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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Merek 

Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1, 

merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-

huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari 

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. 

Kotler dan Amstrong (2006) berpendapat bahwa merek 

adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi 

keseluruhannya, yang ditujukan untuk mengidentifikasikan 

barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus 

sebagai diferensiasi produk. Selanjutnya Utami (2008) 

mengatakan bahwa merek adalah nama atau simbol pembeda, 

seperti misalnya logo, yang mengidentifikasi produk atau jasa 

yang ditawarkan oleh penjual dan membedakan produk atau 

jasa itu dari atau dengan penawaran pesaing. 

Aaker (1991) menyatakan bahwa merek adalah nama 

atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo, 
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cap/kemasan) untuk mengidentifikasikan barang/jasa dari 

seorang penjual/kelompok penjual tertentu. Tanda pembeda 

yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda 

identitasnya dan produk barang atau jasa yang 

dihasilkannnya kepada konsumen, dan untuk membedakan 

usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkannya 

dari badan usaha lain. 

Merek adalah nama atau simbol yang diasosiasikan 

dengan produk dan jasa dan menimbulkan arti 

psikologis/asosiasi. Berbeda dengan produk sebagai sesuatu 

yang dibuat dipabrik, merek dipercaya menjadi motif 

pendorong konsumen memilih suatu produk, karena merek 

bukan hanya apa yang tercetak didalam produk 

(kemasannya), tetapi merek termasuk apa yang ada dibenak 

konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya 

(Oentoro, 2012). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

merek merupakan nama atau simbol yang adalah dimensi 

penambah nilai dari produk atau jasa yang membedakannya 

dengan produk atau jasa sejenis dari perusahaan pesaing. 
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2.1.1 Brand Relationship 

Konsumen-merek dan konsumen-konsumen dengan 

merek dalam hubungan telah menjadi pembahasan yang 

paling penting dalam manajemen merek (Brakus, Schmitt, 

dan Zarantonello 2009; Veloutsou 2007). Para peneliti 

mengakui bahwa hubungan merek semacam ikatan 

(keuangan, fisik atau emosional) yang membawa merek 

penjual dan pembeli ada bersama-sama (Schultz dan Schultz, 

2004) dan bahwa merek adalah entitas yang memiliki 

kepribadian mereka sendiri, dimana pelanggan bisa 

terhubung (Blackston, 1992, 1993, Fournier dan Yao, 1997; 

Fournier, 1998; Blackston, 2000; Pawle dan Cooper, 2006). 

Pembeli juga mengembangkan hubungan dengan produk, 

obyek (Saren dan Tzokas, 1998; Lye, 2002) atau dengan 

layanan (Dall'Olmo Riley dan de Chernatony, 2000) dan 

pengetahuan dan perasaan tentang merek, mempengaruhi 

evaluasi mereka atas produk  yang membawa nama merek 

(Aaker dan Keller, 1990; Dacin and Smith, 1994; Brown and 

Dacin, 1997). 

Orang-orang ingin berhubungan dengan perusahaan 

yang mereka lihat inovatif, ambisius, cerdas dan bekerja keras 
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(Blackston, 1993), dan mereka mengharapkan manfaat 

emosional dari merek yang mereka beli (Pawle dan Cooper, 

2006). Kepribadian merek yang dirasakan dapat 

mempengaruhi kekuatan hubungan konsumen dengan 

membentuk merek atas waktu (Aaker et al., 2004). 

Untuk membangun hubungan yang benar-benar abadi, 

merek harus dilihat sebagai hubungan mitra yang layak 

(Fournier 1998). Dimana hubungan merek pernah dipahami 

sebagai interaksi antara perusahaan dan pelanggan, sekarang 

dikemukakan bahwa hubungan merek didalamnya adalah 

termasuk interaksi pelanggan dengan pelanggan lain, produk 

itu sendiri, merek, dan entitas pemasaran (McAlexander, 

Schouten, dan Koenig 2002). 

