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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini bukanlah merupakan penelitian yang pertama dimana telah 

terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang keterikatan merek nasabah, 

pengalaman merek online dan loyalitas merek internet banking. Berikut beberapa 

penelitian tentang hal-hal tersebut yang menjadi referensi peneliti, antara lain:  

2.1.1. Imran Khan, Zillur Rahman, Mobin Fatma, (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Khan, Rahman, Fatma pada tahun 2016 ini 

meneliti tentang “The role of customer brand engagement and brand experience 

in online banking”. Terdapat 2 tujuan dari penelitian ini pertama adalah 

membahas tentang literatur yang relevan dari keterikatan merek konsumen dan 

pengalaman merek online dalam konteks perbankan khususnya internet banking. 

Kedua, mekanisme dari bagaimana keterikatan merek konsumen dapat 

mepengaruhi pengalaman merek dan pengaruhnya terhadap dua variabel lainnya 

yaitu kepuasan merek dan loyalitas merek. Semua data ini diolah dengan teknik 

convenience sampling. Besarnya sampel yang digunakan adalah 348 responden 

yang merupakan nasabah bank di New Delhi. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah Structural 

Equation Model pada PLS. model penelitian ini digambarkan pada kerangka 

pemikiran sebagai berikut:  
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Sumber : Khan et al., (2016: 1-27) 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Hasil dari penelitian ini akan berkontribusi dalam menyediakan 

pemahaman yang jelas dari keterikatan merek konsumen dan pengaruhnya 

terhadap pengalaman merek online, kepuasan merek dan loyalitas merek. Hasil 

dari penelitian ini menyatakan bahwa keterikatan merek konsumen mempengaruhi 

pengalaman merek online dan berdampak pada perilaku konsumen yaitu kepuasan 

merek dan loyalitas merek. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa 

secara parsial pengalaman merek online memediasi hubungan antara keterikatan 

merek terhadap loyalitas merek serta kepuasan pelanggan. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa pengalaman merek online secara parsial memdiasi hubungan 

antara keterikatan merek konsumen dengan kepuasan merek dan juga loyalitas 

merek. 
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 Persamaan penelitian Imran Khan et al, (2016) dan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah:  

a. Salah satu variabel independen yang digunakan sama, yaitu loyalitas merek. 

b. Terdapat persamaan variable bebas yaitu keterikatan merek konsumen dan 

variable mediasi yaitu pengalaman merek online. 

c. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti terdahulu sama dengan 

penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. 

d. Menggunakan alat uji yang sama yaitu structural equation model pada PLS.  

Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terkait adalah:  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Khan, Rahman, Fatma menambahkan brand 

satisfaction sebagai variable independen. 

b. Sampel yang digunakan adalah responden yang menggunakan internet 

banking Bank Mandiri, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh khan, 

Rahman, fatma mengambil sampel nasabah bank di New Delhi. 

2.1.2. Civilai Leckie, Munyaradzi W. Nyadzayo dan Lester W. Johnson 

(2015)  

Penelitian ini meneliti tentang “Antecedents of Consumer Brand Engagement and 

Brand Loyalty”. Penelitian ini menguji tentang peranan kunci dan hasil yang 

diberikan dari keterikatan merek online dalam konteks penyedia layanan telepon 

Australia. Semua data ini didapatkan melalui survey yang dilakukan secara online. 

Besarnya sampel yang digunakan adalah 502 responden yang merupakan 

konsumen dari penyedia layanan telepon di Australia. Alat analisis yang 
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digunakan adalah PLS. model penelitian ini digambarkan pada kerangka 

pemikiran sebagai berikut:  

