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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Ekuitas Merek 

Pengertian ekuitas merek menurut (Aaker, 1996 dalam Agusli dan 

Kunto, 2013) bahwa ekuitas merek menciptakan nilai, baik pada 

perusahaan maupun pada konsumen. Pernyataan ini telah didukung 

oleh beberapa penelitian, diantaranya yang dilakukan oleh Smith et al 

(2007) dalam Agusli dan Kunto (2013) yang menyatakan bahwa 

ekuitas merek dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam 

melakukan merger atau akuisisi. Penelitian lain menyebutkan bahwa 

ekuitas merek mempengaruhi respon pada stock market Lane et al 

(1995) dalam Agusli dan Kunto (2013). Ekuitas merek dapat menjaga 

harga premium dari suatu produk (Keller, 2003 dalam Agusli dan 

Kunto, 2013). Selain itu, ekuitas merek juga dapat mempengaruhi 

kelangsungan hidup sebuah merek (Rangaswamy et al, 1993 dan Yoo 

et al, 2000 dalam Agusli dan Kunto, 2013). Aset atau liabilitas yang 

mendasari ekuitas merek harus dihubungkan dengan nama atau simbol 

dari merek, jika nama merek atau simbol diubah, beberapa atau 

keseluruhan dari aset atau liabilitas dapat dipengaruhi bahkan hilang, 

walaupun beberapa mungkin diganti dengan nama atau simbol baru. 
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Menurut (Aaker, 1996 dalam Agusli dan Kunto, 2013) aset dan 

liabilitas dapat dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu: 

a. Kesadaran merek. 

b. Asosiasi merek. 

c. Persepsi kualitas. 

d. Loyalitas merek. 

Aset-aset hak milik yang lain, mewakili aset seperti paten, dan 

saluran distribusi. 

Keempat variabel ekuitas merek diluar aset-aset merek yang lain 

dikenal sebagai variabel utama dari ekuitas merek. 

Ekuitas merek adalah seperangkat asset dan liabilitas merek yang 

terkait dengan suatu merek, nama, simbol yang mampu menambah 

atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa 

baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. (Durianto, 2001 dalam 

Runtuwene, 2015).  

Ekuitas merek memberikan nilai sehingga nilai total produk yang 

dinilai semata-mata secara objektif. Salah satu pertimbangan yang 

dapat dikemukakan adalah reputasi tinggi merek yang baik tentunya 

tidak terjadi begitu saja melainkan dibangun melalui proses yang 

memakan waktu lama (Aker, 1996 dalam Runtuwene, 2015). 

Ekuitas merek sebagai nilai tambah yang diberikan kepada produk 

dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam bentuk cara seorang 

konsumen dalam berpikir, merasa dan bertindak terhadap merek, 
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harga, pangsa pasar dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan (Kotler 

dan Keller, 2007 dalam Hanggadhika, 2010). 

2. Kesadaran Merek 

Kesadaran merek menurut Aaker (1996) dalam Agusli dan Kunto 

(2013) awareness refers to the strength of the brand’s presence in the 

consumer’s mind. Kesadaran tertuju pada kuatnya kehadiran merek di 

pikiran konsumen. Meningkatkan kesadaran adalah salah satu cara 

dalam mengembangkan pangsa pasar dari suatu merek.  

Menurut Aaker (1996) dalam Agusli dan Kunto (2013) kesadaran 

merek adalah kesanggupan calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagaimana dari 

kategori merek tertentu. Peran kesadaran merek dalam keseluruhan 

ekuitas merek tergantung dari sejauh mana tingkatan kesadaran yang 

dicapai oleh suatu merek.  

Kesadaran merek berada pada rentang antara perasaan yang tidak 

pasti terhadap pengenalan suatu merek sampai dengan perasaan yakin 

bahwa produk tersebut merupakan satu-satunya dalam kelas produk 

yang bersangkutan. 

Menurut Susanto dan Wijanarko (2004) dalam Runtuwene (2015) 

kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori merek tertentu. Kesadaran merek berada pada 

rentang antara perasaan yang tak pasti terhadap pengenalan suatu 
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merek sampai dengan perasaaan yakin bahwa produk tersebut 

merupakan satu-satunya dalam kelas produk yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut Shimp (2003) dalam Runtuwene (2015) kesadaran 

merek merupakan kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam 

benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan kategori produk 

tertentu dan seberapa mudahnya nama tersebut dimunculkan. 

Kesadaran merek adalah dimensi dasar dalam ekuitas merek dan 

berdasarkan cara pandang konsumen, sebuah merek tidak memiliki 

ekuitas hingga konsumen menyadari keberadaan merek tersebut. 

