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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian ini: 

2.1.1 Erfan Severi and Kwek Choon Ling (2013) 

Dalam penelitian ini peneliti mempelajari penelitian terdahulu dari Faculty of 

Business and Information science, UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia dengan 

judul “The Mediating Effects of Brand Association, Brand Loyalty, Brand Image and 

Perceived Quality on Brand Image” yang diteliti oleh Erfan Seferi & Kwek Choon 

Ling. Latar belakang dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan tidak 

langsung antara dimensi ekuitas merek pada ekuitas merek. Sedangkan tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui dimensi ekuitas merek meliputi asosiasi merek, 

kesadaran merek, loyalitas merek, persepsi kualitas, dan citra merek. Dalam studi ini, 

sejumlah 300 kuisioner yang dapat dikumpulkan dan digunakan yang didapat dari 

mahasiswa di salah satu universitas swasta di Malaysia. Hasilnya menunjukkan 

hubungan mediasi antara dimensi ekuitas merek terhadap ekuitas merek. Penelitian 

ini menggunakan desain penelitian deskriptif. 

Pada dasarnya kuisioner dirancang dan dipisahkan menjadi dua bagian, 

bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 terdiri dari mengukur elemen ekuitas merek, 

yang meliputi: kesadaran merek, asosiasi merek, loyalitas merek, citra merek, dan 

persepsi kualitas. Pada bagian 2, data kuisioner dan informasi yang 
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berhubunggan dengan responden diuraikan seperti jenis kelamin, 

kewarganegaraan, usia, status perkawinan dan kualifikasi pendidikan.  

 Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran dari penelitian Ervan 

Severi dan Kweek Choon Ling: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Erfan Severi and Kweek Choon Ling (2013) 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran penelitian Ervan Severi dan Kweek Choon Ling 

 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

sama-sama meneliti citra merek dan ekuitas merek. 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni 

penelitian sekarang tidak meneliti kepuasan pelanggan, persepsi kualitas atau 

kualitas yang dirasa, loyalitas merek dan asosiasi merek. Lokasi penelitian 

terdahulu dengan sekarang juga berbeda, penelitian terdahulu berlokasi di 

Malaysia sedangkan penelitian sekarang di Indonesia.  

2.1.2 Emari Hossien (2011) 

Dalam penelitian ini, peneliti juga mempelajari penelitian terdahulu yang 

berjudul “Determinants of Brand Equity: Offering a Model to Chocolate Industry” 

yang diteliti oleh Emari Hossien. Penelitian ini menguji dimensi yang mendasari 

ekuitas merek dalam industri coklat. Untuk tujuan ini, peneliti mengembangkan 

sebuah model untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

membangun ekuitas merek. Tujuan kedua adalah untuk menilai loyalitas merek dan 

citra merek memediasi pengaruh antara sikap merek, kepribadian merek, asosiasi 

merek dengan ekuitas merek. Penelitian dikerjakan dengan menggunakan model 

persamaan structural untuk menyelidiki penyebab hubungan antara dimensi ekuitas 

merek dan ekuitas merek itu sendiri. Penelitian ini melibatkan 500 konsumen coklat 

di Iran. 

Data dikumpulkan dari sampel konsumen industri coklat di Iran. Hasil empiris 

penelitian ini menunjukkan bahwa loyalitas merek dan citra merek berpengaruh pada 

komponen ekuitas merek dalam industri ini. Berikut ini adalah gambar kerangka 

pemikiran dari penelitian terdahulu: 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Emari Hossien (2011) 

Gambar 2.2 

Kerangka pemikiran penelitian Emari Hossien 

 

Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama 

meneliti tentang kepribadian merek, citra merek dan ekuitas merek. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

penelitian sekarang tidak meneliti tentang sikap merek, asosiasi merek, dan 

loyalitas merek. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi dan objek 

penelitian.Penelitian terdahulu mengambil lokasi di Iran sekarang penelitian 

sekarang di Indonesia. Jika penelitian terdahulu mengambil objek coklat, 

penelitian sekarang mengambil objek coklat SilverQueen. 
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Tabel 2.1 

