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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Manajemen Pemasaran 

Menurut Sule dan Saefullah (2010:14) Manajemen pemasaran adalah 

kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk 

mengindetifikasikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan 

bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. 

Menurut American Marketing Association dalam Kotler (2009:5), 

manajemen pemasaran merupakan seni dan ilmu  memilih pasar sasaran dan 

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan  menciptakan,  

menghantarkan,  dan mengkomunikasikan  nilai  pelanggan  yang  unggul. 

Peter Drucker  dalam  Kotler (2009: 6) menambahkan tujuan pemasaran 

adalah membuat penjualan berlimpah. Tujuan  pemasaran  adalah  mengetahui  

dan  memahami  pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa sesuai 

dengan kebutuhannya sehingga  terjual  sendiri. Idealnya  pemasaran harus  

menghasilkan seorang pelanggan yang siap utuk membeli. 

 

2.2. Loyalitas Merek 

2.2.1. Pengertian Loyalitas Merek 

Loyalitas merek menurut pendapat Rangkuti (2004:60) adalah 

ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (2004:56) loyalitas merek adalah preferensi 

konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang 

sama pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu. 
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Loyalitas merek merupakan suatu konsep yang sangat penting 

dalam strategi pemasaran. Keberadaan konsumen yang loyal pada merek 

sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan hidup.Perusahaan yang 

mempunyai loyalitas merek tinggi dapat mengurangi biaya pemasaran 

perusahaan karena biaya untuk mempertahankan pelanggan yang lama 

jauh lebih murah dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan baru. 

Pentingnya loyalitas merek bagi konsumen menunjukkan adanya 

suatu ikatan pembelian ulang dari pelanggan. Perusahaan harus selalu 

membangun loyalitas merek produk yang dijualnya, karena dengan 

loyalnya konsumen terhadap suatu merek, berarti konsumen tidak 

berpindah ke produk lain dan selalu melakukan pembelian pada merek 

tersebut. 

Loyalitas merek yang tinggi meningkatkan perusahaan dan 

menarik pelanggan baru karena mereka memiliki keyakinan bahwa 

membeli produk bermerek minimal dapat mengurangi risiko. Keuntungan 

lain yang didapat dari loyalitas merek adalah perusahaan dapat lebih cepat 

untuk merespon gerakan pesaing. 

 

2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Merek 

Menurut Algesheimer, Uptal and Herrmann dan Fullerton 

(2005) dalam Zohaib Ahmed (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi 

loyalitas merek ialah: 
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1. Pilihan pertama. (His brand would be my first choice). Konsumen 

memiliki komitmen dan tetap konsisten pada merek dan tidak tertarik 

untuk berpindah terhadap merek apapun yang ditawarkan. 

2. Kesetiaan. (I consider myself to be loyal to this brand). Pembeli 

merupakan pelanggan yang memiliki kebanggaan sebagai pengguna 

suatu merek dan sangat penting bagi mereka. 

3. Tidak membeli merek lain. (I will not buy other brands if the same 

product is available at the store). Saat membeli ulang pada produk 

tersebut tidak perlu melakukan pertimbangan lagi. 

4. Merekomendasikan. (I recommend this brand to someone who seeks 

my advice). Memberikan informasi kepada orang lain mengenai 

keunggulan dan manfaat yang dimiliki produk serta membujuk 

konsumen untuk menggunakan merek tersebut. 

5. Berani membayar lebih. (I get good value for my money). Konsumen 

berani mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk merek yang 

menjadi pilihan. 

6. Kebenaran merek. (I say positive things about this brand to other 

people). Konsumen mempromosikan merek tersebut dan 

mengembangkan hubungan baik dengan merek tersebut.  

