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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1Brand 

 

Brand menurut (Kotler, 1991 dalam Keller, 2013) didefinisikan sebagai suatu 

nama, istilah, tanda, symbol, atau design, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang 

digunakan untuk mengidentifikasi suatu barang atau services dari satu penjual atau 

suatu kelompok penjual dan berguna untuk membedakan suatu produk atau jasa 

dengan kompetitor-kompetitor lainnya 

 

2.2 Customer-Brand Identification 

 

Customer-brand identification didefinisikan sebagai koneksi customer secara 

psikologi terhadap mempersepsikan, merasakan, dan menilai rasa memiliki mereka 

terhadap suatu brand (Olsen, 2007). Konsumen merepresentasikan diri mereka dan 

berkomunikasi dengan orang lain melalui sebuah brand yang berkaitan dengan diri 

mereka (Cha et al., 2015 ). Penelitian lain yang dilakukan oleh (Bhattacharya and 

Sen, 2003) mendefinisikan customer identification sebagai suatu kehendak untuk 

bertindak secara aktif dan selektif yang didasari atau dimotivasi oleh kebutuhan 

seseorang secara pribadi. Dalam peneltian lain  Dalam peneltian lain (Del rio et al., 

2001 dalam) mendefinisikan personal identification sebagai kemampuan dimana 

konsumen dapat mengidentifikasi secara spesifik terhadap suatu brand dan 

mengembangkan feeling atau perasaan mereka terhadap brand tersebut, disamping 

itu menurut (Carlson et al., 2007) mendefinisikan personal identification terhadap 
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suatu brand sebagai suatu tingkatan yang dapat disamakan antara skema terhadap 

suatu individu dan skema terhadap suatu brand. Dengan kata lain customer 

identification dapat memiliki pengaruh yang baik terhadap brand loyalty dan juga 

terhadap brand commitment (Brown et al., 2005). 

Menurut (Gautam et al., 2004) seseorang yang mengidentifikasikan secara kuat 

dirinya terhadap suatu brand akan berfikir dan bertindak untuk kepentingan suatu 

brand, mengikuti norma dan aturan dari brand tersebut, mempertahankan brand 

tersebut, melakukan usaha yang lebih, dikarenakan brand tersebut sesuai dengan 

konsep yang ada didalam diri konsumen. Sedangkan menurut (Bhattacharya et al., 

1995) menyebutkan customer brand identification adalah sebagai suatu tingkatan 

dimana konsumen merasakan adanya koneksi dengan suatu brand dan 

mendefinisikan dirinya sesuai dengan istilah yang ada pada brand tersebut. 

Seseorang dengan tingkat customer brand identification yang tinggi seperti fans 

suatu brand atau seseorang yang tergila-gila terhadap suatu brand akan secara kuat 

teridentifikasi dengan dimensi budaya pada suatu brand. 

Sehingga dari penjelasan customer brand identification yang telah dipaparkan 

dan diambil dari berbagai sumber, dapat disimpulkan customer brand identification  

didefinisikan sebagai koneksi konsumen secara psikologi terhadap 

mempersepsikan, merasakan, dan menilai rasa memiliki mereka terhadap suatu 

brand (Olsen, 2007). 

2.3 Service Value 

 

Service value menurut ( Kim and Lee, 2016) menjelaskan berbagai komponen 

service yang dapat menajamkan persepsi customer terhadap suatu nilai atau dengan 
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kata lain pertukaran antara apa yang customer dapatkan dan apa yang mereka 

berikan. (Eid, 2015) menyebutkan mempromosikan nilai suatu customer dapat 

menjadi kunci untuk meningkatkan customer loyalty. Dimana menurut (Kim and 

Jang, 2014 dalam Kim and Lee, 2016) suatu coffee shop disarankan untuk 

memenuhi nilai-nilai dari suatu individu, nilai social, dan nilai secara fungsional 

dari apa yang akan dikonsumsi. Sedangkan menurut (Gale, 1994 dalam Wang and 

Yang, 2004) mendefinisikan value atau nilai sebagai suatu kualitas yang dirasakan 

dalam suatu market atau pasar yang disesuaikan dengan harga dari suatu produk. 