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN 

PENELITIAN SEKARANG 

 
Penelitian Terdahulu 

Penelitian 

Sekarang 

Nama Peneliti Ervan Severi dan 

Kwek Choon ling 
Emari Hossien Ersa Satriyawan 

Indraprastha 

Variabel Kesadaran Merek, 

Asosiasi Merek, 

Loyalitas Merek, 

Citra  merek, 

Kualitas yang 

Dirasa dan 

Ekuitas Merek 

Sikap Merek, 

Asosiasi Merek, 

Kepribadian 

Merek, Loyalitas 

Merek, Citra 

Merek dan 

Ekuitas Merek 

Kepribadian 

Merek, Citra 

Merek, dan 

Ekuitas Merek 

Objek 

Penelitian 

Mahasiswa 

perguruan tinggi 

swasta 

Konsumen 

Coklat 

Konsumen coklat 

SilverQueen 

Tempat Malaysia Iran Surabaya, 

Indonesia 

Teknik 

Sampling 

Convinience 

sampling 

Judgement 

Sampling 

Judgement 

Sampling 

Instrumen 

Penelitian 

Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Uji Statistik SEM CFA dan SEM Analisis Jalur  

Jumlah 

Responden 

330 500 100 

Hasil  

Penelitian 

Ada hubungan 

mediasi antara 

dimensi ekuitas 
merek terhadap 

ekuitas merek 

loyalitas merek 

dan citra merek 

merupakan 
komponen penting 

dari ekuitas merek  

Kepribadian merek 

tidak mempunyai 

pengaruh langsung 
terhadap ekuitas 

merek namun 

memiliki pengaruh 

tidak langsung 
terhadap ekuitas 

merek 

Sumber: Erfan Severi and Kweek Choon Ling (2013), Emari Hossien (2011)  



13 

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori berfungsi sebagai dasar untuk menganalisa dan sebagai dasar 

dalam melakukan pembahasan untuk pemecahan masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian. Adapun konsep yang akan diteliti yaitu; kepribaadian merek, citra merek 

dan ekuitas merek 

 2.2.1  Kepribadian Merek 

Kepribadian merek (brand personality) merupakan suatu respon emosional 

konsumen terhadap merek yang membedakan suatu merek dengan merek 

pesaingnya (Erna, 2008 : 158). Kepribadian merek tersebut harus diciptakan agar 

mendapat respon secara emosional yang berbeda dengan merek lain. Menurut 

Aaker terdapat 5 dimensi yang ada pada kepribadian merek yang terdiri dari 

sincerity, excitement, competence, sophistication dan ruggedness.  Dimensi 

excitement terdiri dari berani, semangat imaginative dan modern. Dimensi 

competence terdiri dari dapat diandalkan, pandai, dan sukses. Dimensi 

sophistication terdiri dari glamor dan pesona. Dimensi ruggedness terdiri dari 

gagah dan kuat. Dalam hal ini  manusia merasa perlu untuk mewujudkan benda 

untuk membantu interaksi manusia dengan dunia intangible. Seorang konsumen 

dapat mengidentifikasi dirinya dalam hubungannya dengan merek berdasarkan 

kepribadian sendiri yang berasal dari merek (Erna, 2008 : 156).  

 Menurut Aaker dalam Hossien (2011:1207) pengukuran kepribadian 

merek dapat melalui kompetensi, produk yang dapat dipercaya dan ketulusan. 

Yang dimaksud dengan kompetensi yaitu sebuah produk bisa memberikan rasa 
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dan kualitas yang diinginkan oleh konsumen sehingga konsumen tidak beralih ke 

merek lain. Produk yang dapat dipercaya yaitu sejauh mana sebuah produk 

memiliki komitmen untuk menjaga kualitas produknya sehingga dapat dipercaya 

oleh konsumen. Sedangkan kesenangan yaitu sejauh mana sebuah produk bisa 

memberikan layanan yang memuaskan kepada konsumen, misalnya produsen  

memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. 

