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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Beberapa dari penelitian terdahulu mempunyai kaitan dengan 

penelitian ini. Terdapat empat rujukan dari penelitian terdahulu, penelitian tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

2.1.1 Eun-Ju Seo, Jin-Woo Park (2018) 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Eun-Ju Seo, Jin-Woo Park di Korea 

Selatan memiliki tujuan untuk menganalisis efek dari Aktivitas Pemasaran Media 

Sosial (Social Media Marketing Activity) pada Ekuitas Merek dan tanggapan 

konsumen dalam industri penerbangan. Kerangka penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 berikut ini : 

 
Gambar 2.1 

KERANGKA PENELITIAN EUN-JU SEO, JIN-WOO PARK (2018) 
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Penelitian ini menggunakan Metode pengumpulan data Kuesioner dan 

menggunakan Teknik Analisis data Structural Equation Modeling (SEM) dengan 

Analysis Moment Of Structural (AMOS). Penelitian ini menggunakan 302 

responden dengan kriteria populasi yaitu penumpang yang menggunakan media 

sosial. Hasil dari penelitian ini adalah : 

1. Aktivitas Pemasaran Media Sodial memiliki efek positif pada Kesadaran 

Merek dan Citra Merek. 

2. Kesadaran Merek memiliki efek positif pada Komitmen. 

3. Citra Merek secara signifikan mempengaruhi E-WOM dan Komitmen. 

Persamaan : 

a. Variabel bebas pada penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan 

Aktivitas Pemasaran Media Sosial. 

b. Variabel mediasi pada penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan 

Kesadaran Merek dan Citra Merek. 

c. Penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode pengumpulan data 

dengan kuesioner. 

Perbedaan : 

a. Peneliti yang lalu menggunakan dua variabel yaitu commitment dan E-

WOM sebagai variabel terikatnya, sedangkan pada penelitian saat ini 

menggunakan E-WOM. 

b. Penggunaan objek dalam penelitian sebelumnya menggunakan objek 

penumpang yang menggunakan media sosial, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan objek penelitian masyarakat yang menggunakan media 
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sosial, mengetahui media sosial Batik Danar Hadi, serta yang membeli dan 

menggunakan Batik Danar Hadi. 

c. Penelitian sebelumnya difokuskan meneliti mengenai efek dari Aktivitas 

pemasaran media sosial pada Ekuitas merek, sedangkan pada penelitian saat 

ini lebih fokus pada Aktivitas pemasaran media sosial terhadap Kesadaran 

merek dan Citra merek yang berdampak pada Electronic-Word Of Mouth 

(E-WOM). 

2.1.2 Yusuf Bilgin (2018) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Bilgin pada tahun 2018 memiliki tujuan 

yaitu untuk menguji pengaruh aktivitas pemasaran media sosial pada kesadaran 

merek, citra merek dan loyalitas merek. Kerangka Penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 berikut : 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PENELITIAN YUSUF BILGIN (2018) 
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Penelitian ini dilakukan di Turki dengan jumlah responden sebanyak 

547 orang dengan kriteria mengikuti secara aktif mengenai lima merek dengan skor 

sosial tertinggi. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data 

penelitian telah diperoleh melalui kuesioner online yang di bagikan di media sosial 

dengan menerapkan metode convenience sampling. Data yang diperoleh 

menggunakan Analisis Struktural dilakukan dengan Structural Equation Modeling 

(SEM). Hasil dari penelitian ini adalah: 

1. Aktivitas pemasaran media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kesadaran merek konsumen, citra merek, dan loyalitas merek. 

2. Efek mendalam dari aktivitas pemasaran media sosial pada kesadaran merek 

tidak mencerminkan citra merek dan loyalitas merek. 

Persamaan : 

a. Variabel bebas pada penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan 

Aktivitas Pemasaran Media Sosial. 

b. Variabel Mediasi pada penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan 

Kesadaran Merek dan Citra Merek. 

c. Penelitian sebelumnya dengan sekarang sama-sama menggunakan metode 

pengumpulan data dengan kuesioner. 