 

2.2.3. Ciri-Ciri Konsumen Yang Loyal Terhadap Suatu Merek 

Menurut Giddens (2002) dalam fajrianthi et, al (2005:22) 

konsumen yang loyal terhaap suatu merek memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 
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1. Memliki komitmen pada merek tersebut 

2. Berani membayar lebih pada merek tersebut bila dibandingkan 

dengan merek lain 

3. Akan merekomendasikan merek tersebut pada orang lain 

4. Dalam melakukan pembelian kembali produk tersebut tidak akan 

melakukan pertimbangan 

5. Selalu mengikuti informasi yang terkait merek tersebut 

6. Mereka dapat menjadi juru bicara dari merek tersebut dan mreka 

selalu mengembangkan hubungan dengan merek tersebut 

 

2.3. Citra Merek (Brand Image) 

2.3.1 Pengertian Citra Merek 

Fandy Tjiptono (2005) dalam Sulistyari (2012:4) menyebutkan 

bahwa brand image adalah deskripsi tentang asosiasi keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu. 

Sedangkan  Kotler & Keller (2012:243)  mendefinisikan  

brand image sebagai ˝The perceptions and beliefs held by consumers, as 

reflected in the associations  held  in  consumer  memory.˝  Hal  ini  dapat  

diartikan  sebagai persepsi dan kepercayaan yang dipegang oleh 

konsumen, yang tercermin atau melekat dalam benak dan memori dari 

seorang konsumen sendiri. Persepsi ini dapat terbentuk dari informasi 

atau pengalaman masa lalu konsumen terhadap merek tersebut. 

Kotler  & Keller  (2012:10)  berkata  bahwa  ˝All  companies  

strive  to build a brand image with as many strong, favorable, and unique 
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brand associations  as  possible.˝  Jika  melihat  perkataan  ini,  semua  

perusahaan berusaha menciptakan citra merek yang baik dan kuat dengan 

menciptakan suatu merek seunik mungkin yang dapat menguntungkan. 

 

2.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi  Citra Merek 

Biel (2004) dalam Sulistyari (2012:4) menyebutkan bahwa 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi brand image, antara lain 

adalah : 

1. Citra Korporat 

Citra korporat merupakan citra yang ada dalam perusahaan 

itu sendiri. Perusahaan  sebagai  organisasi  berusaha  membangun  

image-nya  dengan tujuan   tak   lain   agar   nama   perusahaan   ini   

bagus,   sehingga   akan mempengaruhi  segala hal mengenai apa 

yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

2. Citra Produk 

Citra  konsumen  terhadap  suatu  produk  yang  dapat  

berdampak  positif maupun negatif yang berkaitan dengan 

kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Image dari produk 

dapat mendukung terciptanya sebuah brand image atau citra dari 

merek tersebut. 

3. Citra Pemakai 

Citra  pemakai  dapat  dibentuk  langsung  dari  pengalaman  

dan  kontak dengan pengguna merek tersebut. Manfaat adalah nilai 

pribadi konsumen yang diletakkan terhadap atribut dari produk atau 
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layanan yaitu apa yang konsumen pikir akan mereka dapatkan dari 

produk atau layanan tersebut. 

 

2.4. Kualitas Produk 

2.4.1. Pengertian Kualitas Produk 

Kualitas produk menurut Kotler dan Amstrong (2012) dalam 

Janita S. Meliala & Amonggiri Argo Sembodo (2012) adalah 

kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya 

tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta 

atribut bernilai lainnya. Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa 

produk merupakan peluang yang ditawarkan oleh penjual dan mempunyai 

nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing.Oleh karena itu, 

perusahaan berusaha fokus pada kualitas produk yang dimiliki dan 

membandingkannya dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

pesaing. 

 

2.4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Produk 

Menurut Garvin (1987) dalam Fandy Tjiptono dan Gregorius 

Chandra (2008:25-26), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk 

meliputi: 

1. Kinerja (performance).  Dimensi ini menunjukkan tingkat kegunaan 

dasar dari suatu produk. Implementasinya kinerja diartikan sebagai 

persepsi pelanggan terhadap manfaat dasar dari produk yang 

dikonsumsinya misalnya kemudahan, dan kenyamanan yang 

diperoleh. 
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2. Keistimewaan (features). Sifat yang menunjang fungsi dasar produk, 

misalnya kelengkapan fasilitas pendukung seperti desain kemasan 

yang menarik pada produk sehingga membuat konsumen akan 

tertarik untuk membeli dan mengonsumsinya produk tersebut. 