Manajemen merek dalam human perspective (1993-

1999) mempunyai tiga karakteristik ancangan merek, yaitu : 

consumer-based approach, personality approach, dan relational 

approach. Dalam consumer-based approach, merek yang kuat 

di asumsikan memiliki asosiasi yang unik dalam benak 

konsumen. Personality approach memandang merek sebagai 

karakter yang mirip manusia. Konsumen memberikan 

kepribadian tertentu pada merek dan menggunakan 
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kepribadian tersebut dalam pembentukkan dan 

pengekspresian identitas individualnya melalui pertukaran 

nilai simbolis dalam konsumsi merek. Relational approach 

melangkah lebih jauh dengan gagasan relasi timbal-balik 

antara merek dan konsumen. Dengan kata lain, merek 

dipandang sebagai mitra relasi yang nyata atau hidup (Heding 

et al., 2009). Aggarwal (2004) menyatakan, hubungan 

konsumen dengan merek tidak berbeda jauh dari hubungan 

yang terjadi pada manusia. 

 

2.1.2 Brand Personality 

Dalam rangka menciptakan diferensiasi, pemasar mulai 

berfokus pada upaya menyertakan nilai emosional pada 

mereknya dan mengkomunikasikannya lewat metafora 

kepribadian merek (brand personality). Kepribadian merek 

yang dipilih adalah yang mampu menyelaraskan nilai 

emosional merek dan gaya hidup konsumen sasaran. Merek 

memiliki nilai-nilai emosional atau kepribadian yang bisa 

sesuai dengan citra diri konsumen (Tjiptono, 2011). Manfaat 

emosional dapat menambah kekayaan dan kedalaman untuk 

memiliki dan menggunakan suatu merek. Hasilnya dapat 
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menciptakan pengalaman yang berbeda antara satu merek 

dengan merek yang lain. Manfaat ekspresi diri akan terasa 

ada, ketika merek itu dapat memberikan gambaran dari orang 

yang dapat menyatakan citra pribadi tertentu (Surachman, 

2008). 

Keller (1993), brand personality adalah rangkaian 

karakteristik manusia yang berhubungan dengan merek, yang 

cenderung untuk melayani fungsi utilitarian bagi konsumen. 

Kepribadian merek cenderung untuk melayani fungsi simbolis 

atau ekspresi diri. Aaker (1997) mengidentifikasi lima dimensi 

kepribadian merek: sincerity, excitement, competence, 

sophitiscation, dan ruggedness. (1) Sincerity, yaitu: sederhana 

atau bersahaja (down-to-earth), jujur (honest), bermanfaat 

(wholesome), dan menyenangkan (cheerful); (2) Excitement, 

yaitu: berani (daring), bersemangat (spirited), imajinatif, dan 

mengikuti perkembangan zaman (up to date); (3) Competence, 

yaitu: dapat diandalkan/dipercaya (reliable), cerdas 

(intelligent), dan berhasil (succesful); (4) Sophitiscation, yaitu: 

berkelas (upper class) dan menarik (charming); dan (5) 

Ruggedness, yaitu: kuat (tough) dan terbuka (outdoorsy). 
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Menurut Rangkuti (2004), kepribadian merek adalah 

sekumpulan dimensi merek yang dikembangkan untuk 

mendukung pembangunan sebuah merek. Kepribadian merek 

yang dirasakan dapat mempengaruhi kekuatan hubungan 

konsumen (Aaker et al., 2004). Kepribadian merek dapat 

membantu mengidentifikasi perbedaan kebutuhan walaupun 

dalam pasar yang sama. Pertama, kepribadian dapat 

membuat suatu merek menjadi lebih menarik dan mudah 

dikenali. Merek tanpa kepribadian akan sulit dikenali oleh 

pelanggan, terutama pada saat membangun hubungan 

dengan pelanggan. Kedua, kepribadian merek membantu 

memberikan pertimbangan atas gagasan untuk membangun 

merek. Ketiga, kepribadian merek dapat membantu 

mempererat hubungan merek dengan pelanggan, seperti 

layaknya teman atau penasihat (Surachman, 2008). 