Aaker (1996) dalam Runtuwene (2015) menyatakan bahwa ada 4 

tingkatan kesadaran merek, mulai dari kesadaran merek tingkat 

terendah sampai tingkat tertinggi sebagai berikut:  

a. Tidak menyadari merek, yaitu tingkat dimana calon konsumen 

tidak menyadari kehadiran suatu merek. 

b. Pengenalan merek, yaitu tingkat dimana ingatan konsumen 

terhadap suatu merek akan muncul apabila konsumen diberi 

bantuan agar dapat kembali mengingat merek tersebut. 

c. Pengingatan kembali terhadap merek, yaitu tingkat dimana 

konsumen dapat mengingat kembali suatu merek tanpa diberikan 

bantuan apapun. 

d. Puncak pikiran, yaitu tingkat dimana suatu merek menjadi merek 

yang pertama kali disebutkan atau yang pertama kali muncul di 
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benak konsumen. Dalam tingkatan ini merek tersebut telah 

menjadi merek utama yang ada di pikiran konsumen. 

3. Asosiasi Merek 

Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak 

seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. 

Menurut Durianto (2004) dalam Runtuwene (2015) Diferensiasi 

terhadap fisik produk, pelayanan, personal, saluran, maupun citra 

tersebut akan tercermin dalam satu elemen ekuitas merek produk 

perusahaan, yaitu asosiasi merek. Selanjutnya, brand image yang 

terbentuk dari asosiasi-asosiasi produk yang membentuk jalinan ini 

dapat dimanfaatkan dalam strategi penentuan posisi. Asosiasi merek 

secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra 

tertentu dikaitkan kepada suatu merek, sama halnya ketika kita berpikir 

tentang orang lain (Shimp, 2003 dalam Runtuwene, 2015). 

Berbagai asosiasi merek yang saling berhubungan akan 

menimbulkan suatu rangsangan yang disebut dengan brand image. 

Semakin banyak asosiasi yang saling berhubungan, maka akan 

semakin kuat citra mereknya. Selain itu, asosiasi merek dapat 

membangkitkan berbagai atribut produk atau manfaat bagi konsumen 

yang pada akhirnya akan memberikan alasan spesifik bagi konsumen 

untuk membeli dan menggunakan merek tersebut (Durianto, 2004 

dalam Runtuwene, 2015). 
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Asosiasi merek menurut Aaker (2001) adalah segala sesuatu yang 

berkaitan secara langsung maupun tidak dengan ingatan konsumen 

terhadap suatu merek. Asosiasi merek itu tidak hanya eksis, namun 

juga memiliki suatu tingkat kekuatan. 

Ditambahkan oleh Susanto (2004) dalam Agusli dan Kunto (2013) 

hal-hal lain yang penting dalam asosiasi merek adalah asosiasi yang 

menunjukkan fakta bahwa produk dapat digunakan untuk 

mengekspresikan asosiasi-asosiasi yang memerlukan aplikasi produk 

tersebut, toko yang menjual produk atau wiraniaganya. Keterkaitan 

pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyaknya 

pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikannya. 

Berbagai asosiasi yang diingat konsumen dapat dirangkai sehingga 

membentuk citra tentang merek atau brand image di dalam benak 

konsumen. Secara sederhana, pengertian brand image adalah 

sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak konsumen. 

Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung 

memiliki konsistensi terhadap brand image atau hal ini disebut juga 

dengan kepribadian merek. 

Selanjutnya apabila para konsumen beranggapan bahwa merek 

tertentu secara fisik berbeda dari merek pesaing, citra merek tersebut 

akan melekat secara terus menerus sehingga dapat membentuk 

kesetiaan terhadap merek tertentu, yang disebut dengan loyalitas 

merek. 
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4. Persepsi Kualitas 

Persepsi kualitas adalah salah satu kunci dimensi ekuitas merek. 

Menurut Susanto dan Wijanarko (2004) dalam Runtuwene (2015) 

persepsi kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 

berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Persepsi pelanggan 

merupakan penilaian, yang tentunya tidak selalu sama antara 

pelanggan satu dengan lainnya. 

Menurut Aaker (1996) dalam Agusli dan Kunto (2013) persepsi 

kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud 

yang diharapkan. 