Perbedaan : 

a. Peneliti yang lalu menggunakan variabel Loyalitas Merek sebagai variabel 

terikatnya, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan Electronic-

Word Of  Mouth (E-WOM). 
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b. Penelitian yang lalu menggunakan objek konsumen yang secara aktif 

mengenai lima merek dengan skor sosial tertinggi, sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan objek masyarakat yang menggunakan media sosial, 

mengetahui media sosial Batik Danar Hadi, serta yang membeli dan 

menggunakan Batik Danar Hadi. 

2.1.3 Igor Stojanovic, Luisa Andreu dan Rafael Curras-Perez (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Igor Stojanovic, Luisa Andreu dan Rafael Curras-

Perez memiliki tujuan yaitu untuk memberikan penelitian yang komprehensif 

tentang efek intensitas penggunaan media sosial pada ekuitas merek. Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2017 di Valencia, Spanyol. Berikut dapat ditampilkan 

mengenai kerangka pemikirannya pada Gambar 2.3 : 

 

Gambar 2.3 

KERANGKA PENELITIAN IGOR ATOJANOVIC, LUISA ANDREU DAN 

RAFAEL CURRAS-PEREZ (2017) 

Penelitian ini menggunakan Kesadaran Merek, Citra Kognitif, Afektif 

Merek, Kualitas Merek dan Nilai Pelanggan sebagai variabel mediatornya, 

sedangkan variabel bebasnya yaitu Social Media Use, dan pada variabel terikatnya 
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adalah Electronic-Word Of Mouth (E-WOM) dan WOM. Penelitian ini 

menggunakan 249 wisatawan internasional sebagai responden dan termasuk dalam 

penelitian dengan Schema Theory dan  A Multimensional Approach. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah: 

1. Intensitas penggunaan media sosial secara signifikan mempengaruhi 

kesadaran merek. 

2. Kesadaran merek memiliki hubungan positif dengan citra kognitif dan 

afektif merek, kualitas merek, nilai pelanggan dan niat untuk membuat 

Electronic-Word Of mouth (E-WOM). 

Persamaan : 

a. Variabel mediasi pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-

sama menggunakan Kesadaran merek. 

b. Variabel terikat pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-

sama menggunakan Electronic-Word Of Mouth (E-WOM). 

c. Penelitian yang lalu sama-sama menggunakan metode pengumpulan data 

dengan Kuesioner. 

Perbedaan : 

a. Variabel bebasnya sama-sama menggunakan media sosial, namun pada 

penelitian yang lalu menggunakan Penggunaan Media Sosial sedangkan 

pada penelitian sekarang menggunakan Aktivitas Pemasaran Media Sosial. 

b. Objek yang digunakan pada penelitian terdahulu terkait dengan Wisatawan 

Internasional sedangkan penelitian sekarang menggunakan objek 
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masyarakat yang menggunakan media sosial, mengetahui media sosial 

Batik Danar Hadi, serta yang membeli dan menggunakan Batik Danar Hadi. 

c. Penelitian sebelumnya lebih spesifik menyelidiki pendekatan ekuitas merek 

untuk menganalisis bagaimana komunikasi media sosial mempengaruhi 

kesadaran merek, nilai pelanggan, kualitas merek dan loyalitas. Penelitian 

sekarang lebih spesifik menguji pengaruh aktivitas pemasaran media sosial 

terhadap kesadaran merek dan citra merek yang berdampak pada 

Electronic-Word OfMouth (E-WOM). 

2.1.4 Athanasios Poulis and loannis Rizomyliotis, Kleopatra Konstantoulaki 

(2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Athanasios Poulis dan Ioannis Rizomyliotis, 

Kleopatra Konstantoulakidi Inggris tahun 2018, memiliki kerangka pemikiran yang 

dapat ditunjukkan pada Gambar 2.4 : 

 
Gambar 2.4 

KERANGKA PENELITIAN ATHANASIOS POULIS AND IOANNIS 

RIZOMYLIOTIS, KLEOPATRA KONSTANTOULAKI (2018) 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki konten yang dihasilkan 

perusahaan Firm-Generated Content berdampak pada konsumen, kesadaran merek, 

loyalitas merek, dan Electronic-Word Of Mouth (E-WOM) serta pengaruh niat 
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pembelian konsumen. Penelitian tersebut menggunakan Analisis Struktural dan 

dilakukan dengan Structural Equation Modeling (SEM). Pada penelitian ini 

menggunakan  982 mahasiswa di Inggris sebagai responden. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah: 

1. Firm-Generated Content  memiliki dampak positif pada kesadaran merek, 

loyalitas merek, E-WOM dan niat beli. 

