuat dan lemah yang dialaminya dalam membeli produk perusahaan 

maupun produk pesaing. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan nasabah merupakan perasaan yang 

dirasakan oleh nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

tersebut. 

 

2.2.4 Iklan 

Menurut Morissan, M.A (2010:17) iklan merupakan setiap bentuk komunikasi 

nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh 

satu sponsor yang diketahui.  

Iklan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu : 

1. Iklan nasional 

Pemasang iklan adalah perusahaan besar dengan produk yang tersebar secara 

nasional atau di sebagian wilayah suatu negara. Sebagian besar iklan nasional 

pada umumnya muncul pada jam tayang utama di televisi yang memeiliki 

jaringan siaran secara nasioanl dan juga pada berbagai media besar nasional 

serta media- media lainnya. 
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2. Iklan lokal 

Pemasangan iklan adalah perusahaan pengecer atau perusahaan dagang tingkat 

lokal.Iklan lokal bertujuan untuk mendorong konsumen untuk berbelanja pada 

toko-toko tertentu atau menggunakan jasa lokal atau mengunjungi suatu tempat 

atau institusi tertentu. 

3. Iklan primer dan selektif  

Iklan primer atau disebut juga dengan primary demand advertisingdirancang 

untuk mendorong permintaan terhadap suatu jenis produk tertentu atau untuk 

keseluruhan industri. Pemasang iklan akan lebih fokus menggunakan iklan 

primer apabila produk jasa yang dihasilkannya telah mendominasi pasar dan 

akan mendapatkan keuntungan paling besar jika permintaan terhadap jenis 

produk bersangkutan secara umum meningkat. 

Sedangkan menurut kotler (2002: 658) periklanan didenifisikan sebagai bentuk 

penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara nonpersonl oleh suatu sponsor 

tertentu yang memerlukan pembayaran. 

Iklan merupakan sebuah pesan yang secara tidak langsung disampaikan 

kepada konsumen yang menjelaskan tentang keunggulan tentang sebuah produk 

yang dikemas secara rapi agar bisa menciptakan suatu daya tarik bagi konsumen 

yang nantinya akan membeli produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan 

(Fandy Tjiptono, 2005:226). Dan suatu iklan menurut Fandy Tjiptono (2005: 226-

227) mempunyai sifat- sifat sebagai berikut : 
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1. Public Presentation 

Iklan akan memberikan sebuah pesan yang sama tentang produk yang akan 

diiklankan. Jadi sebuah iklan akan memberikan pesan yang sama atau 

konsisten kepada konsumen walaupun terdapat banyak bentuk iklan. Iklan 

tidak akan berubah karena iklan merupakan promosi konsistensi dari sebuah 

produk yang dimiiki oleh perusahaan yang akan dipasarkan. 

2. Persuasiveness 

Pesan iklan akan diulang- ulang untuk menetapkan penerimaan informasi. 

Suatu iklan akan diulang- ulang agar konsumen dapat memahani dan 

menangkap informasi dari penyampaian iklan yang diberikan perusahaan. 

3. Amplived Expresiveness 

Iklan akan mendramatisir konsumen melalui gambar dan pesan suara untuk 

mempengaruhi perasaan khalayak. 

4. Impersonality 

Iklan tidak mempengaruhi konsumen untuk membeli sebuah produk yang 

dimiliki perusahaan, karena iklan hanya bersifat komunikasi satu arah.Jadi 

iklan hanya memberikan informasi tentang keunggulan yang dimiliki produk. 