Terdapat beberapa keuntungan dari persepsi kualitas. Keuntungan 

pertama, alasan untuk membeli. Persepsi kualitas dari sebuah merek 

memberikan alasan yang penting untuk membeli, hal ini 

mempengaruhi merek-merek mana yang harus dipertimbangkan, 

selanjutnya mempengaruhi merek apa yang akan dipilih. Keuntungan 

kedua, diferensiasi artinya suatu karakteristik penting dari merek 

adalah posisinya dalam dimensi persepsi kualitas. Keuntungan ketiga 

adalah harga optimum, keuntungan ketiga ini memberikan pilihan-

pilihan di dalam menetapkan harga optimum (premium price). Harga 

yang ditetapkan merepresentasikan gap antara kualitas dan manfaat 

yang mereka dapatkan sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan 
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Monroe (1996) dalam Agusli dan Kunto (2013). Keuntungan keempat 

adalah meningkatkan minat para distributor, pengecer serta berbagai 

saluran distribusi lainnya, karena hal itu sangat membantu perluasan 

distribusi. Perceived quality dengan cara mengenalkan berbagai 

perluasan merek tertentu akan masuk ke dalam kategori produk baru. 

Dimensi kualitas jasa menurut Zeithaml dan Bitner (2006) dalam 

Agusli dan Kunto (2013) terbagi menjadi 5 aspek, antara lain: 

a. Reliability – kemampuan menampilkan pelayanan yang 

diandalkan dan akurat. 

b. Responsiveness – kesediaan membantu dan menyediakan 

layanan yang cepat. 

c. Assurance – pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk 

menumbuhkan keyakinan konsumen terhadap pelayanan 

penyedia jasa. 

d. Emphaty – menunjukkan perhatian perusahaan terhadap setiap 

konsumennya. 

e. Tangibles – tampilan dari fasilitas fisik, peralatan, personil atau 

karyawan. 

5. Loyalitas Merek 

Loyalitas merek adalah ukuran kesetiaan konsumen terhadap suatu 

merek. Loyalitas merek merupakan inti dari ekuitas merek yang 

menjadi gagasan sentral dalam pemasaran, karena hal ini merupakan 

satu ukuran keterkaitan seorang pelanggan. Apabila loyalitas merek 
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meningkat, maka kerapuhan kelompok pelanggan dari serangan 

pesaing dapat dikurangi. Hal ini merupakan suatu indikator dari 

ekuitas merek yang berkaitan dengan perolehan laba di masa yang 

akan datang karena loyalitas merek secara langsung dapat diartikan 

sebagai penjualan di masa depan. 

Loyalitas merek sudah lama menjadi gagasan inti dalam pemasaran 

dan merupakan ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah 

merek. Loyalitas merek merupakan satu indikator dari ekuitas merek 

yang nyata terkait dengan laba masa depan, karena secara langsung 

dihubungkan dengan tingkat penjualan di masa depan (Susanto dan 

Wijanarko, 2004 dalam Runtuwene, 2015).  

Loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan 

kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran 

tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek lain, 

terutama jika pada merek tersebut didapati terjadinya perubahan baik 

menyangkut harga ataupun atribut lain (Durianto, 2004 dalam 

Runtuwene, 2015). 

Konsumen yang memiliki loyalitas kuat terhadap suatu merek akan 

tetap melanjutkan pembelian produk tersebut, meskipun saat ini 

banyak bermunculan berbagai merek di pasar yang menawarkan 

karakteristik produk yang lebih unggul serta dapat memberikan 

jaminan peningkatan perolehan laba perusahaan di masa yang akan 

datang. Selain itu, konsumen yang loyal juga akan secara sukarela 
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merekomendasikan untuk menggunakan merek tersebut kepada orang 

lain yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan 

(Durianto, 2004 dalam Runtuwene, 2015). 

6. Minat Beli  

Menurut ensiklopedia Britania Ready Reference (2004) dalam 

Agusli dan Kunto (2013), kata minat berasal dari bahasa Inggris 

artinya interest yang memiliki makna perasaan yang muncul 

bersamaan atau menyebabkan suatu perhatian khusus pada suatu objek 

atau kelompok objek, dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang 

memunculkan sebuah perhatian. 

Minat timbul karena pengalaman individu yang memuaskan dan 

jika minat telah terbentuk pada diri individu, maka akan cenderung 

untuk menetap sepanjang obyek yang menimbulkan minat yang 

obyektif bagi individu (Mouly, 2007 dalam Agusli dan Kunto, 2013). 