3. Keandalan (reliability). Keandalan diartikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap keandalan produk yang dinyatakan dengan 

kualitas produk yang diproduksi oleh perusahaan, misalnya seperti 

mata air pilihan untuk dijadikan air mineral yang berkualitas. 

4. Kesesuaian (conformance to specifications). Sejauh mana 

karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya.Misalnya, standar keamanan terpenuhi 

melalui uji laboratorium nasional BPOM dan sudah memenuhi 

standar kesehatan. 

5. Daya tahan (durability). Keterkaitan ketahanan berapa lama produk 

dapat digunakan atau mencerminkan suatu ukuran usia operasi 

produk yang diharapkan dalam kondisi normal. Waktu garansi atau 

jaminan produk tidak rusak sebelum masa kadaluwarsa yang telah 

ditetapkan, mencakup umur minuman berapa lama produk tersebut 

dapat digunakan. 

6. Estetika (aesthetic). Daya tarik keindahan yang dimiliki produk 

dengan menunjukkan penampilan produk terhadap pembeli, 

misalkan bentuk desain yang artistik pada kemasan warna produk 

dan sebagainya. 
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7. Ketepatan kualitas (perceived quality). Produk yang dihasilkan dari 

perusahaan mampu memberikan pengaruh yang positif dan 

tanggung jawab, bahwa pada produk tersebut memiliki citra merek 

yang baik. Seperti komposisi bahan-bahan pembuatannya harus 

diperhatikan jangan sampai konsumen menjadi tidak loyal. 

 

2.5. Kepercayaan Merek 

2.5.1. Pengertian Kepercayaan Merek 

Menurut Alexander (2014:4) Kepercayaan merek adalah persepsi 

akan kehandalan dari sudut pandang konsumen yang di dasarkan pada 

pengalaman. 

Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mengubah konsumen menjadi pelanggan pertama kali. Konsumen yang 

percaya terhadap suatu merek cenderung akan mempercayakan 

masalahnya pada merek tersebut. Kepercayaan konsumen terhadap suatu 

merek akan berdampak terhadap kesetian sikap atau perilaku terhadap 

suatu merek. Chauduri & Holbrook dalam Edris (2009:3) 

 

2.5.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepercayaan Merek 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan merek menurut 

Matzler et al, (2008), chanduhuri and Holbrook (2001) dalam Zohaib 

Ahmed et al, (2014) sebagai berikut: 

1. Kepercayaan (I trust on this brand).Sebagai wujud dari konsumen 

yang mempercayai sebuah produk atau jasa melalui merek. 
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2. Dapat diandalkan (I rely on this brand). Sebagai suatu tingkatan 

kepercayaan terhadap merek bahwa sebuah produk atau jasa yang 

dapat diandalkan melalui karakteristik dari sebuah merek. 

3. Kejujuran (This is an honest brand). Sebagai tingkatan kepercayaan 

terhadap merek bahwa sebuah produk atau jasa merupakan merek 

yang jujur. 

4. Sesuai harapan (This brand meets my expectations).Tingkatan 

kepercayaan yang dimiliki dari produk atau jasa yang ada pada 

sebuah merek sesuai dengan harapan yang diinginkan konsumen. 

5. Keamanan (This brand is safe). Sebagai tingkat keamanan dari 

sebuah merek yang dipercayai konsumen pada produk atau jasa. 

 

2.6. Kepuasan Konsumen 

2.6.1. Pengertian Kepuasan Konsumen 

Menurut Rangkuti (2003:30) Kepuasan konsumen didefinisikan 

sebagai respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat 

kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan setelah 

pemakaian. 

Menurut Kotler (2007:177), kepuasan konsumen merupakan 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan hasil yang dipikirkan dengan hasil yang diharapkan. Jika 

kinerja berada dibawah harapan, maka pelanggan tidak akan puas. Jika 

kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan akan puas. Jika kinerja 

melebihi harapan, maka pelanggan akan amat puas dan senang. 
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Sedangkan menurut Cadotte, woodruff dan Jenkins (1987) 

dalam Tjiptono (2007:197) mendefinisikan kepuasan pelanggan 

merupakan sesuatu yang dikonseptualisasikan sebagai perasaan yang 

timbul setelah mengevaluasi pengalaman pemakaian produk. 