2.2.5 Loyalitas Merek 

Philip Kotler (2005) Loyalitas merupakan kesediaan seorang pelanggan untuk 

membayar harga yang lebih tinggi daripada merek pesaing untuk mendapatkan 

produk yang diinginkan. Menurut Maholtra (2009:71) Loyalitas merek 

didefinisikan sebagai tingkatan dimana pelanggan memiliki sikp positif terhadap 

suatu merek, memiliki komitmen dan cenderung untuk terus melanjutkan membeli 
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produk dengan suat merek tertentu dimasa yng akan datang .Loyalitas merek 

memberikan tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan bagi 

perusahaan, dan menciptakan penghalang yang mempersulit perusahaan lain 

untuk memasuki pasar. Dalam kaitannya terdapat beberapa tingkatan loyalitas 

merek, yaitu : 

1. Berpindah- pindah (Switcher) 

Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini disebut sebagai pelanggan 

yang berada di tingkat paling dasar. Semakin tinggi frekuensi pelanggan untuk 

memindahkan pembeliannya dari suatu merek ke merek lainnya 

mengindikasikan bahwa mereka sebagai pembeli yang sama sekali tidak loyal 

atau tidak tertarik pada merek tersebut. 

2. Pembeli yang bersifat kebiasaan(Habitual Buyer) 

Pembeli yang berada dalam tingkat ini dapat dikategorikan sebagai pembeli 

yang puas dengan merek poduk yang dikonsumsinya atau setidaknya mereka 

tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi produk tersebut. 

3. Pembeli yang puas dengan biaya peralihan (Satisfid Buyer) 

Pada tingkat ini pembeli merek masuk dalam kategori puas bila mereka 

mengkonsumsi merek tersebut. 

4. Menyukai Merek (Likes the Brand) 

Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini merupakan pembeli yang 

sungguh- sungguh menyukai merek tersebut. 

5. Pembeli yang komit (Commited Buyer) 
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Pada tahap ini pembeli merupakan pelanggan yang setia.Merek memiliki suatu 

kebanggan sebagai pengguna suatu merek dan bahkan merek tersebut menjadi 

sangat penting bagi mereka dipandang dari segi fungsinya maupun sebagai 

suatu ekspresi mengenai siapa sebenarnya mereka. Pada tingkatan ini, salah 

satu aktualisasi loyalitas pembeli ditunjukkan oleh tindakan 

merekomendasikan dan mempromosikan merek tersebut kepada orang lain. 

Loyalitas merek sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupan suatu 

perusahaan, jika nasabah loyal akan merek kemungkinan besar pendapatan yang 

akan diterima oleh suatu perusahaan akan semakin besar dan memiliki 

keuntungan yang baik. 

 

2.3  Pengaruh Antar Variabel Penelitian 

 

2.3.1 Pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas Merek 

Menurut Aaker (dalam jurnal Muhmmad Rizwanet al) citra merek adalah 

seperangkat asosiasi merek yang membuat merek tersebut menjadi lebih besar 

atau sekedar untuk mempertahankan. Citra merek tidak hanya menujukan sebuah 

goodwill dari merek kepada pelanggan, tetapi juga implisit membujuk mereka 

untuk membeli produk.Menurut Kotler (2005) Citra merek menggambarkan sifat 

ekstrinsik produk atau jasa, termasuk cara dimana sebuah perusahaan memenuhi 

kebutuhan psikologis maupun sosial pelanggan. Citra merek mencerminkan 

sebuah produk yang akan ditawarkan dan diperkenalkan kepada konsumen, jika 

suatu produk memiliki citra merek yang negatif maka akan sulit untuk 

memasarkan produk yang nantinya akan berdampak pada suatu perusahaan 
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tersebut. Sebaliknya, jika citra merek tersebut positif makan akan mempermudah 

suatu perusahaan untuk mengeluarkan produk tersebut ke pasar.  Citra merek 

harus sudah ditanamkan kepada konsumen sejak pembelian awal. Karena jika 

konsumen menyukai produk tersebut karena citra mereknya, maka secara otomatis 

konsumen tersebut akan loyal kepada merek dan nantinya akan melakukan 

pembelian secara berulang terhadap merek yang sama. 