Disamping itu menurut (Butz and Goodstein, 1996) value didefinisikan sebagai 

suatu ikatan secara emosional yang dapat dirasakan antara customer dan suatu 

produk setelah customer tersebut menggunakan suatu produk atau jasa yang 

disediakan oleh supplier. 

(Woodruff, 1997) mendefinisikan customer value sebagai pilihan customer, 

evaluasi customer terhadap atribut suatu produk, atribut suatu performa dan 

konsekuensi terhadap goals dan tujuan dari customer tersebut, selain itu tipikal 

proses suatu persepsi melibatkan apa yang customer terima seperti kualitas, 

keuntungan, dan utilities dengan apa yang mereka korbankan atau keluarkan seperti 

harga, biaya opportunity yang dikeluarkan, biaya maintenance yang dikeluarkan 

serta biaya untuk belajar yang dikeluarkan untuk suatu produk (Wang and Yang, 

2004) 

Sehingga melalui pemaparan dan penjelasan service value yang telah dijelaskan 

sebelumnya dan telah diambil dari beberapa sumber melalui penelitian yang sudah 

dilakukan lebih dulu, dapat disimpulkan service value merupakan berbagai 

komponen service yang dapat menajamkan persepsi customer terhadap suatu nilai 
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atau dengan kata lain pertukaran antara apa yang customer dapatkan dan juga apa 

yang customer berikan (Kim and Lee, 2016) 

2.4 Brand Involvement 

 

Pada dasarnya involvement sendiri menurut (Kim and Lee, 2016) adalah 

seberapa banyak, waktu, energy, sumber daya yang customer curahkan atau berikan 

pada saat melakukan suatu proses pembelian. Terdapat dua tipe khusus suatu 

involvement yaitu brand involvement dan brand-decision involvement, dimana 

brand involvement sangat berhubungan dengan brand itu sendiri, bagaimana suatu 

brand tersebut dapat fokus untuk memenuhi tujuan customer untuk mengkonsumsi 

suatu brand (Mittal and Lee, 1989). Selain brand involvement terdapat juga 

customer involvement, dimana definisi dari customer involvement adalah suatu 

ketertarikan yang customer temukan dalam suatu produk (Kim and Lee, 2016). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Howcroft and Hewer, 2007) terdapat lima 

dimensi dari customer involvement profile yang dikembangkan oleh (Kaprefer and 

Laurent, 1985 dalam Howcroft and Hewer, 2007) yaitu: 

1) Interest, suatu ketertarikan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu 

objek 

2) Pleasure, adalah suatu emosi yang menarik atau menyenangkan yang 

berasal dari suatu objek 

3) Sign Value, adalah bagaimana suatu objek dapat mengekspresikan suatu 

individu 

4) Important Risk, yaitu suatu konsekuensi negative yang dirasakan oleh 

customer pada saat melakukan pembelian yang buruk 
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5) Risk Probability, yaitu probabilitas yang diterima pada saat melakukan 

pembelian yang buruk 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Houman, 2004), brand involvement 

lebih concern atau lebih fokus untuk menarik dan menjaga ketertarikan customer 

terhadap suatu brand yang spesifik. Salah satu aspek tertentu pada brand 

involvement adalah berhubungan dengan consumption. Mengkonsumsi sesuatu 

seringkali dapat mempengaruhi suatu pengalaman yang sangat baik, dan sering kali 

dimulai dengan kata “bagaimana keadaan” pada saat ingin mengkonsumsi sesuatu 

(Holt, 1995). 

Disamping itu (Martin, 1998) mendefinisikan involvement sebagai suatu 

tingkatan identifikasi sosial dan dapat mempengaruhi ikatan secara emosional 

antara customer dengan suatu kategori produk atau terhadap spesifik brand. 