 Berdasarkan uraian diatas bahwa indikator dari kepribadian merek 

menurut Aaker dalam Hossien (2011:1207) adalah: 

1. Mempunyai kompetensi, yaitu sebuah produk bisa memberikan rasa dan 

kualitas yang diinginkan oleh konsumen sehingga konsumen tidak 

beralih ke merek lain. 

2. Dapat dipercaya, yaitu sejauh mana sebuah produk memiliki komitmen 

untuk menjaga kualitas produknya sehingga dapat dipercaya oleh 

konsumen. 

3. Ketulusan dalam memberikan kemudahan, artinya sejauh mana sebuah 

produk bisa memberikan layanan yang memuaskan kepada konsumen, 

misalnya produsen  memberikan kemudahan kepada konsumen untuk 

mendapatkan produk tersebut. 

2.2.2  Citra Merek 

Terbentuknya citra merek, citra perusahaan dan citra produk memerlukan waktu dan 

proses yang panjang karena terbentuk dari hasil persepsi terhadap obyek dalam kurun 

waktu yang panjang (Tatik Suryani, 2013:86). 
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 Citra perusahaan mempunyai peran besar dalam proses pengambilan 

keputusan konsumen. Ketika konsumen tidak mempunyai informasi yang lengkap 

tentang produk dan merek, konsumen akan menggunakan citra perusahaan sebagai 

dasar memilih produk yang ada. Masyarakat kadang tidak menyukai produk karena 

citra yang melekat sudah terlanjur buruk bagi masyarakat (Tatik Suryani, 2013:85) 

 Menurut Aaker dalam Tatik Suryani (2013:86) mendefinisikan bahwa citra 

merek adalah kesan konsumen tentang suatu merek. Tatik Suryani (2013:86) 

mendefinisikan bahwa citra merek umumnya adalah segala hal yang terkait dengan 

merek yang ada di benak ingatan konsumen. Citra merek yang merupakan persepsi 

konsumen terhadap merek secara menyeluruh ini dibentuk oleh informasi yang 

diterima dan pengalaman konsumen atas merek tersebut. Apa yang muncul ketika 

konsumen ditanya tentang citra merek? Konsumen akan mengungkapkan kesan dan 

keyakinannya terhadap merek tertentu. Citra merek mempunyai peran penting dalam 

dalam mempengaruhi perilaku pembelian. Konsumen yang mempunyai citra positif 

terhadap merek cenderung memilih merek tersebut dalam pembelian. 

Para pembeli banyak beranggapan bahwa identitas dan merek adalah 

kesatuan yang sama, ternyata hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Identitas 

adalah terdiri dari berbagai cara yang dimaksudkan oleh perusahaan untuk 

mengidentifikasikan atau memposisikan diri maupun produknya. Citra adalah 

cara masyarakat mempersepsikan perusasahaan atau produk yang dimilikinya 

(Kotler dan Keller, 2009:272). 

 Diamantopoulos dalam Hossien (2011:1207) menyebutkan bahwa citra merek 

dapat diukur dengan atribut fisik, karaktristik fungsional dan karakterisasi merek. 
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Yang dimaksud dengan atribut fisik adalah atribut atau kemasan yang dapat 

menjadikan suatu merek dapat dengan mudah dikenali oleh konsumen sekaligus 

menjadi pembeda dari merek yang lain. Karakteristik fungsional yaitu memberikan 

kesan positif kepada konsumen setelah menggunakan produk tersebut. Karakterisasi 

adalah kualitas yang dimiliki oleh suatu merek. 

 Dalam pernyataan Diamontopoulos dalam Hossien (2011:1207) diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa indikator dari citra merek adalah: 

1. kemasan yang menarik, adalah atribut atau kemasan yang dapat menjadikan 

suatu merek dapat dengan mudah dikenali oleh konsumen sekaligus menjadi 

pembeda dari merek yang lain. 

2. Mempunyai kesan yang positif, artinya konsumen akan memberikan kesan 

positif  

3. Kualitas yang dimiliki, adalah karakterisasi yang dimiliki oleh suatu produk 

2.2.3. Ekuitas Merek 

Menurut Kotler dan Keller (2009:263) ekuitas merek merupakan nilai tambah 

yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara 

konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, 

dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi 

perusahaan.  

