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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

 Zheng, Cheung, Lee, dan Liang (2015) menulis penelitian yang berjudul 

“Building brand loyalty through user engagement in online brand communities in 

social networking sites” tujuannya adalah untuk mengeksplorasi konsep 

keterlibatan pengguna dalam konteks komunitas merek online. Sebuah model 

penelitian yang diusulkan untuk menjelaskan bagaimana loyalitas merek 

dikembangkan melalui keterlibatan pengguna. 

 Metode penelitian diuji secara empiris dengan studi survei online dari 185 

pengguna Facebook saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan 

pengguna dipengaruhi loyalitas merek baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui komitmen komunitas online. Pengguna cenderung fokus pada 

manfaat (bukan biaya) yang berasal dari penggunaan ketika mereka terlibat 

dalam sebuah komunitas merek online. 

 Laroche, Habibi, dan Richard (2013) menulis penelitian yang berjudul “To 

be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media?” 

tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana komunitas merek yang 

berdasarkan pengaruh elemen media sosial dari model customer centric 

(contohnya, hubungan antara pelanggan fokal dengan merek, produk, 

perusahaan, dan pelanggan lain) dan loyalitas merek. Metode penelitian dengan 

studi empiris berbasis survei dengan 441 responden. Hasil penelitian 

menunjukkan kepercayaan merek memiliki peran penuh dalam mediasi 
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mengkonversi efek hubungan yang ditingkatkan di dalam komunitas merek 

terhadap loyalitas merek. 

HSU, Chen, Fan, Lin, dan Chiu (2015) menulis penelitian yang berjudul 

“Factors affecting the satisfaction of an online community for archive 

management in Taiwan” tujuannya adalah menyelidiki hubungan antara 

kekayaan informasi dan kepuasan peserta dalam sebuah komunitas online 

mengenai pengelolaan arsip di Taiwan. Metode penelitian dengan 

menginvestigasi ditugaskan ke petugas di 20 program pelatihan yang diciptakan 

oleh Administrasi Arsip Nasional (NAA) di Taiwan untuk staf yang mencatat pada 

topik preservasi digital. Tanggapan dikumpulkan dari responden yang 

berpartisipasi dalam komunitas online untuk pengelolaan arsip. Hasilnya dapat 

memberikan arah strategis untuk pengelola arsip nasional dan komunitas online 

di instansi pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan 

kekayaan informasi dan gambar dari arsip serta mencapai kepuasan peserta 

dalam komunitas profesional. 

2.2.  Landasan Teori 

2.2.1. Pemasaran 

Kegiatan pemasaran merupakan awal dari kegiatan suatu perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk berkembang 

dan mendapatkan keuntungan. Pemasaran merupakan faktor yang paling 

penting pada perusahaan untuk mempertahankan kegiatan usahanya secara 

berkesinambungan. Pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu dalam strategi 

bisnis yang bertujuan untuk mencapai kepuasan yang berkelanjutan bagi para 

stakeholder. Pemasaran berkaitan dengan kegiatan mengidentifikasi dan 
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menemukan apa yang dibutuhkan dari manusia maupun lingkungan sosial. 

Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2011) adalah proses sosial yang dengan 

proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Tujuan dari pemasaran 

sebenarnya adalah untuk mengetahui dan mengerti pelanggan dengan sangat 

baik sehingga produk dan jasa yang dijual sesuai dengannya kebutuhan mereka.  

Definisi di atas menunjukkan bahwa pemasaran adalah proses 

pertemuan antara individu dan kelompok di mana masing – masing pihak ingin 

mendapatkan apa yang mereka cari, butuhkan dan inginkan melalui serangkaian 

proses yaitu menciptakan, menawarkan, dan pertukaran. Suatu usaha akan 

dapat berhasil bila didukung dengan kegiatan pemasaran yang baik, namun 

suatu kegiatan pemasaran itu sendiri tidak akan dapat berjalan dengan baik 

apabila tidak didukung dengan adanya suatu manajemen yang baik pula, maka 

dari itu dibutuhkan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol pelaksanaan strategi pemasaran agar 

dapat berjalan secara efektif.  