Sumber : Leckie et al. (2015: 3) 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Hasil menunjukan bahwa partisipasi konsumen dan self-expressive brand 

memiliki efek yang berbeda pada dimensi dari keterikatan merek konsumen 

(kognitif, afeksi dan aktifasi) dan loyalitas merek. Secara spesifik, keterlibatan 

partisipasi dan self-expressive brand semuanya memiliki pengaruh positif pada 

proses kognitif dan juga keterlibatan dan self-expressive brand positif 

mempengaruhi afeksi. Selanjutnya, penelitian juga menunjukan bahwa afeksi dan 

aktifasi secara positif mempengaruhi loyalitas merek. Akan tetapi, proses kognitif 

secara mempengaruhi loyalitas merek. Persamaan penelitian Leckie et al. (2015) 

dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:  

a. Variabel dependen yang di gunakan sama yaitu loyalitas merek 

b. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti terdahulu sama dengan 

penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. 
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c. Menggunakan Alat uji yang sama yaitu PLS.  

Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terkait adalah:  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Leckie et al., menggunakan beberapa dimensi 

dari keterikatan merek konsumen sebagai variable independen. 

b. Kuesioner yang digunakan oleh Leckie et al., menggunakan kuesioner yang 

disebar secara online. 

c. Sampel yang digunakan adalah responden yang menggunakan internet 

banking Bank Mandiri, sedangkan Penelitian yang dilakukan Leckie et al., 

adalah konsumen dari penyedia layanan telepon di Australia. 

2.1.3. Seyed Mohammad Bagher Jafari, Mehrdad Forouzandeh, Seyed 

Alimohammad Ghazvini, Nousha Safahni And Mahdi Moslehi (2016) 

Penelitian ini meneliti tentang “The Impact of Online Brand Experience on 

Customer’s Satisfaction and Loyalty” dimana penelitian ini dilakukan di Iran dan 

digunakan untuk meneliti para konsumen dalam website penjualan produk 

kosmetik. Penelitian ini menguji tentang pengaruh pengalaman merek online 

terhadap kepuasan konsumen dan loyalitas. Penelitian ini memiliki dua tujuan 

yaitu:  

1. Menganalisis pengaruh pengalaman merek online dari konsumen kosmetik 

terhadap kepuasan konsumen  

2. Menganalisis pengaruh pengalaman merek online dari konsumen kosmetik 

terhadap loyalitas. 

Semua data ini di olah dengan cara convenience sampling. Besarnya sampel 

yang digunakan adalah 200 responden yang merupakan konsumen kosmetik yang 
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membeli produk tersebut secara online dalam website. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS. model 

penelitian ini digambarkan pada kerangka pemikiran sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Seyed et al., (2016: 599-603) 

Gambar 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Hasil menunjukan bahwa pengalaman merek online mempengaruhi 

kepuasan konsumen dan loyalitas serta menciptakan lingkungan interaktif, 

pengalaman merek online secara praktik memegang peranan penting dalam 

menciptakan kepuasan konsumen dan loyalitas. 

Persamaan penelitian Seyed et al., (2012) dan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah:  

a. Menggunakan salah satu variabel yang sama yaitu pengalaman merek online 

b. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti terdahulu sama dengan 

penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. 

Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terkait adalah:  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Seyed et al., (2012) menggunakan kepuasan 

konsumen dan loyalitas sebagai variabel terikatnya 

Keterikatan merek 

pelanggan 

Loyalitas merek 

Pengalaman 

Merek Online 
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b. Sampel yang digunakan peneliti adalah responden yang menggunakan 

internet banking Mandiri di wilayah Surabaya, sedangkan Penelitian yang 

dilakukan Seyed et al., (2012)  adalah konsumen kosmetik online.



17 

 

 

Tabel 2.1 

PENELITIAN TERDAHULU 
 

Nama 

peneliti 

Imran Khan, Zillur 

Rahman, Mobin 

Fatma, (2016) 

Civilai Leckie, 

Munyaradzi W. 