Aaker dalam Tjiptono (2011:96) menyatakan bahwa ekuitas merek 

merupakan serangkaian asset dan kewajiban merek yang menambah atau 

mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan dan 
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pelanggan perusahaan tersebut. Hal ini menyiratkan bahwa ekuitas merek bisa 

bernilai bagi perusahaan (company-based brand equity) dan bagi pelanggan 

(customer-based brand equity). 

Menurut kotler dan Keller (2009:263) sebagian besar perusahaan 

menggunakan ekuitas berbasis pelanggan (customer-based brand equity) dimana 

sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika 

konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan 

ketika merek itu teridentifikasi, dibandingkan dengan merek itu tidak 

teridentifikasi. 

 Dalam membangun ekuitas merek, produsen menciptakan struktur 

pengetahuan merek yang tepat utuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung 

pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh 

pemasar maupun bukan (Kotler dan Keller, 2009:268) 

Aaker (2013:204) menjabarkan asset merek yang berkontribusi pada 

penciptaan ekuitas merek kedalam empat dimensi, yaitu: 

a. Kesadaran Merek, yaitu kemampuan konsumen untuk mengenali atau 

mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kategori 

produk tertentu. 

b. Kualitas Yang Dirasa merupakan penilaian konsumen terhadap 

keunggulan atau superioritas produk secara keseluruhan. Oleh sebab 

itu, Kualitas yang dirasa didasarkan pada evaluasi subyektif (bukan 

manajer atau pakar) terhadap kualitas produk 
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c. Asosiasi Merek yakni segala sesuatu yang terkait dengan memori 

terhadap sebuah merek. Asosiasi merek berkaitan erat dengan citra 

merek, yang didefinisikan sebagai serangkaian asosiasi merek dengan 

makna tertentu. 

d. Loyalitas Merek, yaitu tingkat keterikatan konsumen dengan suatu 

merek produk tersebut dimana konsumen yang loyal selalu setia 

dengan merek tersebut.  

 Kotler dan Keller (2009:263) juga mengembangkan ekuitas merek 

berbasis pelanggan (CBBE = Customer-Based Brand Equity). Asumsi pokok 

model ini adalah bahwa kekuatan sebuah merek terletak pada apa yang dipelajari, 

dirasakan, dilihat dan didengarkan konsumen tentang merek tersebut sebagai 

hasil dari pengalamannya sepanjang waktu. Berdasarkan model ini, sebuah merek 

dikatakan memiliki customer-based brand equity positif apabila pelanggan 

bereaksi secara lebih positif terhadap sebuah produk dan cara produk tersebut 

dipasarkan manakala mereknya diidentifikasi, dibandingkan bila nama mereknya 

tidak teridentifikasi. Kunci pokok penciptaan ekuitas merek ini adalah 

pengetahuan merek, yang terdiri atas kesadaran merek dan citra merek. Dengan 

demikian, ekuitas merek baru terbentuk jika pelanggan mempunyai tingkat 

kesadaran dan familiaritas tinggi terhadap sebuah merek dan memiliki asosiasi 

merek yang kuat, unik dan positif dalam memorinya.  

 Dalam penelitian Erfan Severi dan Kwek Choon Ling (2013:131) 

pengukuran variabel ekuitas merek dapat diketahui berdasarkan empat dimensi 

(kesadaran merek, loyalitas merek, asosiasi merek dan kualitas yang dirasa) yang 
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dimiliki oleh ekuitas merek, pengukuran tersebut yaitu: kesadaran konsumen 

akan keberadaan sebuah merek, selalu menjadi pilihan pertama konsumen dalam 

membeli suatu produk, kemudahan dalam mengingat logo atau simbol suatu 

merek tertentu, dan kualitas yang dirasakan oleh konsumen. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan indikator variabel ekuitas merek 

menurut Erfan Severi dan Kwek Choon Ling (2013:131) yaitu: 

1. Kesadaran merek, artinya kesadaran konsumen akan keberadaan sebuah 

merek. 