Kotler dan Keller (2011) mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai 

seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan yang lebih unggul. Sedangkan tujuan dari 

manajemen pemasaran adalah untuk mempengaruhi tingkat, jangkauan waktu 

dan komposisi permintaan sehingga dapat membantu perusahaan dalam 

mencapai sasarannya. 
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2.2.2.  Merek 

 Menurut Kotler (2011), merek didefinisikan sebagai nama, istilah, tanda, 

lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan 

mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. 

 Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam pemasaran 

adalah merek. Terdapat beberapa perbedan antara produk dengan merek. 

Produk merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik dan mudah ditiru oleh 

para pesaing. Sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli oleh konsumen, 

memiliki nilai dan identitas atau ciri tertentu yang dilindungi secara hukum 

sehingga tidak dapat ditiru oleh pesaing. Merek mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap produk yang akan dibeli maka persaingan antar perusahaan 

adalah persaingan persepsi bukan produk (Tjiptono, 2011). 

 Terdapat enam tingkat pengertian merek menurut Surachman (2011), 

diantaranya: 

1. Atribut 

Setiap merek pasti memilik atribut. Atribut tersebut perlu dikelola dan 

diciptakan supaya konsumen mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa 

saja yang ada di dalam suatu merek. Misalnya: McDonalds merupakan 

restoran cepat saji yang mempunyai kualitas produk yang enak, aman, 

dan terjamin kualitasnya serta pelayanannya yang cepat. 
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2. Manfaat 

Merek sebagai atribut mempunyai dua manfaat yaitu manfaat emosional 

dan manfaat fungsional. Atribut “mudah didapat” dapat diartikan sebagai 

manfaat fungsional. Atribut “mahal” dapat diartikan sebagai manfaat 

emosional. 

3. Nilai 

Merek juga menyatakan nilai bagi produsennya. Contoh: PT. Rekso 

Nasional Food (McDonalds) dinilai sebagai restoran cepat saji yang 

cepat, bergengsi, ramah, dan merupakan pemimpin industri makanan 

cepat saji di Indonesia. Dengan demikian, produsen McDonalds juga 

mendapat nilai tinggi di mata masyarakat. Sehingga, produsen dapat 

mengetahui kelompok-kelompok pembeli yang mencari nilai tersebut. 

4. Budaya 

Merek memiliki budaya tertentu. Misalnya: McDonalds yang berasal dari 

Amerika yang melambangkan budaya Amerika yang efisien, mandiri, dan 

prestige. 

5. Kepribadian 

Merek juga dapat mencerminkan kepribadian tertentu. Contoh: 

McDonalds menyiratkan mahasiswa yang memiliki efisiensi terhadap 

waktu atau keluarga yang senang kumpul bersama. 

6. Pemakai 

Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau memakai merek 

tertentu, oleh karena itu para penjual menggunakan analogi supaya dapat 

memasarkan mereknya kepada konsumen. Misalnya: McDonalds 
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memasarkan produknya kepada mahasiswa dan keluarga dibandingkan 

memasarkan produknya kepada pengusaha. 

 Pengertian keenam tingkat merek tersebut menunjukkan bahwa merek 

bukan saja berfungsi sebagai simbol dari suatu produk, melainkan lebih dari itu, 

dimana merek tersebut merupakan satu kesatuan dari sebuah produk dan tidak 

dapat dipisahkan. 

2.2.3.  Kriteria Pemilihan Merek 

 Menurut Kotler (2011), terdapat enam pemilihan kriteria merek, 

diantaranya adalah: 

1. Dapat diingat 

Merek harus mudah diingat dan dikenali oleh para konsumen. 

2. Berarti 

Merek juga harus kredibel dan dapat mencirikan karakter yang sesuai, 

serta meyiaratkan sesuatu tentang bahan atau tipe orang yang 

menggunakan merek. 

3. Dapat disukai 

Seberapa menarik estetika dari merek tersebut dan disukai secara visual, 

verbal, dan lain sebagainya. 