Nyadzayo dan Lester 

W. Johnson (2015)  

Seyed Mohammad 

Bagher Jafari, 

Mehrdad 

Forouzandeh, Seyed 

Alimohammad 

Ghazvini, Nousha 

Safahni and Mahdi 

Moslehi (2016) 

Boby Prathama 

Nugraha (2017) 

Judul 

penelitian 

The role of  

Customer Brand 

Engagement and 

brand experience in 

online banking 

Antecedents of 

Consumer Brand 

Engagement and 

Brand Loyalty 

The Impact of Online 

Brand Experience on 

Customer’s 

Satisfaction and 

Brand Loyalty 

Pengaruh Keterikatan 

Merek Nasabah 

terhadap loyalitas 

merek Internet 

Banking dengan 

pemediasi Pengalaman 

Merek Online 

Variabel 

Variabel Bebas: 

- Customer Brand 

Engagement 

Variabel Mediasi: 

- Online Brand 

Experience 

Variabel Terikat:  

- Brand Loyalty 

- Brand satisfaction 

Variabel Bebas: 

- Consumer 

Involvement 

- Consumer 

Participation 

- Self-Expressive 

Brand 

Variabel Terikat: 

- Brand loyalty 

Variabel Bebas:  

- Online brand 

experience 

Variabel Mediasi: 

- Brand 

Satisfaction 

Variabel Terikat 

- loyalty 

Variabel Bebas: 

- Keterikatan Merek 

Nasabah  

Variabel Mediasi: 

- Pengalaman Merek 

Online 

Variabel Terikat: 

- Loyalitas merek 

Lokasi 

penelitian 
New Delhi, India Australia  Tehran, Iran Surabaya, Indonesia 

Populasi dan 

Sampel 

348 Nasabah bank di 

New Delhi 

502 konsumen 

penyedia layanan 

telepon di Australia  

200 Konsumen 

kosmetik dalam 

website 

100 Nasabah Bank 

Mandiri se- Surabaya 

Metode 

pengumpulan 

data 

Kuisioner Kuisioner Kuisioner Kuisioner 

Teknik 

anasisis data 
Regresi Mediasi PLS SEM AMOS SPSS dan AMOS SEM PLS 

Hasil 

penelitian 

Hubungan nasabah 

dengan merek bank 

meningkatkan 

kepuasan merek dan 

loyalitas merek, 

tetapi pengaruh tidak 

langsung melalui 

pengalaman merek 

turut berperan krusial 

Afeksi dan aktifasi 

secara positif 

mempengaruhi 

loyalitas merek. 

Akan tetapi, proses 

kognitif secara 

mempengaruhi 

loyalitas merek. 

Pengalaman Merek 

Online 

mempengaruhi 

kepuasan konsumen 

dan loyalitas serta 

menciptakan 

lingkungan interaktif. 

Keterikatan merek 

konsumen dan 

pengalaman merek 

online berpengaruh 

langsung terhadap 

loyalitas merek. 

Pengalaman merek 

online tidak memiliki 

peran mediasi terhadap 

loyalitas merek 

Sumber : Khan et al., (2016: 1-27), Leckie et al.,, (2015: 1-21), Seyed et al., 

(2016: 599-603)



18 

 

 

 

2.2. Landasan Teori 

Landasan teori menjelaskan berbagai macam teori yang dimana peneliti 

menggunakan landasan tersebut sebagai dasar untuk menganalisis variabel yang 

ada dan untuk memecahkan masalah yang ada.  

2.2.1. Loyalitas merek 

Loyalitas merek merupakan konsep yang sangat penting dalam strategi pemasaran 

yang akan di lakukan oleh perusahaan. loyalitas merujuk pada kesetiaan 

pelanggan terhadap suatu obyek tertetu seperti merek,  produk,  jasa. Akan tetapi 

umumnya nasabah menjadikan merek sebagai obyek loyalitas mereka (Bastian, 

2014: 1). Loyalitas merek sendiri didefinisikan sebagai komitmen untuk membeli 

kembali atau menggunakan suatu produk atau layanan tertentu secara konsisten di 

masa depan, dimana hal ini menimbulkan pembelian kembali terhadap suatu 

produk meskipun terdapat pengaruh situasi dan upaya pemasaran menjadi potensi 

untuk mengubah perilaku konsumen tersebut (Loureiro S.M.C., 2013: 143). 