2. Menjadi pilihan pertama, yaitu menjadi pilihan pertama konsumen dalam 

membeli suatu produk. 

3. Asosiasi merek, yaitu kemudahan dalam mengingat logo atau simbol suatu 

merek tertentu. 

4. Kualitas yang dirasa, yaitu kualitas yang dirasakan oleh konsumen. 

2.2.4. Hubungan Antar Variabel 

2.2.4.1. Pengaruh kepribadian merek terhadap citra merek 

Kepribadian merek merupakan suatu respon emosional konsumen terhadap merek 

yang membedakan suatu merek dengan merek pesaingnya. Karena itu 

kepribadian merek tersebut harus diciptakan agar mendapat respon secara 

emosional yang berbeda dengan merek lain (Erna 2008:158). 

Valette et al. (2009) dalam Hossein (2011:1207), menyatakan bahwa 

dimensi kepribadian merek berkaitan langsung dengan ekuitas merek. Menurut 

Diamantopoulos dalam Hossien (2011:1207) menerangkan bahwa kepribadian 
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merupakan komponen penting dari citra merek yang membantu menciptakan 

ekuitas merek. Citra merek terdiri dari tiga fitur penting, yaitu: atribut fisik, 

karakteristik fungsional dan karakterisasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Hossien (2011:1207) menunjukkan bahwa kepribadian merek berpengaruh 

terhadap citra merek. Chang dan Chieng dalam Hossien (2011:1211) 

mengembangkan kerangka hubungan konsumen dengan merek, hasil dari 

penelitian tesebut menunjukkan bahwa  kepribadian merek memiliki pengaruh 

positif terhadap citra merek.  

berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kepribadian merek berpengaruh signifikan terhadap citra 

merek. 

2.2.4.2. Pengaruh langsung kepribadian merek terhadap ekuitas merek 

Valette et al dalam Hossien (2011:1207) mengemukakan bahwa kepribadian 

merek berhubungan langsung dengan ekuitas merek. Menurut Diamontopolous 

dalam Hossien (2011:1207) kepribadian merek merupakan salah satu komponen 

yang dapat menciptakan ekuitas merek. Chang dan Chieng dalam Hossien 

(2011:1211) menunjukkan bahwa kepribadian merek berpengaruh langsung 

terhadap ekuitas merek. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hossien 

(2011:1211) juga menyebutkan bahawa kepribadian merek mempunyai pengaruh 

langsung terhadap ekuitas merek. 
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Dari beberapa hasil penelitian diatas yang dilakukan oleh peneliti lain, 

dapat disimpulkan bahwa kepribadian merek berpengaruh langsung terhadap 

ekuitas merek. 

2.2.4.3. Pengaruh kepribadian merek terhadap ekuitas merek yang dimediasi 

oleh citra merek 

Didalam penelitian Hossien (2011:1211) menunjukkan bahwa kepribadian merek 

dan citra merek berkaitan dengan ekuitas merek. Hal tersebut sesuai dengan 

temuan Bong, Marshal dan Keller dalam Hossien (2011:1211) yang menunjukkan 

bahwa kepribadian merek berpengaruh signifikan terhadap ekuitas merek yang 

melalui citra merek. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepribadian 

merek dan citra merek merupakan model yang valid untuk mengoptimalkan 

ekuitas merek.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain diatas dapat 

disimpulkan bahwa kepribadian merek berpengaruh signifikan terhadap ekuitas 

merek yang dimediasi oleh citra merek. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah disusun guna 

mengetahui apakah ada Pengaruh Kepribadian Merek Terhadap Ekuitas 

Merek yang Dimediasi oleh Citra Merek. Kerangka Pemikiran teoritis dalam 

penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut : 
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Sumber: Emari Hossien (2011) 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Penelitian 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan 

teori yang ada maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagi berikut : 

H1: Kepribadian merek berpengaruh signifikan terhadap citra merek 

H2: Kepribadian merek berpengaruh langsung terhadap ekuitas merek 

H3: Kepribadian merek berpengaruh signifikan terhadap ekuitas merek melalui 

citra merek 

 

 

 