Kompleksitas, attitude konsumen, serta apa yang dirasakan oleh customer terhadap 

suatu brand dan didukung dengan tingkat inlvolvement yang tinggi akan dapat 

membuat customer tidak hanya memilih satu brand dari brand lain yang ada 

(Morris and Martin, 2000). 

Melalui penjelasan brand involvement yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa brand involvement adalah 

bagaimana suatu brand yang ada dapat fokus untuk memenuhi tujuan customer 

pada saat customer tersebut mengkonsumsi suatu brand (Mittal and Lee, 1989 

dalam Kim and Lee, 2016) 
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2.5 Brand Satisfaction 

 

Brand satisfaction mengacu pada kepuasan yang secara keseluruhan diterima 

oleh customer terhadap suatu brand yang didasari atas semua perjumpaan antara 

customer dengan penyedia service (Olsen, 2007). Customer dengan tingkat 

kepuasan yang tinggi akan tidak terlalu sensitive untuk masalah harga, akan lebih 

sulit untuk dipengaruhi oleh competitor lain, akan membeli produk tambahan dari 

produk sebelumnya dan akan memiliki tingkat loyalitas yang cenderung lebih lama 

(Zineldin, 2000). 

Menurut (Oliver, 1999 ) mendefinisikan satisfaction atau kepuasan sebagai 

respon/kepuasan secara keseluruhan yang berfokus pada suatu barang atau jasa, dan 

dievaluasi pada saat pertama kali mengkonsumsi suatu jasa atau produk dan 

dievaluasi pada saat mengkonsumsi sesuatu jasa atau produk lebih dari satu kali. 

Sedangkan menurut (Spreng et al., 1996 dalam Krystallis and Chrysochou, 

2014) satisfaction adalah respon yang dimiliki oleh customer terhadap performa 

suatu brand dan hasil konfirmasi oleh customer terhadap ekspetasi yang dimiliki 

oleh mereka. (Carpenter and Fairhurst, 2005) customer satisfaction dapat 

didefinisikan sebagai respon secara kognitif yang berkaitan dengan fokus tertentu 

seperti pengalaman pada saat membeli dan terjadi pada waktu tertentu seperti 

sesudah pembelian dan setelah mengkonsumsi suatu produk. 

Dalam penelitian (Chen, 2017) disebutkan bahwa satisfaction adalah attitude 

customer terhadap suatu penyedia pelayanan atau bisa dikatakan reaksi secara 

emosional terhadap perbedaan antara apa yang customer harapkan dengan apa yang 

customer terima (Kunanusong and Puttawong, 2015 dalam Chen, 2017). Sehingga 

melalui penjelasan brand satisfaction yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 
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diambil kesimpulan bahwa brand satisfaction adalah kepuasan yang secara 

keseluruhan diterima oleh customer terhadap suatu brand yang didasari atas semua 

perjumpaan antara customer dengan penyedia service (Olsen, 2007) 

2.6 Brand Loyalty 

 

Menurut (Oliver, 1999) brand loyalty mengacu pada komitmen customer untuk 

membeli kembali atau berlangganan kembali produk atau jasa yang disukai, dan 

mengurangi perilaku mereka untuk berganti kepada produk maupun jasa pelayanan 

yang lain. Brand loyalty dapat dijelaskan melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu 

secara behavioural, attitudinal, dan composite loyalty (Kim and Lee, 2016) 

Behavioural loyalty mengacu pada pembelian kembali yang dilakukan oleh 

customer terhadap suatu brand, yang dapat dibuktikan melalui pembelian customer 

secara berkelanjutan dan perilaku mereka dalam hal pengeluaran (Russell-Bennett 

et al., 2007). Attitudinal loyalty adalah kecenderungan attitude yang berhubungan 

dengan komitmen terhadap suatu brand. Yang mana menjelaskan elemen secara 

psikologi dari brand loyalty (Kim and Lee, 2016). Sedangkan composite loyalty 

adalah pendekatan dari dua perspektif sebelumnya yaitu attitudinal dan behavioural 

untuk menjelaskan loyalitas customer (Li and Petrick, 2008). 