Menurut Tatik Suryani (2013:14), apabila nasabah puas saat pertama 

membeli, maka akan melakukan pembelian ulang pada merek tersebut karena 

nasabah telah mengetahui secara mendalam mengenai merek tersebut dan hal ini 

disebut dengan loyalitas merek. Nasabah melakukan pengunjungan ulang saat 

mereka mendapatkan pengalaman merek yang unik dan dikenang dan hal ini dapat 

mengembangkan loyalitas merek dari nasabah tersebut (Brakus et al., 2009 dalam 

Khan et al. 2016: 3).   

Menurut Khan et al. (2016: 24), indikator yang digunakan untuk 

mengukur loyalitas merek yaitu:  
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a. Kecenderungan untuk tetap setia pada merek di masa depan 

b. Kecenderungan untuk tetap menjadi konsumen sekurang-kurangnya untuk 5 

tahun kedepan 

c. Kecendurungan untuk merekomendasikan merek kepada orang lain 

2.2.2. Keterikatan Merek Nasabah  

Menurut kumar et al. (2010) dalam Khan et al. (2016: 3), keterikatan merek 

nasabah dipahami sebagai “kreasi mendalam, koneksi yang lebih berarti antara 

perusahaan dengan pelanggan”.  Konsep dan definisi keterikatan merek nasabah 

adalah suatu level motivasi individual seorang customer, pengaruh merek dan 

karakteristik pemikiran oleh level-level spesifik dari kognitif, emosional dan 

aktivitas perilaku dalam interaksi merek secara langsung (Hollebeek, 2011 dalam 

Hollebeek, 2014: 3). Konsep ini diteliti lebih lanjut oleh Hollebeek, (2014: 3) dan 

menghasilkan definisi yang lebih rinci yaitu sebagai kognitif, emosional dan 

perilaku yang berhubungan dengan merek dalam atau berhubungan dengan 

interaksi pada merek. Dalam penelitian ini pula dimensi yang berhubungan 

dengan variabel adalah kognitif, afeksi dan aktivasi (Hollebeek, 2014: 3). Proses 

kognitif dideskripsikan sebagai tingkatan proses pemikiran yang berhubungan 

dengan merek dari konsumen saat berinteraksi dengan merek (Leckie, 2016: 5).  

Keunikan konseptual dan keterkaitan relasional seperti keterlibatan, 

hubungan, interaktivitas, dan arus telah disarankan menjadi antieseden, sedangkan 

loyalitas merek mejadi salah satu konsekuensi potensial dari keterikatan merek 

(Hollebeek, 2011 dalam Khan et al. 2016: 3).Keterikatan merek nasabah Menurut 
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Khan et al. (2016: 3), keterikatan merek nasabah memiliki beberapa dimensi yaitu 

proses kognitif, afeksi dan aktivasi.  

 Menurut Khan et al. (2016: 24), indikator yang digunakan untuk 

mengukur Keterikatan merek nasabah adalah sebagai berikut:  

a. Konsumen berfikir tentang merek saat menggunakannya 

b. Menggunakan merek merangsang minat untuk mengetahui merek lebih dalam 

c. Konsumen merasa positif saat menggunakan merek 

d. Konsumen merasa senang saat menggunakan merek 

e. Perasaan konsumen saat menggunakan merek 

f. konsumen merasa bangga saat menggunakan merek 

g. Jumlah waktu yang digunakan konsumen dalam menggunakan merek 

h. Konsumen menggunakan merek lebih dari merek lain 

2.2.3. Pengalaman Merek Online 

Pengalaman merek online adalah jalan yang lebih baik untuk meningkatkan 

kualitas pengalaman dan membangun hubungan dengan pengguna merek (Khan et 

al, 2016: 4). Ha dan Perks (2005) dalam Khan et al, (2016: 4) mendefinisikan 

konsep dari pengalaman merek berbasis website dalam konteks pemasaran 

berbasis internet. Pengalaman merek berdasarkan website didefinisikan sebagai 

arah dan tujuan positif konsumen dengan website spesifik. Pengalaman merek 

online diukur sebagai respon menyeluruh kepada rangsangan dalam lingkungan 

website pengalaman merek online menangkap respon subjektif internal masing-

masing individu melalui kontak dengan merek online (Morgan-Thomas & 

Veloutsou, 2013: 22). 
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Pengalaman merek online terbentuk atas hasil dari kemajuan informasi dan 