 

2.6.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Menurut Rangkuti (2003:30), ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen, diantaranya yaitu: 

1. Nilai Pelanggan 

a) Menerima atas keluhan pelanggan 

b) Tanggap atas keluhan pelanggan 

c) Memberikan informasi dengan baik terhadap sesuatu yang 

dibutuhkan pelanggan.  

2. Respon Pelanggan 

a) Tetap setia lebih lama terhadap produk 

b) Membicarakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dengan 

produk-produknya 

c) Memberi perhatian yang lebih sedikit kepada merek-merek dan 

iklan-iklan pesaing. 

3. Persepsi Pelanggan 

a) Pelanggan merasa puas dengan proses dan pelayanan yang 

diberikan 

b) Pelanggan merasa aman dan nyaman selama berurusan dengan 

perusahaan tersebut. 



 

 

22 

c) Memberikan saran untuk keluhan pelanggan baik melalui kotak 

saran atau e-mail. 

 

2.6.3. Ciri-ciri Konsumen yang Merasa Puas 

Menurut Kotler (2007:180), ciri-ciri konsumen yang merasa puas 

adalah sebagai berikut: 

1. Konsumen yang puas cenderung bersikap loyal terhadap produk yang 

dibeli dan akan melakukan pembelian secara berulang dari produsen 

yang sama. 

2. Memberikan informasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan 

hal yang baik mengenai produk dan perusahaan melalui komunikasi 

dari mulut ke mulut yang sifatnya positif. 

3. Ketika konsumen ingin membeli produk yang lain maka perusahaan 

yang telah memberikan kepuasan akan menjadi pertimbangan utama. 

 

2.7. Keterkaitan antar variabel 

2.7.1. Pengaruh Brand Image Terhadap Loyalitas Merek 

Menurut Fandy Tjiptono (2005) dalam Sulistyari (2012:4) Brand 

Image adalah deskripsi tentang asosiasi keyakinan konsumen terhadap 

merek tertentu. Merek mempunyai sifat khas, dan sifat khas inilah yang 

membedakan produk yang satu berbeda dengan produk yang lainnya, 

walaupun sejenis. Disinilah kita melihat sejauh mana merek dapat 

mempengaruhi penilaian konsumen dengan citra merek dari produk 

tersebut. Memiliki citra merek yang kuat merupakan suatu keharusan bagi 

setiap perusahaan. Karena citra merek merupakan aset perusahaan yang 
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sangat berharga. Dibutuhkan kerja keras dan waktu yang cukup lama 

untuk membangun reputasi dan citra suatu merek. 

Citra merek yang kuat dapat mengembangkan citra perusahaan 

dengan membawa nama perusahaan, merek-merek ini membantu 

mengiklankan kualitas dan besarnya perusahaan. Begitupun sebaliknya 

citra perusahaan memberikan pengaruh pada citra merek dari produknya 

yang akan mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap merek yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

 

2.7.2. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Merek 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) dalam Janita S. Meliala & 

Amonggiri Argo Sembodo (2012), Kualitas produk adalah kemampuan 

suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, 

keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut 

bernilai lainnya. Zeithaml dalam Alma (2005), menjelaskan bahwa 

kualitas produk yang dipersepsikan adalah penilaian konsumen atas 

superioritas suatu produk dilihat dari manfaat produk tersebut, atau 

dibandingkan dengan produk yang sama dari produk pesaing.  

Setiap perusahaan harus meningkatkan kualitas produk dan 

memiliki perbedaan serta menciptakan inovasi yang berbeda dengan para 

pesaingnya. Suatu produk dari suatu perusahaan dapat dikatakan 

berkualitas apabila produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen 

sesuai keinginan dan kebutuhan. Apabila kualitas produk yang diterima 

sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas produk dipersepsikan 
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sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, apabila kualitas produk lebih 

rendah dari yang diharapkan, maka kualitas produk dipersepsikan buruk 

oleh konsumen. Semakin baik kualitas produk yang diberikan, semakin 

meningkatkan loyalitas konsumen pada merek. 