Merek diyakini mempunyai kepribadian yang mampu 

menyelaraskan nilai-nilai emosional, gaya hidup, dan citra diri 

konsumen. Ketika merek dapat mengekspresikan diri 

konsumen dalam gambaran dan citra pribadinya maka akan 

terjadi hubungan antara merek dan konsumen, karena 

kepribadian dari merek cenderung untuk melayani fungsi 
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simbolis atau ekspresi diri.. Oleh karena itu dalam kaitan 

antara brand personality dengan brand relationship, hipotesis 

yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

H1 : Brand personality berpengaruh positif terhadap 

brand relationship. 

 

2.1.3 Brand Reputation  

Merek merupakan elemen kunci strategi perusahaan. 

Merek adalah janji perusahaan untuk secara konsisten 

memberikan features, benefits dan services kepada para 

pelanggan. Janji inilah yang membuat masyarakat mengenal 

merek tersebut lebih dari merek yang lain. (Futrell dan 

Stanton, 1989; Keagan et al, 1992; Aaker, 1991). Kotler dan 

Keller (2006) menyatakan sebuah merek pada hakikatnya 

merupakan janji pemasar untuk menyerahkan kinerja produk 

atau jasa yang bisa diramal. Merek yang sudah terkenal dan 

memiliki citra positif seringkali menjadi andalan dalam 

menentukan nilai akhir atau kesuksesan suatu produk 

(Kertajaya, 2004). 

Reputasi merupakan penghargaan yang didapat oleh 

perusahaan karena adanya keunggulan–keunggulan yang ada 
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pada perusahaan tersebut, seperti kemampuan yang dimiliki 

oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan terus dapat 

mengembangkan dirinya untuk terus dapat menciptakan hal-

hal yang baru lagi bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. 

Untuk menjadi sukses dan menguntungkan, merek harus 

memiliki reputasi positif  (Herbig dan Milewicz, 1995). 

Reputasi adalah persepsi agregat dari pihak luar pada 

karakteristik perusahaan yang menonjol (Fombrun dan 

Rindova, 2000), atau merek. 

Perusahaan dapat membangun berbagai macam 

reputasi, seperti reputasi kualitas, reputasi pemasaran, 

reputasi inovasi produk, dan lain sebagainya. Suatu reputasi 

perusahaan akan menurun manakala gagal dalam memenuhi 

apa yang disyaratkan pasar (Herbig, Milewicz dan Golden, 

1994). Reputasi adalah salah satu kontributor utama untuk 

kualitas yang dirasakan dari produk yang membawa nama 

merek. Konsumen berharap bahwa produk yang diproduksi 

saat ini memiliki kualitas yang sama dengan produk yang 

diproduksi di masa lalu, karena merek menambah kredibilitas 

(Milewicz dan Herbig,1994). 



19 
 

Janji perusahaan yang akan menyerahkan kinerja 

produknya kepada konsumen akan membuat merek lebih 

kenal. Merek yang sudah dikenal dan memiliki citra positif 

akan membuat merek tersebut mempunyai reputasi yang 

positif. Merek yang positif dan interaksi pribadi sangat penting 

untuk pembangunan hubungan merek yang sukses 

(O'Laughlin et al., 2004). Brand reputation berpengaruh dalam 

pembentukkan brand relationship yang kuat (Veloutsou dan 

Mountinho, 2009). Berdasarkan uraian diatas dan dari telaah 

penelitian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

H2 : Brand reputation berpengaruh positif terhadap brand 

relationship. 