2. Adanya keterkaitan antara E-WOM konsumen dan kesadaran serta loyalitas 

merek. 

3. Pentingnya membuat Firm-Generated Content di media sosial dengan 

meningkatkan E-WOM terhadap sebuah merek. 

Persamaan : 

a. Variabel mediasi pada penelitain terdahulu dan penelitian sekarang adalah 

sama-sama menggunakan Kesadaran Merek. 

b. Variabel terikat pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah 

sama-sama menggunakan Electronic-Word Of Mouth (E-WOM). 

c. Penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode pengumpulan data 

dengan Kuesioner. 

Perbedaan : 

a. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah pada 

variabel bebasnya yaitu Firm-generated content (FGC) yang tidak 

tercantumkan pada penelitian saat ini. 

b. Pada penelitian sebelumnya lebih spesifik meneliti untuk menyelidiki yang 

dihasilkan perusahaan dan berdampak pada konsumen dengan kesadaran 
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merek, loyalitas merek, dan Electronic-Word Of Mouth (E-WOM), dan 

pengaruh niat pembelian konsumen. 

c. Objek yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian 

sekarang relatif berbeda dimana penelitian sekarang lebih spesifik meneliti 

pada masyarakat yang menggunakan media sosial, mengetahui media sosial 

Batik Danar Hadi, serta yang membeli dan menggunakan Batik Danar Hadi. 

Tabel 2.1 

TABEL MAPPING PENELITIAN TERDAHULU DAN PENELITIAN 

SEKARANG 

Nama 

Peneliti 
(Seo &Park, 2018) (Bilgin, 2018) 

(Stojanovic, 

Andreu, & 

Curras-Perez, 

2018) 

(Poulis, 

Rizomyliotis, & 

Konstantoulaki, 

2019) 

Adellya Puspitasari 

Faqih Hasan (2019) 

Judul Peneliti 

A study on the 

effects Of social 

media marketing 

activities on brand 

equity and customer 

response in the 

airline industry 

The Effect Of 

Social Media 

Marketing 

Activities on 

Brand 

Awareness, 

Brand Image 

and Brand 

Loyalty 

Effets Of the 

intensity Of use 

Of social media 

on brand equity 

An empirical 

study in a tourist 

destination 

Do firms still need 

to be social? Firm 

generated content 

in social media 

Pengaruh Aktivitas 

Pemasaran Media 

Sosial Terhadap 

Kesadaran Merek dan 

Citra Merek yang 

Berdampak pada 

Electronic-Word Of 

Mouth (E-WOM) 

Konsumen Batik 

Danar Hadi 

Variabel 

Bebas 

Aktivitas 

Pemasaran Media 

Sosial 

Aktivitas 

Pemasaran 

Media Sosial 

Penggunaan 

Media Sosial 

Firm-generated 

content (FGC) 

Aktivitas Pemasaran 

Media Sosial 

Variabel 

Terikat 
E-WOM, Komitmen 

Loyalitas 

Merek 

WOM dan E-

WOM 

E-WOM, Niat 

Beli 
E-WOM 

Variabel 

Mediasi 

Kesadaran Merek 

dan Citra Merek 

Kesadaran 

Merek dan 

Citra Merek 

Kesadaran 

Merek, Citra 

Kognitif, Citra 

Afektif, Kualitas 

Merek, Nilai 

pelanggan 

Loyalitas Merek 

dan Kesadaran 

Merek 

Kesadaran  Merek 

dan Citra Merek 

Lokasi 

Penelitian 
Korea Selatan Turki 

Valencia, 

Spanyol 
Inggris 

Gerbagkertasusila, 

Indonesia 

Populasi 

Penumpang yang 

menggunakan 

media sosial  

Konsumen 

yang secara 

aktif 

mengenai lima 

merek dengan 

skor sosial 

tertinggi  

Wisatawan 

Internasional 

Mahasiswa di 

Inggris  

Masyarakat yang 

menggunakan  media 

sosial, mengetahui 

media sosial Batik 

Danar Hadi, serta 

yang membeli dan 

menggunakan Batik 

Danar Hadi 
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Responden 302 547 249 982 100 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Kuesioner 