 

2.7.3. Pengaruh Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Merek 

Menurut Alexander (2014:4), Kepercayaan merek adalah persepsi 

akan kehandalan dari sudut pandang konsumen yang di dasarkan pada 

pengalaman. Kepercayaan merek adalah kemampuan merek untuk 

dipercaya (brand reliability), yang bersumber pada keyakinan konsumen 

bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang dijanjikan dan intensi 

baik merek (brand intention) yang didasarkan pada keyakinan konsumen 

bahwa merek tersebut mampu mengutamakan kepentingan konsumen. 

Kepercayaan merek dapat memengaruhi loyalitas merek pada 

merek tertentu. Kepercayaan merek pada produk dapat mengurangi 

ketidakpastian dalam memilih produk merek tertentu, apabila konsumen 

merasa aman pada produk merek tersebut maka konsumen tidak akan ragu 

saat mengonsumsinya. Semakin baik kepercayaan merek di mata 

konsumen, maka semakin baik pula loyalitas merek pada suatu merek 

tertentu, begitu pula sebaliknya apabila kepercayaan merek di mata 

konsumen semakin buruk, maka semakin menurun loyalitas merek pada 

suatu merek. Oleh karena itu, produk merek tersebut harus mampu 

memberikan kepercayaan merek terhadap konsumen. Misalnya hal ini 

dapat dilakukan dengan cara mencantumkan bahan pembuatan dan 

komposisi secara transparan kepada khalayak. Sehingga, konsumen akan 
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merasa aman menikmati suatu produk merek tertentu tanpa perlu 

menghiraukan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hal ini apabila 

dapat dilakukan dengan baik oleh produsen maka dapat dimungkinkan 

mampu mengembalikan loyalitas merek sehingga mampu meningkatkan 

penjualan kembali. 

 

2.7.4. Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Merek 

Kepuasan konsumen merupakan keseluruhan sikap yang 

ditunjukkan konsumen atas barang/jasa setelah memperoleh dan 

menggunakannya. Menurut Kotler (2007:177), Kepuasan Konsumen 

merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan hasil yang dipikirkan dengan hasil yang diharapkan. 

Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap 

perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, 

memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam 

persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk cenderung untuk 

membeli kembali produk pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali 

dikemudian hari. Hal ini menjadi penting karena, apabila konsumen puas 

maka konsumen tersebut akan merasa loyal terhadap produk yang dibeli. 

Sebaliknya, apabila konsumen tidak puas maka dapat dimungkinkan 

konsumen akan merasa menjadi tidak loyal terhadap produk yang dibeli. 

 

2.7.5. Pengaruh Brand Image, Kualitas Produk, Kepercayaan Merek Dan 

Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Merek 

 

Mowen (1995) menjelaskan loyalitas merek sebagai tingkatan 

dimana seorang konsumen mempertahankan sikap positif terhadap suatu 
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merek dan mempunyai komitmen untuk terus membeli merek tersebut 

dimasa yang akan datang. Menurut Rangkuti (2004:60), Loyalitas merek 

adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek.  

Loyalitas merek merupakan inti dari brand equity yang menjadi 

gagasan sentral dalam pemasaran, karena hal ini merupakan satu ukuran 

keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek. Apabila loyalitas 

merek meningkat, maka kerentaan kelompok pelanggan dari serangan 

kompetitor dapat dikurangi. Hal ini merupakan suatu indikator dari brand 

equity yang berkaitan dengan perolehan laba di masa yang akan datang 

karena loyalitas merek secara langsung dapat diartikan sebagai penjualan 

di masa depan. Loyalitas merek dapat ditentukan oleh brand image, 

kualitas produk, kepercayaan merek, dan kepuasan konsumen. 

 

2.8. Pandangan Islam 

2.8.1. Pemasaran Dalam Perspektif Islam 

Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat 

beribadah kepada  Tuhan Sang Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin 

untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi 

kepentingan sendiri. 

Dalam surah al furqan ayat 20  
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Artinya  : “Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan  

mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan Kami jadikan 

sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain, maukah kamu bersabar?, dan 

adalah Tuhanmu maha melihat”. 