 

2.1.4 Brand Tribalism 

Merek dapat menjadi sarana atau wahana untuk 

bertemu dengan orang lain, membangun  hubungan, dan 

menemukan orang-orang yang memiliki satu minat di mana 

konsumen saling berinteraksi (Yuswohady, 2004). Wahana 

tersebut dikenal dengan komunitas. Komunitas merek adalah 

komunitas yang tidak terikat secara geografi dan mempunyai 
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struktur sosial yang mengatur hubungan di antara pencinta 

merek (Muniz dan O’Guinn, 2001). Sementara menurut 

peneliti lain, komunitas merek merupakan customer centric, 

keberadaan dan arti dari komunitas tidak terpisahkan dari 

pengalaman konsumen daripada merek tersebut 

(McAlexander, Schouten, dan Koeing, 2002). 

Beberapa pengagum yang memiliki hubungan dengan 

pengagum lainnya dari sebuah merek tertentu adalah anggota 

dari sebuah komunitas merek. Ada komunitas merek yang 

sangat formal dan terstruktur dan lainnya yang informal, 

seperti merek suku. Dalam saat-saat tertentu komunitas 

merek dapat mengambil kontrol lebih besar atas asosiasi yang 

menjadi ciri khas merek dibandingkan dengan kelompok 

merek (Muninz and O'Guinn, 2001). 

Konsumen atau merek suku berangkat dari variabel 

segmentasi khas kelas sosial, demografi, atau manfaat 

produk, mereka malah dicirikan sebagai: a) pengagum abadi 

merek tertentu, b) memiliki tradisi yang umum, cerita, 

pengalaman hidup, bahkan ritual, c) berbagi kesadaran 

umum dan kekerabatan, dan d) memiliki rasa kewajiban 
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moral satu sama lain dan komunitas merek (Henry dan 

Caldwell 2007). 

Merek suku berkembang di sekitar produk dengan nilai 

yang sama. Mereka adalah hasil emosional personalisasi. 

Proses menciptakan merek suku menggabungkan ribuan 

interaksi sosial antara pelanggan dengan berbagai aspek 

merek pilihan mereka, mengambil link diperpanjang waktu 

untuk mencapai ekspresi disosialisasikan yang merupakan 

merek suku (Moutinho et al., 2008). Suku adalah jaringan 

orang-orang yang heterogen, dalam hal gender, usia, jenis 

kelamin dan pendapatan, yang memiliki link karena gairah 

bersama atau emosi. Anggota tidak hanya konsumen tetapi 

juga pendukung (Cova, 1997). suku berbeda dari segmen 

psikografis dalam rentang hidup singkat dan keragaman 

mereka, menyimpang dari kelompok referensi karena mereka 

tidak fokus pada pengaruh normatif kelompok atau dilakukan 

anggota kelompok individu yang fokus satu dengan lainnya 

(Cova dan Cova, 2002). Kelompok-kelompok konsumen dibuat 

sekitar satu merek adalah merek suku atau komunitas merek 

(Cova dan Pace, 2006), Sebuah komunitas merek adalah 

sebuah komunitas individu yang terbentuk pada basis ikatan 
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emosional terhadap suatu produk atau merek (Muninz dan 

O'Guinn, 2001). 

Orang-orang kadang-kadang membentuk hubungan 

dengan merek dalam banyak cara yang sama dimana mereka 

berhubungan dengan satu sama lain dalam konteks sosial 

seperti komunitas. Hubungan merek bisa menjadi hasil 

imajinasi atau partisipasi aktual dalam komunitas merek 

(Fournier, 1998; Fournier dan Yao, 1997), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa brand tribalism adalah kelompok-

kelompok orang yang menyukai dan menggunakan sebuah 

merek dan membangun hubungan atas dasar ikatan 

emosional dan gairah yang sama terhadap merek tersebut 

sehingga diaktualisasikan dalam konteks sosial seperti 

komunitas. Dalam penelitian Veloutsou dan Mountinho (2009) 

dinyatakan bahwa Brand tribalism berpengaruh dalam 

pembentukkan brand relationship yang kuat. Berdasarkan 

uraian diatas dan dari telaah penelitian, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H3: Brand tribalism berpengaruh positif terhadap brand 

relationship. 
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2.1.5 Brand Loyalty 

Durianto, et al (2004) mendefinisikan ” loyalitas merek 

merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada 

sebuah merek”. Ukuran ini menggambarkan tentang mungkin 

tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk lain, 

terutama jika pada merek tersebut didapati adanya 

perubahan baik menyangkut harga ataupun atribut lain. 