(Jacoby and Olson, 1970 dalam Lin, 2010) mendefinisikan brand loyalty 

sebagai respon dalam jangka waktu yang lama dan merupakan sebuah mental dalam 

suatu proses pembelian yang dibentuk dari beberapa keputusan dalam hal 

pembelian terhadap lebih dari satu brand. Selain itu (Odin and Valette-Florence, 

2001) menyebutkan bahwa customer yang cenderung menempatkan kepentingan 

yang tinggi terhadap suatu brand dapat dikatakan sebagai brand loyalty. 
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Melalui penjelasan mengenai brand loyalty yang sudah dipaparkan sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa brand loyalty secara garis besar adalah komitmen 

customer untuk membeli kembali atau berlangganan kembali produk atau jasa yang 

disukai, dan mengurangi perilaku mereka untuk berganti kepada produk maupun 

jasa pelayanan yang lain (Oliver, 1999). 

2.7 Symbolic Interaction Theory 

 

Symbolic Interaction Theory adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana 

seseorang mengembangkan arti secara simbolik melalui interaksi proses interaksi 

sosial (Aksan et al., 2009), selain itu menurut (Holman, 1980) symbolic interaction 

theory adalah teori yang secara dinamis menjelaskan cutomer yang 

mengekspresikan perilaku mereka yang didasarkan atas evaluasi terhadap objek 

seperti suatu produk atau suatu brand. 

2.8 Hipotesis Penelitian 

 

2.8.1 Pengaruh positif Customer-brand identification terhadap Brand 

involvement 

 

Customer-brand identification mengacu pada koneksi yang dimiliki customer 

secara psikologi terhadap mempersepsikan, merasakan, dan menilai rasa memiliki 

mereka terhadap suatu brand (Olsen, 2007). Social identity theory yang 

dikemukakan oleh (Tajfel and Turner, 1979) mendukung variabel customer-brand 

identification, yaitu dijelaskan bahwa seseorang menjelaskan konsep dirinya 

sendiri akan berhubungan dengan suatu brand. Tidak hanya menjelaskan konsep 

yang ada pada seseorang, tetapi customer juga merepresentasikan identitas mereka 
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dan berkomunikasi dengan customer yang lainnya dengan menghubungan kepada 

suatu Brand (Cha et al., 2015). 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mendukung adanya hubungan positif 

antara Customer Brand Identification dengan Brand Involvement, seperti penelitian 

terdahulu oleh Kim and Lee (2017) yang menyatakan bahwa terhadap hubungan 

positif antara Customer Brand Identification dengan Brand Involvement, adapun 

penelitan lain yang dilakukan oleh Hanif and Rodriguez (2018) dan Kim et al., 

(2017) juga menyatakan terdapat hubungan yang positif antara Customer Brand 

Identification terhadap Brand Involvement. 

Melalui pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis pada 

penelitian ini adalah: 

H1. Customer Brand Identification berpengaruh positif terhadap Brand 

Involvement 

2.8.2 Pengaruh Positif Service Value terhadap Brand Involvement 

 

Service value merupakan berbagai komponen service yang dapat menajamkan 

persepsi customer terhadap suatu nilai, atau dengan kata lain pertukaran apa yang 

didapatkan oleh  customer dengan apa yang mereka berikan (Kim and Lee, 2017), 

sedangkan Brand Involvement merupakan bagaimana suatu brand dapat fokus 

untuk memenuhi tujuan dari customer tersebut pada saat customer tersebut 

mengkonsumsi brand tersebut (Mittal and Lee, 1989). Melalui penjelasan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa service value berpengaruh positif terhadap 

brand involvement, dengan berbagai komponen service yang dimiliki suatu brand 
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akan dapat membuat brand tersebut bisa memenuhi tujuan dari customer pada saat 

mengkonsumsi suatu brand. 