Ayat   di atas   menegaskan   bahwa   seorang   rasul pun   tetap   melakukan  

aktivitas  ekonomi khususnya  perekonomian  islam  di  pasar. Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam telah mengajarkan pada umatnya untuk berdagang 

dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Dalam beraktivitas ekonomi, umat 

Islam dilarang melakukan tindakan bathil. Namun harus melakukan kegiatan 

ekonomi yang dilakukan saling ridho, sebagaimana firman Allah Ta‟ala,  

َتْقتُلُىا ٍض ِمْىُكْم َوََل يَا أَيَُّها الَِّذيَه آََمىُىا ََل تَأُْكلُىا أَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكىَن ِتَجاَرةً َعْه تََزا

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما ) (92أَْوفَُسُكْم إِنَّ َّللاَّ  

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 

harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali 

dengan  perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh 

diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian “,(QS. 

An-Nisa ayat 29). 

Firman Allah juga tentang perdagangan atau perekonomian dalam surah 

Al-Muthaffifiin ayat 1-3 

 

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-

orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan 
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apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 

(Al-Muthaffifiin:1-3) 

 

2.8.2. Makna umum ayat 

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada 

transaksi perdagangan, bisnis jual beli.Sebelumnya telah diterangkan transaksi 

muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan 

sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 

memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang 

lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari‟at. Kita boleh 

melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan 

asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk 

bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh.Dan Allah 

menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu 

Maha Kasih Sayang kepada kita.Dari ayat tersebut dapat kita ketahui pula : 

1. Perusahaan harus dapat menjamin produknya. Jaminan yang dimaksud 

mencakup dua aspek – material, yaitu mutu bahan, mutu pengolahan, dan 

mutu penyajian; aspek non-material mencakup kehalalan dan keislaman 

dalam penyajian. 

2. Yang dijelaskan Allah adalah manfaat produk. Produk bermanfaat 

apabila proses produksinya benar dan baik. Ada pun metode yang dapat 

digunakan agar proses produksi benar dan baik, menurut Al-Quran, 

sesuai petunjuk dalam QS.Al-An‟am:143, yang artinya, “Beritahukanlah 

kepadaku (berdasarkan pengetahuan) jika kamu memang orang-orang 



 

 

29 

yang benar.” Ayat ini mengajarkan kepada kita, untuk meyakinkan 

seseorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan, 

data, dan fakta. Jadi, dalam menjelaskan manfaat produk, nampaknya 

peranan data dan fakta sangat penting. Bahkan sering data dan fakta jauh 

lebih berpengaruh dibanding penjelasan. 

3. Penjelasan mengenai sasaran atau customer dari produk yang dimiliki 

oleh perusahaan. Makanan yang halal dan baik yang menjadi darah dan 

daging manusia akan membuat kita menjadi taat kepada Allah. Sebab 

konsumsi yang dapat menghantarkan manusia kepada ketakwaan harus 

memenuhi tiga syarat: (1) Materi yang halal, (b) Proses pengolahan yang 

bersih (thaharah), dan (3) Penyajian yang islami. 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang penulis jadikan pedoman serta perbandingan 

dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Table 2.1. Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Variabel Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Aris 

Prabowo 

(2013) 

Analisis 

pengaruh 

kualitas 

produk, brand 

trust, brand 

image dan ke-

puasan 

pelanggan 

terhadap 

brand loyalty 

pada air 

mineral aqua 

Independen: 

Kualitas 

produk(X1) 

Brand 

trust(X2) 

Brand 

image(X3) 

Kepuasan 

pelanggan 

(X4) 

 

Dependen: 

Brand 

Loyalty(Y) 

 

Bahwa 

kualitas 

produk brand 

trust, brand 

image dan 

kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

brand loyalty 

pada air 

mineral aqua  

Persamaannya 

dengan 

penelitian ini 

adalah terletak 

pada variabel 

dependennya 

yaitu loyalitas 

merek dan 

sama-sama 

menggunakan 

uji analisis 

regresi berganda 

Perbedaannya 

terletak pada 

salah satu 

variable 

independennya 

yaitu brand 

image dan 

objek 

penelitian ini 

adalah air 

mineral aqua 

ditangerang 

selatan  

2. Muhamma

d fahrizal 

(2010) 

Analisis 

pengaruh 

kepuasan 

kon-sumen 

Independen: 