Menurut Rangkuti (2004), pengertian loyalitas merek 

ialah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. 

Loyalitas merek merupakan inti dari ekuitas merek yang 

menjadi gagasan sentral dalam pemasaran. Apabila loyalitas 

merek meningkat, maka kerentanan kelompok pelanggan dari 

serangan pesaing dapat dikurangi karena loyalitas merek 

secara langsung dapat diartikan sebagai penjualan di masa 

depan. 

Tjiptono (2005) mengemukakan bahwa loyalitas merek 

adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli ulang 

atau berlangganan dengan produk atau jasa yang disukai 

secara konsisten dimasa mendatang, sehingga menimbulkan 

pembelian merek yang sama secara berulang meskipun 
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pengaruh situasional dan upaya pemasaran berpotensi 

menyebabkan perilaku beralih merek. 

Loyalitas merek didefinisikan oleh Keegan, et al (1992) 

sebagai kecenderungan pelanggan untuk berperilaku positif 

terhadap suatu merek dan melakukan pembelian merek 

tersebut secara berulang-ulang. Dalam proses pembentukan 

loyalitas merek ada kemungkinan seorang pelanggan pindah 

ke merek lain khususnya ketika merek tersebut melakukan 

perubahan. Seperti perubahan harga atau dalam ciri 

produknya. Apabila loyalitas terhadap suatu merek tinggi 

maka kemungkinan untuk pindah ke merek lain kecil. 

Definisi loyalitas merek menurut Aaker (1991) adalah 

sebuah ukuran yang menjadi pelengkap bagi konsumen 

dengan merek. Loyalitas merek merupakan keterikatan 

konsumen terhadap suatu merek. Untuk itu ada beberapa 

tahap pembentukan brand loyalty mulai saat merek 

diperkenalkan sampai dengan terbentuknya loyalitas 

pelanggan terhadap merek.  

Loyalitas merek dapat didefinisikan sebagai sikap 

menyenangi terhadap suatu merek yang dipresentasikan 

dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu 
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sepanjang waktu (Setiadi, 2008). Konsumen dapat melakukan 

pembelian secara berulang dan percaya kepada kualitas dari 

merek tersebut. Konsumen akan enggan beralih ke merek 

yang lainnya. Menurut Peter dan Olson (2000) loyalitas merek 

adalah sekedar perilaku pembelian yang berulang atau dapat 

didefinisikan sebagai keinginan melakukan dan perilaku 

pembelian ulang. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu 

Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Alat Analisis Kesimpulan 

Anna 
Morgan-
Thomas 
dan 
Cleopatra 
Veloutsou, 
2011 

Beyond 
technology 
acceptance: 

Brand 
relationships 
and online 

brand 
experience 

SEM 
approach 

dan AMOS 
software 

Reputasi perusahan 
merupakan salah satu 
faktor yang 
mempengaruhi dalam 
pembentukkan hubungan 
merek melalui 
pengalaman positif dan 
kepercayaan yang 
dirasakan pelanggan. 

Cleopatra 
Veloutsou 
dan Luiz 

Moutinho, 
2009 

Brand 
relationships 

through brand 
reputation and 
brand tribalism 

Analisis 
Regresi 
Linier 

Bertahap 

Brand reputation dan 
brand tribalism 
berpengaruh dalam 
pembentukkan brand 
relationship, dimana 
brand tribalism 
merupakan prediktor 
yang lebih baik dalam 
membentuk brand 
relationship. 