teknologi komunikasi. Dalam satu sisi, merek online hanyalah sebuah merek yang 

tebentuk dari nama atau simbol dan sepasang produk atau jasa yang berassosiasi 

dengan nama tersebut (Christodoulides & de Chernatony, 2004 dalam Morgan-

Thomas & Veloutsou, 2013: 22). Konteks dari online seharusnya memiliki 

informasi yang kaya, dinamis, peluang pasar yang besar yang dapat 

dikarakterisasi melalui arus informasi yang terarah dan berpengaruh pada inovasi 

teknologi (Morgan-Thomas & Veloutsou, 2013: 22).  

Pengalaman merek adalah sumber informasi personal yang umumnya 

digunakan seseorang untuk mengambil keputusan seperti niat pembelian ulang 

(Brakus et al., 2008 dalam Chinomona, 2013: 1304). Pengalaman merek dapat 

dikatakan sebagai hasil interaksi antara nasabah dan sebuah merek atau 

perusahaan atau bagian dari sebuah organisasi. Pengalaman merek meliputi 

perilaku, perasaan dan respon intelektual terhadap symbol-simbol merek seperti 

desain, identitas, kemasan, komunikasi dan lingkungan. (Brakus et al, 2009 dalam 

Seyed et al, 2016: 600). Pemahaman dari peran keputusan pembelian pada 

pengalaman sebelumnya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

tingkat loyalitas merek dari seorang nasabah (Chinomona, 2013: 1304). 

Pengalaman merek online memiliki beberapa dimensi meliputi respon rasional, 

kognitif dan orientasi tujuan kepada merek seperti emosional dan proses afektif 

dari pengalaman merek (Morgan-Thomas & Veloutsou, 2013: 22).  

Menurut Khan et al. (2016: 24), indikator yang digunakan untuk mengukur 

pengalaman merek online yaitu:  
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a. Layout website terlihat menarik  

b. Website mudah digunakan 

c. Hasil yang ditunjukan website tepat  

d. Informasi yang ditampilkan website selalu up-to-date 

e. Hasil pencarian yang ditunjukan website tepat dan akurat 

2.2.4. Pengaruh Keterikatan Merek Nasabah terhadap Pengalaman Merek 

Online 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meninjau apakah keterikatan merek nasabah 

berpengaruh terhadap pengalaman merek online pelanggan. Keterikatan merek 

nasabah adalah hubungan yang dimiliki antara nasabah dengan merek dari suatu 

perusahaan yang terjadi karena adanya interaksi dalam beberapa aspek baik aspek 

kognitif, emosional dan perilaku dimana dalam konteks ini dalam menggunakan 

internet banking.  

Menurut Nyvseen & Pedersen, (2014) dalam Khan et al, (2016: 5) 

pengalaman merek online seharusnya turut dipengaruhi oleh keterikatan merek 

nasabah karena pengalaman merek yang baik akan muncul jika telah terdapat 

keterikatan merek nasabah yang kuat. Walau bagaimanapun pengembangan 

kerangka konseptual dan pengujian empiris untuk memvalidasi hubungan kedua 

hal tersebut masih belum ada.  

2.2.5. Pengaruh Pengalaman Merek Online terhadap loyalitas merek  

Sikdar et al, (2015: 765) meyatakan bahwa jika nasabah mendapatkan 

pengalaman dengan merek yang di tawarkan secara positif maka akan 

berpengaruh pada pembelian ulang dimana hal itu merupakan salah satu hal yang 
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biasa didapatkan jika seorang nasabah memiliki loyalitas nasabah yang positif. 