Kepuasan 

konsumen 

(X1)  

Bahwa 

kepuasan 

konsumen 

mempunyai 

Persamaannya 

dengan 

penelitian ini 

adalah terletak 

Perbedaannya 

penelitian ini 

menggunakan 

uji analisis 
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No. Peneliti Judul Variabel Hasil Persamaan Perbedaan 

terhadap 

loyalitas 

merek teh 

sosro 

 

Dependen: 

Loyalitas 

merek (Y)  

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

merek 

pada variabel 

dependennya 

yaitu loyalitas 

merek 

regresi 

sederhana 

sementara 

penelitian saya 

menggunakan 

uji analisis 

regresi 

berganda 

 

 

 

3. Muh 

lazuardi 

(2011) 

Pengaruh 

kepercayaan 

merek 

terhadap 

loyalitas 

merek pada 

konsumen 

minuman 

probiotik 

Yakult 

Independen: 

Kepercayaan 

merek (X1)  

 

Dependen: 

Loyalitas 

konsumen 

(Y)  

Bahwa 

secara 

bersama-

sama dan 

parsial 

variabel 

kepercayaan 

merek 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

konsumen 

Persamaannya 

dengan 

penelitian ini 

terletak pada 

variabel 

dependennya 

yaitu loyalitas 

merek 

Perbedaannya 

dengan 

penelitian ini 

menggunakan 

uji analisis 

regresi 

sederhana 

sementara 

penelitian saya 

menggunakan 

uji analisis 

regresi 

berganda 

 

4. Danny 

Alexander 

Bastian 

(2014) 

Analisa 

pengaruh citra 

merek (brand 

image) dan ke-

percayaan 

merek (brand 

trust)terhadap 

loyalitas 

merek (brand 

loyalty) Ades 

Independen: 

Brand 

image(X1) 

Brand 

trust(X2) 

 

Dependen: 

Brand 

Loyalty(Y) 

 

Bahwa citra 

merek dan 

kepercayaan 

merek 

berpengaruh 

secara positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

merek Ades 

Persamaannya 

dengan 

penelitian ini 

adalah terletak 

pada variabel 

dependennya 

yaitu loyalitas 

merek dan 

sama-sama 

menggunakan 

uji analisis 

regresi berganda 

Perbedaannya 

terletak pada 

salah satu 

variable 

independennya

, penelitian ini 

menggunakan 

dua variabel 

sementara 

penenlitian 

saya tiga 

variabel  

 

 

2.10. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan  tinjauan landasan dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun 

sebuah kerangka pemikiran teoritis untuk lebih memudahkan pemahaman tentang 

kerangka pemikiran penelitian ini, seperti yang tersaji dalam gambar sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

 H1 

 H2 

 H3 

 H4 

 

  

 

H5 

 

Sumber: Pengaruh Brand Image, Kualitas Produk, Kepercayaan Merek Dan 

Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Merek (Aris Prabowo 2013 dan 

Zohaib Ahmed et al. 2014) 

 

 

2.11. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:59). Variabel-variabel dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas (independent variable) adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat (dependent variable).Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah : 

X1 = Brand Image 

X2 = Kualitas Produk 

Kualitas Produk 

(X2) 

Kepercayaan Merek 

(X3) 

Kepuasan 

Konsumen 

(X4) 

(X1) 

Loyalitas Merek 

(Y) 

Brand Image 

(X1) 
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X3 = Kepercayaan Merek 

X4 = Kepuasan Konsumen 

2. Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang dipengaruhi 

apa yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah loyalitas merek(Y). 

 

2.12. Defenisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang akan didefinisi adalah semi variabel yang 

terkandung dalam hipotesis, yang bertujuan untuk memudahkan membuat 

kuesioner. Adapun konsep operasional variabel pada penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

Table 2.2. Definisi Konsep Operasional Variabel Penelitian 

No. Variabel Pengertian  Indikator Pengukuran 

1. Loyalitas 

Merek 

Loyalitas merek 

adalah ukuran dari 

kesetiaan konsumen 

terhadap suatu merek. 