4. Dapat dipindahkan 

Merek dapat digunakan untuk memperkenalkan suatu produk baru ke 

dalam suatu kategori yang masih sama atau berbeda dengan melintasi 

batas geografis dan berbagai segmen pasar. 
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5. Dapat disesuaikan 

Merek harus dapat dengan mudah disesuaikan atau dengan mudah 

diperbarui sesuai dengan kebutuhan pasar. 

6. Dapat dilindungi 

Merek harus dapat dipatenkan atau dapat dilegalkan secara hukum, 

sehingga tidak ditiru oleh para pesaing. 

2.2.4.  Komunitas Merek 

Menurut Martin dan Schouten (2011) komunitas merek merupakan 

kelompok sosial yang berbeda yang dipilih secara pribadi berdasarkan pada 

persamaan komitmen terhadap kelas produk tertentu, merek dan aktivitas 

konsumsi. Definisi ini menunjukkan bahwa komunitas merek adalah sekelompok 

sosial yang memiliki ikatan solidaritas yang tinggi akan sebuah merek (brand) 

dengan maksud dan tujuan yang sama. 

O'Guinn (2014) menjelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik 

dalam komunitas merek, diantaranya yaitu: 

1. Online brand community bebas dari batasan ruang dan wilayah. 

2. Komunitas dibangun dari suatu produk atau jasa komersial. 

3. Merupakan tempat saling berinteraksi dimana setiap anggota memiliki 

budaya yang mendukung dan mendorong anggota lainnya untuk 

membagikan suatu pengalaman terhadap produk yang mereka miliki. 

4. Relatif stabil dan mensyaratkan komitmen yang cukup kuat karena 

suatu tujuan. 
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5. Anggota komunitas memiliki suatu identitas dengan level diatas rata-

rata dibandingkan dengan konsumen awam karena mereka 

mengetahui seluk beluk produk. 

Merek memegang perananan yang penting, salah satunya  

menghubungkan harapan dari konsumen ketika perusahaan menjanjikan 

sesuatu kepada konsumennya dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan 

emosional yang tercipta antara konsumen dengan perusahaan penghasil suatu 

produk melalui sebuah merek. 

2.2.5.  Brand Trust 

 Kepercayaan memiliki peranan yang penting dalam suatu pemasaran 

dalam industri. Di dalam dinamika lingkungan bisnis yang cepat, memaksa 

pemasaran dalam suatu perusahaan untuk mencari cara yang lebih kreatif dan 

fleksibel untuk dapat beradaptasi. Untuk dapat bertahan dalam situasi tersebut, 

perusahaan harus mencari cara yang kreatif melalui membentuk hubungan 

dengan pelanggan (Putra, 2011). 

 Kepercayaan pelanggan pada merek merupakan sebagai keinginan 

pelanggan untuk bersandar kepada suatu merek dengan resiko-resiko yang 

dihadapi karena ekspetasi pelanggan terhadap merek itu akan menghasilkan 

sesuatu yang positif (Lee, 2011). 

 Menurut Lee (2011), terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

terhadap merek. Tiga faktor tersebut adalah karakteristik merek, karakteristik 

perusahaan, dan karakteristik pelanggan-merek.  
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 Ketiga faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Brand charateristic mempunyai peran yang sangat penting dalam 

menentukan pengambilan keputusan konsumen untuk mempercayai 

suatu merek. Hal ini disebabkan karena konsumen melakukan suatu 

penilaian terhadap merek sebelum membeli. Karakteristik merek 

berhubungan dengan kepercayaan merek meliputi reputasi merek dan 

kompeten. 

2. Company charateristic yang ada dibalik suatu merek juga dapat 

mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

Pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada dibalik merek 

suatu produk merupakan awal pengetahuan konsumen terhadap 

merek suatu produk. Karakteristik ini meliputi reputasi suatu 

perusahaan, motivasi suatu perusahaan, dan integritas suatu 

perusahaan. 

3. Customer – Brand charateristic merupakan dua kelompok yang saling 

mempengaruhi. Oleh sebeb itu karakteristik konsumen – merek dapat 

mempengaruhi kepercayaan terhadap suatu merek. Karakteristik ini 

meliputi kemiripan antara suatu hubungan emosional konsumen 

dengan kepribadian merek, kesukaan konsumen terhadap merek, dan 

pengalaman konsumen terhadap merek. 