Berbagai penelitian teah dilakukan untuk melihat apakah service value 

berpengaruh positif terhadap brand involvement, seperti pada penelitian (Kim and 

Lee, 2017) dimana mereka menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

service value dengan brand involvement. Penelitian yang dilakukan oleh (Hanif and 

Rodriguez, 2018) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara service 

value dan brand involvement. 

Sehingga melalui pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

hipotesis pada penelitian ini adalah: 

H2. Service Value berpengaruh positif terhadap Brand Involvement 

2.8.3 Pengaruh Positif Brand Involvement terhadap Brand Satisfaction 

 

Brand involvement merupakan bagaimana suatu brand dapat fokus untuk 

memenuhi tujuan customer pada saat customer tersebut mengkonsumsi suatu brand 

(Mittal and Lee, 1989), sedangkan brand satisfaction mengacu pada kepuasan yang 

secara keseluruhan diterima oleh customer terhadap suatu brand yang didasari atas 

semua perjumpaan antara customer dengan penyedia service (Olsen, 2007), 

customer dengan tingkat kepuasan yang tinggi tidak akan terlalu senstif dengan 

harga.. 

Sebagai contoh, customer dengan tingkat involvement yang tinggi akan merasa 

memiliki pengalaman kepuasan terhadap suatu brand dikarenakan meeka memiliki 

lebih banyak pengetahuan tentang brand tersebut (Kim and Lee, 2017). Hal ini 

dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh (Kim and Lee, 2017) yang 
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menyatakan adanya pengaruh positif antara brand invovement terhadap brand 

satisfaction, selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Hanif and Rodriguez, 2018) 

juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara brand involvement 

terhadap brand satisfaction, tidak hanya itu, penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh (Prayag and Ryan, 2012) juga menyatakan bahwa terhadap pengaruh positif 

antara personal involvement terhadap brand satisfaction. 

Sehingga melalui pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

hipotesis pada penelitian ini adalah: 

H3. Brand Involvement berpengaruh positif terhadap Brand satisfaction. 

2.8.4 Pengaruh positih Brand Involvement terhadap Brand Loyalty 

 

Brand Involvement merupakan bagaimana suatu brand dapat fokus untuk 

memenuhi tujuan customer pada saat customer tersebut mengkonsumsi suatu brand 

(Mittal and Lee, 1989), sedangkan Brand Loyalty mengacu pada komitmen 

customer untuk membeli kembali atau berlangganan kembali produk atau jasa yang 

disukai, dan mengurangi perilaku mereka untuk berganti kepada produk maupun 

jasa pelayanan yang lain ( Oliver, 1999). Brand loyalty dapat dijelaskan melalui 

tiga perspektif yang berbeda, yaitu secara behavioural, attitudinal, dan composite 

loyalty (Kim and Lee, 2016). 

Dilihat dari penjelasan sebelumnya, maka customer dengan tingkat Brand 

Involvement yang tinggi akan lebih loyal terhadap suatu brand, hal ini dikarenakan 

brand tersebut sudah dapat fokus untuk memenuhi tujuan customer pada saat 

customer mengkonsumsi brand tersebut. Berbagai penelitian telah dilakukan yang 

Analisis pengaruh customer..., Victor Ricardo, FB UMN, 2019



37 

 

berkaitan dengan adanya pengaruh positif Brand Involvement terhadap Brand 

Loyalty. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Kim and Lee, 2017) menyatakan bahwa 

adanya pengaruh positif antara Brand Involvement terhadap Brand Loyalty, 

penelitian lain yang dilakukan oleh (Hanif and Rodriguez, 2018) juga menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara Brand Involvement terhadap Brand Loyalty, 

selain itu adapun penelitian yang dilakukan oleh (Bennet et al., 2004) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat involvement pada suatu 

brand tertentu terhadap Attitudinal Brand Loyalty. 