 

2.3.2 Pengaruh Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Merek 

Dalam jurnal Zohaib et al kepercayaan merupakan item penting untuk membantu 

pelanggan agar setia terhadap merek. Tanpa kepercayaan pada pelanggan, merek 

tidak akan masuk dalam jajaran loyalitas merek.Perusahaan dapat membangun 

kepercayaan yang emosional jika perusahaan dapat membuktikan bahwa merek 

hanya untuk pelanggan dan memenuhi harapan nasabah.Menurut Lau dan Lee 

(1999:43) mengatakan bahwa kepercayaan pelanggan pada merek (brand trus) 

didefinisikan sebagai keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek 

dengan resiko- resiko yang dihadapi karena ekspetasi terhadap merek itu akan 

menyebabkan hasil yang positif. Suatu kepercayaan merek akan membawa hasil 

yang baik terhadap perusahaan, jika konsumen sudah nyaman dengan merek yang 

sudah dibeli maka kedepannya konsumen akan loyal terhadap merek, karenanya 

konsumen merasa sudah di berikan kepercayaan tentang merek yang sudah dibeli. 

Semakin banyak konsumen yang percaya akan merek, maka semakin besar 

loyalitas konsumen terhadap merek tersebut. 
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2.3.3 Pengaruh Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Merek 

Dalam penelitian Zohaib et al kepuasan nasabah merupakan bisa diukur dengan 

sejauh mana pelanggan tersebut puas dengan penggunaan produk yang telah 

diberikan pada mereka oleh perusahaan.Menurut Kotler (2005) kepuasan 

konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekpetasi 

mereka. Kepuasan nasabah sangat dibutuhkan untuk mengukur tingkat loyalitasan 

terhadap suatu merek, karena jika nasabah atau konsumen puas dengan pelayanan 

atau hasil produknya maka nasabah tersebut akan loyal terhadap suatu merek dan 

akan mempromosikan kepada orang lain untuk ikut menggunakan produk 

tersebut. Kepuasan nasabah membawa dampak yang positif terhadap suatu 

perusahaan, karena dengan memuaskan suatu nasabah atau konsumen maka 

perusahaan tersebut akan menerima keuntungan dari nasabah yang loyal terhadap 

merek suatu perusahaan. 

2.3.4 Pengaruh Iklan terhadap Loyalitas Nasabah 

Dalam jurnal penelitian Baig, A.J iklan berpengaruh pada loyalitas merek karena 

iklan merupakan sumber yang sangat berguna untuk memprovokasi citra merek di 

perusahaan, ritel, dan level produk.Menurut Morissan, M.A (2010:17) iklan 

merupakan setiap bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, 

produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui.Iklan juga 

menunjang loyalitas sebuah merek.Sifat dan tujuan iklan dalam suatu perusahaan 

berbeda.Konsumen atau nasabah yang menjadi tujuan perusahaan juga berbeda 

antara jenis produk yang satu dengan yang lainnya, biasanya perusahaan yang 
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menggunakan iklan untuk menarik suatu konsumen atau nasabah untuk membeli 

produk tersebut. Selain itu iklan juga membantu nasabah untuk menemukan 

produk terbaik yang dmiliki oleh setiap perusahaan dan sebagai infomasi 

tambahan untuk nasabah yang ingin membeli suatu produk pada perusahaan. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian pada sub- bab sebelumnya, maka secara singkat  kerangka 

pemikiran dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

H1 H1 

     

    H2    

     

               H3     

     

           H4  

     

 Gambar 2.4 

KERANGKA PENELITIAN 

 
CM LM Baig, A.J and Batavia, A.R (2014) Alhaddad, A (2015) 

KM LM Zohaib Ahmed et al(2014) Alhaddad, A (2015) 

KN LM Baig, A.J and Batavia, A.R, Zohaib Ahmed et al(2014) 

I LM Baig, A.J and Batavia, A.R (2014) 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Pada penelitian kali ini peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

H1 :Citra merek berpengaruh signifikanpositif terhadap loyalitas merek pada 

nasabah tabungan Bank Mandiri di Surabaya. 

H2 :Kepercayaan merek berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas merek 

pada nasabahtabungan Bank Mandiri di Surabaya. 

H3 :Kepuasan nasabah berpengaruhsignifikan positif terhadap loyalitas merek 

pada nasabah tabungan Bank Mandiri di Surabaya. 

H4 :Iklan berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas merek pengguna pada 

nasabah Bank Mandiri di Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