Konsumen seringkali berinteraksi dengan merek seolah-olah merek 

tersebut adalah manusia. Dengan demikian, kesamaan antara konsep diri 

manusia dengan kepribadian merek sangat berkaitan dengan kepercayaan 

konsumen terhadap merek tersebut. 
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Penelitian tentang kepercayaan oleh Lee (2011) menyatakan bahwa 

variabel itu menjadi variabel mediasi antara brand predictability, kesukaan 

terhadap suatu merek, kompetensi merek, reputasi merek, dan kepercayaan 

terhadap perusahaan dengan variabel loyalitas terhadap merek. 

2.2.6.  Loyalitas Merek 

Loyalitas merek adalah sikap menyukai suatu merek dimana melakukan 

pembelian yang konsisten terhadap merek tersebut sepanjang waktu (Kotler, 

2011). Pelanggan yang loyal akan melakukan pembelian ulang selama jangka 

waktu tertentu. Pelanggan yang loyal sangat berharga bagi suatu perusahaan 

karena biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelanggan baru lebih besar 

daripada mempertahankan pelanggan lama. 

Indikator dari loyalitas merek adalah: 

1.  Pembelian ulang yaitu kesetiaan terhadap pembelian produk tertentu. 

2. Memberikan rekomendasi kepada orang lain yaitu merefrensikan 

secara total esistensi perusahaan. 

3. Kekebalan pengaruh asing yaitu ketahanan pengaruh yang negatif 

mengenai perusahaan. 

Loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada 

sebuah merek. Ukuran tersebut dapat memberikan gambaran tenang mungkin 

tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek yang lain, terutama jika pada 

merek tersebut terdapat suatu perubahan. Perubahan tersebut bisa terkait 

dengan harga ataupun suatu hal yang lain. Pelanggan yang loyal biasanya akan 

tetap membeli merek tersebut meski terdapat banyak alternatif merek lain yang 

menawarkan sesuatu yang lebih unggul. Sebaliknya, pelanggan yang tidak loyal 

pada suatu merek pada saat merek melakukan pembelian suatu merek, biasanya 
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tidak didasarkan karena keterikatan mereka pada merek tetapi lebih didasarkan 

pada karakteristik produk, harga, dan kenyamanan pemakai. 

2.2.7. Aspek-Aspek Loyalitas Merek 

Schiffman (2014) menjelaskan bahwa komponen-komponen loyalitas 

merek terdiri atas empat macam, yaitu: 

1. Kognitif adalah representasi dari apa yang dipercayai oleh konsumen. 

Komponen kognitif ini terdiri dari kepercayaan, persepsi, dan stereotype 

dari seorang konsumen mengenai suatu merek. Loyalitas berarti  

konsumen akan setia terhadap semua informasi yang berkaitan dengan 

harga suatu merek, suatu keistimewaan dari merek tersebut dan atribut-

atribut lainnya dari sebuah merek. Konsumen yang loyal dari segi ini akan 

mudah dipengaruhi oleh strategi persaingan dari merek-merek lain yang 

disampaikan lewat sebuah media komunikasi seperti iklan ataupun 

pengalaman dari orang lain yang dikenal atau pengalaman pribadinya. 

2. Afektif adalah komponen yang didasarkan pada perasaan dan komitmen 

dari konsumen terhadap suatu merek. Loyalitas ini merupakan fungsi dari 

perasaan dan sikap konsumen terhadap sebuah merek seperti rasa suka, 

senang, dan kepuasan pada merek tersebut. Konsumen yang loyal 

secara afektif ini bisa bertambah suka dengan merek pesaing apabila 

merek pesaing tersebut mampu menyampaikan pesan melalui bayangan 

konsumen yang dapat mengarahkan konsumen ke rasa ketidakpuasan 

terhadap merek yang sebelumnya. 

3. Konatif adalah batas antara dimensi loyalitas sikap dan loyalitas perilaku 

yang dilakukan dengan cara kecenderungan konsumen untuk 
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menggunakan merek yang sama di kesempatan yang akan datang. 