Kuesioner 

yang 

disebarkan 

secara online 

Personal Survey 

dengan 

Kuesioner 

Wawancara, 

Kuesioner 

Kuesioner yang 

disebarkan secara 

online dengan  

google form 

Teknik 

Analisis Data 

Structural Equation 

Modeling (SEM) 

dengan Analysis 

Moment Of 

Structural (AMOS) 

Metode 

convenience 

sampling 

dengan 

Analisis 

Struktural 

dilakukan 

menggunakan 

Structural 

Equation 

Modeling 

(SEM) 

Schema Theory 

dan A 

Multidimension

al 

Approach 

Analisis 

Struktural 

dilakukan 

menggunakan 

Structural 

Equation 

Modeling (SEM) 

Structural Equation 

Modeling (SEM) 

dengan WarpPLS 6.0 

sebagai alat bantu. 

Hasil 

Penelitian 

Aktivitas 

Pemasaran Media 

Sosial berpengaruh 

positif pada 

Kesadaran Merek 

dan Citra Merek, 

Kesadaran Merek 

berpengaruh positif 

terhadap 

Komitmen, Citra 

Merek 

mempengaruhi 

secara signifikan  

E-WOM dan 

Komitmen 

Aktivitas 

pemasaran 

media sosial 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

kesadaran 

merek 

konsumen, 

citra merek, 

dan loyalitas 

merek. 

Efek 

mendalam dari 

kegiatan 

pemasaran 

media sosial 

pada  

kesadaran 

merek tidak 

mencerminkan 

citra merek dan 

loyalitas 

merek. 

Intensitas 

penggunaan 

media sosial 

secara signifikan 

mempengaruhi 

kesadaran 

merek, 

Kesadaran 

merek memiliki 

hubungan  

positif dengan 

citra kognitif 

dan afektif 

merek, kualitas 

merek, nilai 

pelanggan dan 

niat untuk 

membuat E-

WOM. 

Firm-Generated 

Content  memiliki 

dampak positif 

pada kesadaran 

merek, loyalitas 

merek, E-WOM 

dan niat beli. 

Adanya 

keterkaitan antara 

E-WOM 

konsumen dan 

kesadaran serta 

loyalitas merek. 

Pentingnya 

membuat Firm-

Generated 

Content di media 

sosial dengan 

meningkatkan E-

WOM terhadap 

sebuah merek. 

 

Aktivitas Pemasaran 

Media Sosial 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap Kesadaran 

Merek, Citra Merek. 

Efek Kesadaran 

Merek ke E-WOM 

berpengaruh positif 

tidak signifikan. Citra 

Merek berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap E-WOM 

Sumber : Seo & Park (2018), Bilgin (2018), Stojanovic, Andreu, & Curras-Perez 

(2018), Poulis, Rizomyliotis, & Konstantoulaki (2019) 

2.2. Landasan Teori 

Peneliti menggunakan beberapa teori dalam melakukan penelitian yang 

dijadikan sebagai acuan pada analisisnya. 