Nasabah melakukan pembelian ulang data mereka mendapatkan pengalam unik 

dan berkenangan dan hal ini juga mempengaruhi pengembangan loyalitas merek 

(Morrison dan Crane, 2007 dalam Khan et al, 2016: 6). Nasabah akan memilih 

produk dengan pengalaman merek terbaik yang mereka punya. Nasabah akan 

melakukan pembelian ulang apabila mereka menerima pengalaman merek yang 

tak terlupakan.  

2.2.6. Pengaruh Keterikatan Merek Nasabah terhadap Loyalitas Merek 

Keterikatan merek nasabah menjadi topik yang sedang naik daun dan penting di 

dunia pemasaran khususnya dalam hal pengambilan keputusan merek dan juga 

dalam konteks merek yang bergerak dibidang jasa. Pada penelitian Leckie et al, 

(2016) tentang Antecedents of consumer brand engagement and brand loyalty 

menyatakan bahwa terdapat mayoritas dimensi keterikatan merek yang 

mempengaruhi loyalitas merek. Keterikatan merek sendiri dipercayai dapat 

mempromosikan output seperti retention. komunikasi secara word-of-mouth dan 

loyalitas kepada konsumen (Leckie et al, 2016: 3).  Maka dari itu keterikatan 

merek nasabah juga memiliki hubungan secara langsung terhadap loyalitas merek. 

Untuk menciptakan loyalitas merek yang kuat maka diperlukan keterikatan merek 

yang baik antara nasabah dengan merek. 

2.2.7. Pengalaman Merek Online memediasi pengaruh Keterikatan Merek 

Nasabah terhadap loyalitas merek  

Telah terdapat beberapa studi yang meneliti tentang pengaruh keterikatan merek 

nasabah terhadap loyalitas merek dengan di mediasi oleh pengalaman merek 
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online (Nysveen et al., 2013 dalam Khan and Rahman, 2016: 6). Keterikatan 

nasabah dengan merek termasuk emosi proaktif nasabah, kognitif dan perilaku 

adalah respons natural dari pengalaman merek (Khan and Rahman, 2016: 6). 

Pemahaman dari peran keputusan pembelian pada pengalaman sebelumnya juga 

menjadi salah satu factor yang mempengaruhi tingkat loyalitas merek dari seorang 

nasabah (Chinomona, 2013: 1304).Dalam konteks ini terdapat hubungan dari 

ketiga variabel, dimana saat keterikatan merek nasabah dapat menciptakan 

pengalaman merek yang positif, akan membuat pengalaman merek mempengaruhi 

loyalitas merek.  

2.3. Kerangka Pemikiran 

Untuk dapat mengetahui hubungan antar variabel yang di teliti berdasarkn 

landsan teori dan penelitian terdahulu, maka disusunlah model kerangka 

penelitian yang menguji pengaruh keterikatan merek nasabah terhadap loyalitas 

merek internet banking dengan pemediasi pengalaman merek online pada bank 

mandiri adalah sebagai berikut:  

 

                      

 

 

   

 

 

Sumber : Khan et al., (2016: 1-27), Leckie et al., (2015: 139-58), Seyed et al., 

(2016: 599-603) 

Gambar 2.4 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

 Dengan ditetapkannya latar belakang penelitian, maka peneliti menentukan 

hipotesis yang diangkat peneliti dalam penelitian kali ini yaitu:  

H1 :  Terdapat pengaruh yang signifikan dari keterikatan merek nasabah 

terhadap pengalaman merek online internet banking Bank Mandiri.. 

H2  :  Terdapat pengaruh yang signifikan dari pengalaman merek online terhadap 

loyalitas merek internet banking Bank Mandiri. 

H3 :  Terdapat pengaruh yang signifikan dari keterikatan merek nasabah 

terhadap loyalitas merek pada internet banking Bank Mandiri 

H4 :  Pengalaman merek online secara signifikan memediasi pengaruh 

keterikatan merek nasabah terhadap loyalitas merek internet banking Bank 

Mandiri. 