Sehingga melalui pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H4. Brand involvement berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

2.8.5 Pengaruh positif Brand Satisfaction terhadap Brand Loyalty 

 

Brand Satisfaction satisfaction mengacu pada kepuasan yang secara 

keseluruhan diterima oleh customer terhadap suatu brand yang didasari atas semua 

perjumpaan antara customer dengan penyedia service (Olsen, 2007), sedangkan 

Brand Loyalty mengacu pada komitmen customer untuk membeli kembali atau 

berlangganan kembali produk atau jasa yang disukai, dan mengurangi perilaku 

mereka untuk berganti kepada produk maupun jasa pelayanan yang lain ( Oliver, 

1999). Brand loyalty dapat dijelaskan melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu 

secara behavioural, attitudinal, dan composite loyalty (Kim and Lee, 2016). 

Customer dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan lebih tidak terlalu sensitif 

dengan harga dari suatu brand, akan lebih sulit untuk dipengaruhi oleh promosi 
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yang dilakukan oleh competitor dan akan lebih loyal kepada perusahaan 

dibandingkan dengan customer yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi 

(Dimitriades, 2006). 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat pengaruh positif antara 

Brand Satisfaction terhadap Brand Loyalty, seperti pada penelitian yang dilakukan 

oleh (Kim and Lee, 2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

Brand Satisfaction terhadap Brand Loyalty, selain itu peneltian yang dilakukan oleh 

(Eid, 2013) juga menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara Customer 

Satisfaction terhadap Customer Loyalty. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Back 

and Parks, 2003) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara Customer 

Satisfaction dengan Brand Loyalty. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Nysveen 

and Pedersen, 2013) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

Brand Satisfaction terhadap Brand Loyalty. 

Sehingga melalui pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

hipotesis pada penelitian ini adalah: 

H5. Brand Satisfaction berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

2.8 Model Penelitian 

 

Dilihat dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta 

landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini maka diperlukan perubahan 

pada model penelitian sehingga peneliti mengajuan model dari penelitian terdahulu 

Kim & Lee (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Promoting customers’ 

involvement with service brands: evidence from coffee shop customers”. Sehingga 

modifikasi model penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut 
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Sumber: Modifikasi model penelitian Kim & Lee (2017) 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Model penelitian tersebut menggambarkan pengaruh antara customer brand 

identification dan service value terhadap brand involvement dan brand involvement 

terhadap brand satisfaction serta brand loyalty dan brand satisfaction terhadap 

brand loyalty. 

2.9  Penelitian Terdahulu 

 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel customer brand 

identification, service value, brand involvement, brand satisfaction, dan brand 

loyalty dapat dilihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Temuan Inti 

1 Olsen, 2007 Repurchase loyalty: The role 

of involvement and 

satisfaction 

1. Definisi 

operasional 

Customer Brand 

Identification 

2. Bhattacharya 

and Sen, 

2003 

Consumer-Company 

Identification: A framework 

for understanding consumers’ 

relationship with companies 

Definisi operasional 

customer identification 

3. Carlson et 

al., 2007 

Social versus psychological 

brand community: The role of 

psychological brand 

community 

1. Definisi 

operasional 

personal 

identification 

4 Del rio et al., 

2001 

The effects of brand 

associations on consumer 

response 

1. Definisi 

operasional 

personal 

identification 

5. Woodruff, 

1997 

Customer value: The next 

source for Competitive 

advantage 

1. Definisi 

operasional 

customer value 

6. Wang & 

Yang, 2004 

An integrated framework for 

customer value and 

customer-relationship 

1. Definisi 

operasional service 

value 
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No Peneliti Judul Penelitian Temuan Inti 

management performance: a 

customer-based perspective 

from China 

7. Mittal & 

Lee, 1989 

A Cusal Model of Consumer 

Involvement 

Definisi operasional 

consumer involvement 

8. Martin, 1998 Relationship marketing: A 

high-involvement product 

attribute approach 

1. Definisi 

operasional 

involvement 

9. Houman, 

2004 

Relationship marketing and 

brand involvement 

professionals through web-

enhanched brand 

communitites: The case of 

Coloplast 

1. Definisi operasioal 

brand involvement 
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