2.2.1 Aktivitas Pemasaran Media Sosial (Social Media Marketing Activity) 
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Kotler & Armstrong (2018:521-523) mendefinisikan bahwa media sosial adalah 

jaringan sosial online independen dan komersial sebagai tempat orang berkumpul 

untuk bersosialisasi dan berbagi pesan, pendapat, gambar, video, dan konten 

lainnya. Media sosial dapat digunakan untuk menjangkau konsumen kapan saja, 

dimana saja dengan konten pemasaran yang tepat waktu dan relevan mengenai 

kejadian dan aktivitas merek. Berdasarkan definisi menurut para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa Aktivitas Pemasaran Media Sosial merupakan suatu aktivitas 

pemasaran untuk mempromosikan produk atau jasa serta memudahkan interaksi 

antara penjual dan konsumen melalui sebuah aplikasi berbasis internet. Adapaun 

indikator dari Aktivitas Pemasaran Media Sosial menurut Seo & Park (2018) yaitu: 

1) Hiburan (Entertainment), Menurut definisi Kang (2005) dalam Seo & Park 

(2018) hiburan pada media sosial adalah komponen penting yang menginduksi 

positif emosi, meningkatkan perilaku berpartisipasi, dan menghasilkan niat 

untuk digunakan secara terus menerus. 

2) Interaksi (Interaction), Menurut Naaman et al., (2011) dalam Seo & Park 

(2018) interaksi adalah alat media sosial untuk mencari berita dan informasi 

terbaru mengenai pencarian suatu produk yang banyak dan praktis. 

3) Tren/Hal yang dibicarakan (Trendiness), Menurut definisi Bruno et al.,(2016) 

dalam Seo & Park (2018) Tren berguna sebagai penyedia informasi terbaru 

tentang produk atau layanan. 

4) Kustomisasi (Customization), Menurut definisi Martin dan Todorov (2010) 

dalam Seo & Park (2018) Kustomisasi media sosial adalah alat bagi perusahaan 
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untuk mengomunikasikan keunikan merek mereka dan meningkatkan 

preferensi dan loyalitas terhadap merek tersebut.  

5) Risiko yang dirasakan (Perceived Risk) merupakan alat yang dipilih sebagai 

komponen Aktivitas pemasaran media sosial karena, sebagaimana disebutkan, 

kemampuannya untuk mengurangi kecemasan atau kekhawatiran yang 

dirasakan oleh konsumen. 

2.2.2 Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Menurut Kotler & Keller (2017:346) definisi dari Kesadaran merek (Brand 

Awareness) adalah kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi merek dalam 

kondisi berbeda, seperti tercermin oleh pengenalan merek mereka atau persepsi 

pengingatan. Tjiptono (2011:97) mendefinisikan bahwa Kesadaran merek yaitu 

kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek 

merupakan anggota dari kategori produk tertentu. Menurut definisi Keller 

(2008:51) Kesadaran merek terkait dengan kekuatan simpul merek atau jejak dalam 

memori, yang dapat kita ukur sebagai kemampuan konsumen untuk 

mengidentifikasi merek dalam kondisi yang berbeda. Kotler & Keller (2018:207) 

menunjukkan Kesadaran merek merupakan fungsi dari jumlah paparan dan 

pengalaman yang berkaitan dengan merek yang terakumulasi oleh konsumen. 

Menurut beberapa definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa kesadaran merek 

merupakan suatu kemampuan untuk mengingat merek secara spontan sehingga 

dapat menimbulkan pengakuan merek dari konsumen. Adapun indikator dari 

kesadaran merek menurut Hutter et al., (2013) adalah: 
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1) Mampu mengenal merek, merupakan pengetahuan yang dikuasai oleh 

konsumen mengenai merek suatu perusahaan. 

2) Mengingat merek, merupakan pengetahuan yang dikuasai oleh konsumen 

tentang ingatan merek suatu perusahaan. 

3) Mengenali jenis produk, merupakan pengetahuan yang dikuasai oleh 

konsumen sehingga mengetahui ciri dan perbedaan jenis merek suatu 

perusahaan. 

4) Mengetahui perbedaan produk, merupakan persepsi konsumen yang mampu 

membedakan produk buatan suatu perusahaan dengan produk buatan 

perusahaan lain. 

5) Dapat membandingkan merek lain, merupakan konsumen mampu memberikan 

sebuah kesan serta keyakinan terhadap merek suatu perusahaan. 

2.2.3 Citra Merek (Brand Image)  

Menurut Kotler & Keller (2017:346) definisi dari Citra Merek adalah persepsi dan 

keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang 

terjadi dalam dalam memori konsumen. Keller (2008:51) mendifinisikan bahwa 

Citra Merek (Brand Image) adalah persepsi konsumen tentang suatu merek, 

sebagaimana tercermin oleh asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen. 