Dari beberapa pengertian atau definisi diatas, minat merupakan 

suatu kekuatan yang bersifat intirinsik yang mampu mendorong, 

mempengaruhi atau menyebabkan seorang individu dapat tertarik 

perhatiannya pada sesuatu di luar dirinya secara sadar. Minat juga 

dipandang sebagai suatu respon yang disadari dan mempunyai arah 

pada suatu obyek atau situasi tertentu yang menimbulkan rasa tertarik 

dan individu lebih fokus perhatiannya pada obyek atau situasi tersebut 

daripada lainnya. Disamping itu, minat juga akan melibatkan 
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kesediaan individu untuk berinteraksi dengan obyek atau situasi yang 

menimbulkan rasa senang pada dirinya. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berjudul “Analisis dimensi ekuitas merek terhadap 

minat beli konsumen” ini mengacu pada beberapa penelitian sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agusli dan Kunto (2013) dengan 

judul “Analisa pengaruh dimensi ekuitas merek terhadap 

minat beli konsumen Midtown Hotel Surabaya”. Penelitian 

tersebut menggunakan model penelitian uji regresi linear 

berganda. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: 

a. Variabel kesadaran merek mempunyai pengaruh terhadap 

minat beli konsumen. 

b. Variabel asosiasi merek tidak berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen. 

c. Variabel persepsi kualitas mempunyai pengaruh terhadap 

minat beli konsumen. 

d. Variabel loyalitas merek mempunyai pengaruh terhadap minat 

beli konsumen. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Dkk (2015) dengan judul 

“Pengaruh ekuitas merek terhadap minat beli (Survei pada 

Warga Temenggungan Sebagai Pelanggan Indomie RT 10 RW 

01 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)”. 
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Penelitian tersebut menggunakan model penelitian uji regresi 

linier berganda. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa : 

a. Variabel kesadaran merek mempunyai pengaruh terhadap 

minat beli konsumen. 

b. Variabel asosiasi merek mempunyai pengaruh terhadap minat 

beli konsumen. 

c. Variabel persepsi kualitas mempunyai pengaruh terhadap 

minat beli konsumen. 

d. Variabel loyalitas merek mempunyai pengaruh terhadap minat 

beli konsumen. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Runtuwene (2015) dengan judul 

“Analisis pengaruh faktor-faktor ekuitas merek terhadap 

minat beli konsumen produk sepeda motor Yamaha Mio-J di 

kota Tomohon”. Penelitian tersebut menggunakan model 

penelitian uji regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa:  

a. Variabel kesadaran merek mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 

b. Variabel asosiasi merek mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 

c. Variabel persepsi kualitas mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 
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d. Variabel loyalitas merek mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sudomo (2013) dengan judul 

“Pengaruh ekuitas merek terhadap minat beli, studi kasus 

konsumen Pepsodent di Kabupaten Bantul”. Penelitian tersebut 

menggunakan model penelitian uji regresi linier berganda. Hasil 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: 

a. Variabel kesadaran merek mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap minat beli. 

b. Variabel asosiasi merek tidak berpengaruh terhadap minat beli. 

c. Variabel persepsi kualitas tidak berpengaruh terhadap minat 

beli. 

d. Variabel loyalitas merek mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap minat beli. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Agusli 

dan Kunto (2013), karena penelitian ini juga akan menguji dan 

menganalisis pengaruh dimensi ekuitas merek terhadap minat beli 

konsumen. 

Pada penelitian ini sama-sama menggunakan analisis regresi beganda, 

sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

obyek dan subyek penelitian yang digunakan. Obyek dari penelitian 

sebelumnya adalah Midtown Hotel Surabaya dengan subyeknya konsumen 

Midtown Hotel di Surabaya, sedangkan pada penelitian ini obyeknya 
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adalah produk smartphone Xiaomi dan subyeknya adalah pengguna 

pengguna smartphone Xiaomi di wilayah Yogyakarta. 

Selain mengacu pada Penelitian Agusli dan Kunto (2013), peneliti 

juga mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu diatas. 

C. Hipotesis 

Menurut Arikunto (2013) hipotesis merupakan suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian. Adapun hipotesis 

dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh kesadaran merek terhadap minat beli konsumen 

Hubungan kesadaran merek dengan minat beli ditegaskan 

oleh Durianto (2004) dalam Runtuwene (2015) yang menyatakan 

bahwa kesadaran merek menggambarkan keberadaan merek di 

dalam pikiran konsumen, yang dapat menjadi penentu dalam 

beberapa kategori dan biasanya dalam brand equity. Kesadaran 

juga mempengaruhi tingkah laku karena kesadaran merek 

merupakan key of brand asset atau kunci pembuka untuk masuk 

dalam elemen lainya. Peran brand awarenes dalam keseluruhan 

ekuitas merek tergantung dan sejauh mana tingkat kesadaran yang 

dicapai oleh suatu merek.  