Cleopatra 
Veloutsou, 

2007 

Identifying The 
Dimensions Of 
The Product-
Brand And 

 Ditemukan dua dimensi 
dalam pembentukkan 
hubungan merek dengan 
konsumen, yaitu 
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Consumer 
Relationship 

komunikasi dua arah dan 
pertukaran emosional. 

Intan Nur 
Maharani, 
Naili Farida 

dan Sari 
Listyorini, 

2011 

Pengaruh 
Komunitas 

Merek 
Terhadap 
Loyalitas 
Merek, 

Melalui Nilai 
Pelanggan 
Sebagai 
Variabel 

Intervening  
Pada 

Yamaha Vixion 
Club Indonesia 

Chapter 
Semarang 

Uji validitas, 
uji 

reliabilitas, 
analisis 
korelasi, 
analisis 
regresi, 

koefisien 
determinasi, 

uji 
signifikansi 
dan analisis 

jalur. 

Komunitas merek 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
loyalitas merek, ini 
menunjukkan bahwa 
dengan menjadi anggota 
komunitas merek 
pelanggan akan langsung 
memiliki rasa loyalitas 
terhadap merek tanpa 
harus merasakan nilai 
atau manfaat-manfaat 
saat menjadi anggota 
komunitas. 

Budi 
Hermawan, 
2011. 

Pengaruh 
kualitas 
produk 

terhadap 
kepuasan, 

reputasi merek 
dan loyalitas 
konsumen 
jamu tolak 

angin PT. Sido 
Muncul 

Struktural 
Equation  

Model (SEM) 

Loyalitas konsumen 
dipengaruhi baik secara 
langsung maupun secara 
tidak langsung oleh 
variasi berbagai variabel 
di antaranya kualitas 
produk, kepuasan 
konsumen dan reputasi 
merek. 

Fauzan 
Muhammad 
Basalamah, 
2010. 

Pengaruh 
Komunitas 

Merek terhadap 
Word of Mouth 

Analisis 
Regresi dan 
uji statistic t 

Komunitas merek 
berpengaruh positif 
terhadap word of mouth di 
benak responden yang 
merupakan anggota 
komunitas Honda Vario 
Club dan hubungan 
antarvariabel sangat kuat. 
Dan hasil penelitian ini 
juga menunjukkan bahwa 
customer-company 
relationships dan 
customerbrand 
relationships memiliki 
hasil yang signifikan 
terhadap word of mouth 
anggota Honda Vario 
Club. 

Pasi 
Tuominen, 

Brand 
Tribalism – A 

Analisis 
Regresi 

Merek bisa mendapatkan 
manfaat dengan 
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2011. Netnographic 
Exploration of 

Virtual 
Communities 

Linier kehadiranya di facebook 
ataupun situs jejaring 
sosial lainnya. Studi ini 
juga menemukan bahwa 
pemasaran semakin 
terlibat dalam hubungan 
antara perusahaan 
dengan konsumen dan 
dengan komunitas yang 
mereka miliki. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Thomas dan Veloutsou 

(2011) mengenai Beyond technology acceptance: Brand 

relationships and online brand experience didapati bahwa 

reputasi perusahan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi dalam pembentukkan hubungan merek 

melalui pengalaman positif dan kepercayaan yang dirasakan 

pelanggan. 

Veloutsou dan Mountinho (2009) meneliti tentang Brand 

relationships through brand reputation and brand tribalism, 

ditemukan bahwa brand reputation dan brand tribalism 

berpengaruh dalam pembentukkan brand relationship, dimana 

brand tribalism merupakan prediktor yang lebih baik dalam 

pembentukkan hubungan ini. 

Veloutsou (2007) melakukan penelitian dalam 

mengidentifikasi dimensi dari merek-produk dan hubungan 

pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan merek mereka 
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untuk mengembangkan dan memelihara hubungan dengan 

pelanggan mereka. Ditemukan bahwa terdapat dua dimensi 

dalam pembentukkan hubungan merek dengan konsumen, 

yaitu komunikasi dua arah dan pertukaran emosional. 