Menurut definisi Suryani (2013:86) Citra merek (Brand Image) umumnya 

didefinisikan segala hal yang terkait dengan merek yang ada di benak ingatan 

konsumen. Menurut Aaker citra merek adalah kesan konsumen tentang suatu merek 

Bian & Mountinho (2011) dalam Suryani (2013:86). Berdasarkan definisi menurut 

ahli, dapat disimpulkan Citra Merek adalah persepsi konsumen terhadap suatu 
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merek yang melekat pada ingatan konsumen. Terdapat indikator dari Citra Merek 

menurut Barreda et al., (2016) adalah: 

1) Manfaat yang dirasakan oleh pelanggan, yaitu konsumen merasakan manfaat 

yang didapatkan sehingga konsumen merasa merek yang ditawarkan 

perusahaan adalah baik. 

2) Kualitas Produk, yaitu konsumen merasakan manfaat yang didapatkan atas 

kualitas merek yang ditawarkan oleh perusahaan. 

3) Pengalaman atas produk, yaitu konsumen menerima suatu pengalaman dan 

citra yang positif pada merek, dan akan memilih merek tersebut. 

2.2.4 Electronic-Word Of Mouth (E-WOM) 

Menurut Cheung dan Lee (2012) dalam Tingting (Christina) Zhang et al., (2017) 

Electronic-Word Of Mouth (E-WOM) didefinisikan sebagai proses yang 

memungkinkan konsumen untuk membagikan pandangan mereka secara online dan 

mengarahkan konsumen untuk mendukung dan menentang produk secara spesifik. 

Menurut Ye et al., (2011) dalam Tingting (Christina) Zhang et al., (2017) E-WOM 

termasuk komunikasi informal dari konsumen tentang karakteristik dan fitur produk 

atau merek. E-WOM adalah fitur yang sangat penting dialat komunikasi 

kontemporer, seperti media sosial dan teknologi seluler. Berdasarkan definisi 

menurut para ahli, maka dapat disimpulkan E-WOM merupakan sebuah alat untuk 

menyampaikan informasi secara cepat berbasis internet dan berfokus pada 

konsumen. Adapun indikator dari E-WOM menurut Hutter et al., (2013) adalah: 
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1) Intensitas membaca ulasan, yaitu konsumen membaca mengenai penilaian 

produk suatu perusahaan sehingga dapat memberikan sebuah rekomendasi 

terhadap konsumen lain  

2) Memberikan ulasan positif, merupakan persepsi konsumen atas informasi yang 

diberikan oleh konsumen lain mengenai konten yang di tampilkan di media 

sosial suatu perusahaan. 

3) Membaca pengalaman pembeli sebelumnya, merupakan aktivitas yang 

didasarkan atas pengalaman positif konsumen dan akan dibagian ke konsumen 

lainnya. 

4) Intensitas berkomunikasi, yaitu dijadikan sebagai alat konsumen untuk 

mendapatkan informasi isi konten media sosial suatu perusahaan, agar dapat 

diteruskan pada konsumen lain. 

2.2.5 Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Aktivitas Pemasaran Media Sosial Terhadap Kesadaran Merek 

Menurut penelitian Seo & Park (2018), dapat ditemukan bahwa Aktivitas 

Pemasaran Media Sosial berpengaruh positif terhadap kesadaran merek dan 

aspek tren adalah komponen aktivitas media sosial yang penting dan paling 

berpengaruh pada kesadaran merek. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika 

suatu perusahaan secara aktif melakukan aktivitas pemasaran media sosial dan 

menyediakan informasi terbaru, maka lebih banyak kemungkinan konsumen 

akan mengingat atau mengidentifikasi merek perusahaan dengan akurat 

dibandingkan dengan merek perusahaan lain. Hasil dari penelitian Bilgin 

(2018) menjelaskan bahwa aktivitas pemasaran media sosial berpengaruh 
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signifikan tingkat tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran media 

sosial merupakan sebuah alat kesadaran dalam hal mengingatkan suatu merek 

pada konsumen dan tetap dalam pikiran mereka. 