Selain itu, komponen ini berkaitan dengan kecenderungan konsumen 

untuk membeli merek tertentu karena telah terbentuk komitmen dalam diri 

mereka untuk tetap menggunakan merek yang sama. Bahaya yang 

mungkin muncul adalah jika pemasar merek pesaing berusaha membujuk 

konsumen dengan pesan yang menantang kepercayaan mereka terhadap 

merek yang telah mereka gunakan sebelumnya.  

4. Tindakan berupa membeli ulang sebuah merek oleh seorang konsumen 

dalam kategori produk tertentu dan merekomendasikan merek tersebut 

kepada orang lain. Konsumen yang loyal secara tindakan akan mudah 

berpaling ke merek lain jika merek yang selama ini dikonsumsi tidak 

tersedia di pasaran.  

Sedangkan menurut Hawkins (2012), loyalitas merek dapat terdiri dari 

dua aspek yaitu aspek perilaku (behavioral) dan sikap (attitudinal). Loyalitas 

keperilakuan (behavioral loyalty) mengadung arti pembelian ulang suatu merek, 

sedangkan loyalitas attitudinal adalah tingkat kencenderungan komitmen suatu 

konsumen yang menilai sesuatu yang unik yang berkaitan dengan merek. 

2.2.8. Hubungan Antara Komunitas Merek dengan Loyalitas Merek 

Penelitian yang telah dilakukan untuk melihat kaitan antara komunitas 

merek dengan loyalitas merek. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Chaudhry (2012) yang ingin melihat apakah komunitas merek bisa 

membangun loyalitas merek pada konsumen. Hasilnya menunjukkan bahwa 

komunitas merek adalah faktor pendorong yang penting dari loyalitas dan lebih 

penting dari kepuasan. Komunitas merek mengacu pada kumpulan sekelompok 
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konsumen yang didasarkan pada penggunaan yang sama dari suatu merek. 

Sehingga komunitas merek mempunyai peranan yang penting dalam 

membangun loyalitas konsumen terhadap merek tertentu. 

2.2.9. Hubungan Antara Kepercayaan Merek Dengan Loyalitas Merek 

Loyalitas merek berhubungan erat dengan pengalaman konsumen dalam 

menggunakan suatu merek. Terjadinya loyalitas merek pada konsumen 

disebabkan oleh adanya pengaruh kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu 

merek yang terakumulasi secara terus-menerus disamping adanya persepsi 

tentang kualitas produk (Schiffman,2014). Konsumen yang loyal terhadap suatu 

merek produk akan melakukan pembelian ulang terhadap produk dengan merek 

yang sama. Jika loyalitas merek para pelanggan dikelola dan dieksploitasi 

dengan benar, maka akan mempunyai potensi untuk memberikan nilai dan 

keuntungan dalam beberapa bentuk. 

Adapun nilai dan keuntungan loyalitas merek adalah sebagai berikut: 

a. Pengurangan biaya pemasaran 

Perusahaan yang mempunyai pelanggan yang loyalitas terhadap suatu 

merek yang tinggi dapat mengurangi biaya pemasaran perusahaan, 

karena biaya untuk mempertahankan pelanggan jauh lebih murah 

dibandingkan mendapatkan pelanggan baru.  

b. Peningkatan perdagangan 

Loyalitas merek yang kuat akan menyakinkan pihak retail untuk 

memajang di etalasenya, karena mereka mengetahui bahwa para 

pelanggan akan mencantumkan merek-merek tersebut dalam daftar 

belanjanya. 
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c. Menarik konsumen baru 

Perasaan puas dan suka terhadap suatu merek akan menimbulkan 

perasaan yakin bagi calon konsumen untuk menggunakan merek tersebut 

dan biasanya akan merekomendasikan merek yang  dipakai kepada 

orang lain, sehingga kemungkinan dapat menarik pelanggan baru. 

d. Waktu merespon 

Loyalitas merek memberikan waktu, semacam ruang nafas pada suatu 

perusahaan untuk cepat merespon gerakan-gerakan pesaing. Misal: jika 

salah satu pesaing mengembangkan produk yang unggul, seorang 

pengikut yang loyal akan memberi waktu pada perusahaan agar 

memperbaharui produknya. 