Kesadaran merek artinya adalah kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merek merupakan bagian dan kategori produk-produk 

tertentu (Aaker dalam Runtuwene, 2015). Kesadaran konsumen 
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terhadap merek dapat digunakan oleh perusahaan sebagai sarana 

untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

suatu merek kepada konsumen. Peran kesadaran merek dalam 

membantu merek dapat dipahami dengan mengkaji bagaimana 

kesadaran merek menciptakan suatu nilai. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agusli 

dan Kunto (2013) menunjukan bahwa variabel kesadaran merek 

merupakan variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap 

minat beli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

tingkat kesadaran merek maka akan memberikan pengaruh 

signifikan terhadap minat beli konsumen. 

Mengacu pada teori dan penelitian sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini diusulkan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Kesadaran merek memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli konsumen smartphone Xiaomi. 

2. Pengaruh asosiasi merek terhadap minat beli konsumen 

Durianto (2004) dalam Runtuwene (2015) asosiasi merek 

adalah sebuah identitas yang menjadi penentu diferensiasi dan 

akan menjadi faktor penentu yang penting jika merek yang kita 

miliki mirip dalam hal atribut dengan merek lain. Sementara itu 

pada umumnya keterkaitan pada suatu merek akan lebih kuat 

apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau penampakan 

untuk mengkomunikasikan Rangkuti, (2004) dalam Runtuwene 
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(2015). Sedangkan menurut Knapp (2001) dalam Runtuwene 

(2015) Asosiasi merek dapat sangat membantu para konsumen 

dalam memproses informasi tentang suatu merek. 

Berdasarakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Runtuwene (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

asosiasi merek mempunyai pengaruh terhadap minat beli. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat asosiasi 

merek maka akan memberikan pengaruh signifikan terhadap minat 

beli konsumen. 

H2  : Asosiasi merek memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap 

minat beli konsumen smartphone Xiaomi. 

3. Pengaruh persepsi kualitas  terhadap minat beli konsumen 

Knapp (2001) dalam Runtuwene (2015) dimana disebutkan 

bahwa persepsi merupakan persepsi konsumen terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan konsumen. 

Persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu produk atau jasa 

tersebut dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan 

berpengaruh langsung kepada minat beli dan loyalitas konsumen 

terhadap suatu merek. Perceived quality tidak dapat ditetapkan 

secara objektif, karena akan melibatkan hal-hal apa saja yang 

dianggap penting bagi pelanggan. Sedangkan antara pelanggan 
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yang satu dengan lainnya memiliki kepentingan yang relatif 

berbeda terhadap suatu produk atau jasa. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari 

(2015) menunjukan bahwa persepsi kualitas merupakan variabel 

yang berpengaruh secara parsial terhadap minat beli. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat persepsi kualitas 

maka akan memberikan pengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen. 

H3 : Persepsi kualitas memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 

4. Pengaruh loyalitas merek terhadap minat beli konsumen 

Hubungan loyalitas merek terhadap minat beli konsumen 

ditegaskan oleh Kartajaya (2002) dalam Runtuwene (2015) yang 

menunjukan bahwa loyalitas merek adalah loyalitas yang 

diberikan oleh pelanggan kepada merek. Loyalitas merek ini 

menjadi ukuran seberapa besar kemungkinan pelanggan akan 

pindah ke merek lain. Konsumen yang loyal pada umumnya akan 

melanjutkan pembelian merek tersebut walaupun dihadapkan pada 

banyak alternatif merek produk pesaing yang menawarkan 

karakteristik produk yang lebih unggul dipandang dari berbagai 

sudut atributnya. Selain itu, konsumen yang loyal juga akan 

sukarela merekomendasikan untuk menggunakan merek tersebut 

kepada orang lain yang pada akhirnya akan meningkatkan 
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keuntungan perusahaan. Penggerak terbaik dari penjualan 

berulang adalah para konsumen yang puas. Merek tertentu 

membantu konsumen untuk mengenali produk-produk yang akan 

dibelinya kembali dan menghindari pembelian produk yang tidak 

mereka inginkan. Loyalitas merek (brand loyalty), adalah 

cerminan tingkat keterikatan konsumen. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudomo 

(2013) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara loyalitas 

merek terhadap minat beli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi tingkat loyalitas merek maka akan memberikan 

pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. 

H4 : Loyalitas merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

minat beli konsumen. 

D. Model Penelitian  

Model penelitian menggambarkan hubungan antar variabel-

variabel penelitian dan bentuk hipotesa yang dirumuskan. Pada penelitan 

ini menggunakan model penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Model Penelitian 

Kesadaran Merek 

(X1) 

Asosiasi Merek 

(X2) 

Loyalitas Merek 

(X4) 

Persepsi Kualitas 

(X3) 

Minat Beli (Y) 