2. Pengaruh Aktivitas Pemasaran Media Sosial Terhadap Citra Merek 

Menurut penelitian Seo & Park (2018) menjelaskan bahwa aktivitas pemasaran 

media sosial berpengaruh signifikan terhadap citra merek. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa media sosial yang ditampilkan oleh perusahaan secara 

otomatis akan disimpan oleh konsumen melalui efek manfaat yang sebelumnya 

dirasakan. Hasil penelitian Bilgin (2018) menjelaskan bahwa aktivitas 

pemasaran media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap citra 

merek, penelitian ini menujukkaan bahwa komponen aktivitas pemasaran 

media sosial yang paling penting adalah kustomisasi konsumen yang dapat 

mampu menghidupkan citra merek perusahaan. 

3. Pengaruh Kesadaran Merek Terhadap Citra Merek 

Hasil penelitian Bilgin (2018) menjelaskan bahwa kesadaran merek tidak 

memiliki pengaruh dengan citra merek. Temuan ini menunjukkan bahwa 

kesadaran merek mencerminkan kurangnya pengaruh terhadap citra merek 

yang dirasakan oleh konsumen yang berada di level yang sama. Menurut 

penelitian Dib & Awad Alhaddad (2015) menjelaskan bahwa kesadaran merek 

memiliki efek signifikan terhadap citra merek. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa kesadaran yang meningkat secara umum menghasilkan tingkat citra 

merek yang lebih tinggi pada saat yang sama, karena kesadaran merek 

memainkan peran penting dalam membangun citra merek.  
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4. Pengaruh Kesadaran Merek Terhadap Electronic Word Of Mouth (E-

WOM) 

Menurut penelitian Seo & Park (2018) menjelaskan bahwa efek Kesadaran 

Merek tentang Electronic-Word Of Mouth (E-WOM) menolak artinya bahwa 

hasil tersebut tidak signifikan. Menurut penelitian Poulis, Rizomyliotis & 

Konstantoulaki (2018) menjelaskan bahwa kesadaran merek memiliki efek 

positif terhadap Electronic-word Of mouth (E-WOM). Dengan demikian 

pemasar harus dibuat sadar dengan potensi E-WOM yaitu fokus pada khalayak 

konsumen yang telah menunjukkan kemauan untuk berbagi merek posting, 

bereaksi positif dan merespon dengan posting yang mencakup nama merek, 

sehingga hal tersebut dapat memperkuat keakraban dan kesetiaan konsumen 

terhadap suatu merek.  

5. Pengaruh Citra Merek Terhadap Electronic Word Of Mouth (E-WOM) 

Menurut penelitian Seo & Park (2018) menunjukkan bahwa Citra merek secara 

signifikan mempengaruhi E-WOM, yang berarti citra merek yang positif 

mengarah ke E-WOM positif. Citra merek harus mampu mendorong konsumen 

untuk menyebarkan E-WOM secara sukarela dan untuk mengontrol 

perilakudan respons emosional konsumen terhadap suatu merek dengan 

mengelola media sosial secara efisien. 

2.3 KerangkaPemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori yang dijelaskan, 

maka dapat dibentuk kerangka pemikiran teoritis adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.5 

KERANGKA ADELLYA PUSPITASARI FAQIH HASAN (2019) 
 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Terdapat Hipotesis Penelitian, yang dapat ditunjukkan yaitu sebagai 

berikut: 

H1 :  Aktivitas Pemasaran Media Sosial berpengaruh signifikan positif terhadap 

 Kesadaran Merek. 

H2 : Aktivitas Pemasaran Media Sosial berpengaruh signifikan positif terhadap 

 Citra Merek. 

H3 :  Kesadaran Merek Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Citra Merek. 

H4 :  Kesadaran Merek berpengaruh signifikan positif terhadap Electronic-Word 

Of Mouth (E-WOM). 

H5 : Citra Merek berpengaruh signifikan positif terhadap Electronic-Word Of     

Mouth(E-WOM). 