Penelitian Maharani et al., (2011) dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh komunitas merek terhadap loyalitas 

merek, melalui nilai pelanggan pada Yamaha Vixion Club 

Indonesia Chapter Semarang. Dimana dalam penelitian ini 

komunitas merek dibagi menjadi tiga variabel yaitu kesadaran 

bersama, ritual dan tradisi, serta tanggungjawab moral. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa komunitas merek berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas merek, ini 

menunjukkan bahwa dengan menjadi anggota komunitas 

merek pelanggan akan langsung memiliki rasa loyalitas 

terhadap merek tanpa harus merasakan nilai atau manfaat-

manfaat saat menjadi anggota komunitas. 

Hermawan (2011), dalam penelitiannya mengenai 

pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan, reputasi merek 

dan loyalitas konsumen jamu tolak angin PT. Sido Muncul  

menyimpulkan bahwa loyalitas konsumen dipengaruhi baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung oleh variasi 
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berbagai variabel di antaranya kualitas produk, kepuasan 

konsumen dan reputasi merek. Reputasi merek yang baik 

akan mendorong konsumen untuk menjadi loyal terhadap 

produk Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul. Hal ini 

disebabkan reputasi merek yang baik merupakan hasil dari 

kualitas produk yang baik dan kepuasan konsumen yang 

tinggi, sehingga reputasi merek yang baik akan berdampak 

langsung terhadapa loyalitas konsumen Jamu Tolak Angin PT. 

Sido Muncul. 

Basalamah (2010), hasil penelitiannya tentang 

pengaruh komunitas merek terhadap word of mouth 

menunjukkan bahwa komunitas merek berpengaruh positif 

terhadap word of mouth di benak responden yang merupakan 

anggota komunitas Honda Vario Club dan hubungan 

antarvariabel sangat kuat. Hal ini berarti semakin tinggi 

penilaian responden terhadap komunitas Honda Vario Club 

maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap word of 

mouth.  Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

customer-company relationships dan customer brand 

relationships memiliki hasil yang signifikan terhadap word of 

mouth anggota Honda Vario Club. 
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Tuominen (2011) dalam penelitiannya tentang Brand 

Tribalism – A Netnographic Exploration of Virtual Communities 

mengidentifikasi hubungan antara tribalism dan tribal 

marketing dengan menganalisis perilaku konsumen dan 

pembentukan suku dalam Facebook dan lingkungan blog. 

Kesimpulannya bahwa merek bisa mendapatkan manfaat 

dengan kehadirannya di facebook ataupun situs jejaring sosial 

lainnya. Studi ini juga menemukan bahwa pemasaran 

semakin terlibat dalam hubungan antara perusahaan dengan 

konsumen dan dengan komunitas yang mereka miliki. 

 

2.3. Hipotesis 

Berdasarkan telaah pustaka seperti telah diuraikan 

diatas, maka hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H1 : Brand personality berpengaruh positif terhadap 

brand relationship. 

H2 : Brand reputation berpengaruh positif terhadap brand 

relationship. 

H3 : Brand tribalism berpengaruh positif terhadap brand 

relationship. 



31 
 

 H4 : Brand relationship berpengaruh positif terhadap 

brand loyalty. 

 

2.4. Pengembangan Model 

Berdasarkan hasil telaah pustaka dan rumusan 

hipotesa maka dapat dibuat suatu model sebagai kerangka 

pemikiran teoritis untuk menjawab persoalan penelitian yang 

dapat dilihat pada gambar 2.1 

Gambar 2.1 Model Pengembangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian (2013), berdasarkan penelitian-
penelitian sebelumnya dari Thomas & Veloutsou 2011; Veloutsou & 

Moutinho (2011); Maharini, Farida & Listyorini (2011). 
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