Rangkuti (2004:60) 
 

1. Pilihan pertama 

2. Kesetiaan 

3. Tidak membeli merek 

lain 

4. Merekomendasikan 

5. Berani membayar lebih 

6. Kebenaran merek 

Algesheimer, Uptal and 

Herman dan Fullerton 

(2005) dalam Zohaib 

Ahmed (2014) 

Skala 

Likert 

 

 

 

 

2. Brand Image Brand Image adalah 

deskripsi tentang 

asosiasi keyakinan 

konsumen terhadap 

merek tertentu. 

Fandy Tjiptono 

(2005) dalam 

Sulistyari (2012:4)  

1. Citra Korporat 

2. Citra Produk 

3. Citra Pemakai 

Biel (2004) dalam 

Sulistyari (2012:4)  
Biel (2004) dalam 

Sulistyari (2012:4)  
 

Skala 

Likert 
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No. Variabel Pengertian  Indikator Pengukuran 

3. Kualitas 

Produk 

Kualitas produk 

adalah kemampuan 

suatu produk untuk 

melaksanakan 

fungsinya, meliputi 

daya tahan, 

keandalan, ketepatan, 

kemudahan operasi 

dan perbaikan, serta 

atribut bernilai 

lainnya. Kotler dan 

Amstrong (2012) 
dalam Janita S. 

Meliala & 

Amonggiri Argo 

Sembodo (2012) 

1. Kinerja 

2. Keistimewaan tambahan 

3. Keandalan 

4. Kesesuaiandenganspesi-

fikasi 

5. Daya tahan 

6. Estetika  

7. Ketetapan kualitas yang 

di-persepsikan 

Garvin (1987) dalam 

Tjiptono dan Chandra 

(2008:25-26) 

 

 

Skala 

Likert 

4. Kepercayaan 

Merek 

Kepercayaan merek 

adalah persepsi akan 

kehandalan dari sudut 

pandang konsumen 

yang di dasarkan pada 

pengalaman. 

Alexander (2014:4) 

1. Kepercayaan 

2. Dapat diandalkan 

3. Kejujuran 

4. Sesuai harapan 

5. Keamanan  

Matzler et al, (2008), 

Chanduhuri and 

Holbrook (2001) dalam 

Zohaib Ahmed (2014) 

Skala 

Likert 

5. Kepuasan 

Konsumen 

Kepuasan Konsumen 

merupakan perasaan 

senang atau kecewa 

seseorang yang 

muncul setelah 

membandingkan hasil 

yang dipikirkan 

dengan hasil yang 

diharapkan. 

Kotler  (2007:177) 

1. Nilai pelanggan 

2. Respon pelanggan 

3. Persepsi pelanggan 

Rangkuti (2003:30) 

 Skala 

Likert 

 

 

2.13. Hipotesis 

Menurut Kuncoro (2009:59), hipotesis adalah suatu penjelasan tentang 

perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. 

Peneliti bukannya bertahan kepada hipotesis yang telah disusun, melainkan 

mengumpulkan data untuk mendukung atau justru menolak hipotesis tersebut. 
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Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh 

peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang 

dilakukan. 

Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan 

penelitian agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hipotesis yang akan 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Diduga brand image berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas 

merek air minum dalam kemasan beroksigen Super O2 (studi pada 

masyarakat kelurahan Tampan kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru) 

H2 : Diduga kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas 

merek air minum dalam kemasan beroksigen Super O2 (studi pada 

masyarakat kelurahan Tampan kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru) 

H3 : Diduga kepercayaan merek berpengaruh secara parsial terhadap 

loyalitas merek air minum dalam kemasan beroksigen Super O2 (studi 

pada masyarakat kelurahan Tampan kecamatan Payung Sekaki 

Pekanbaru) 

H4 : Diduga kepuasan konsumen berpengaruh secara parsial terhadap 

loyalitas merek air minum dalam kemasan beroksigen Super O2 (studi 

pada masyarakat kelurahan Tampan kecamatan Payung Sekaki 

Pekanbaru) 

H5 : Diduga brand image, kualitas produk, kepercayaan merek dan 

kepuasan konsumen berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas 

merek air minum dalam kemasan beroksigen Super O2 (studi pada 

masyarakat kelurahan Tampan kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru) 


