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ABSTRACT 

This research aimed to study empirically the effect of variables of trust in a brand that 

includes the brand characteristics, company characteristics, and consumers - the brand 

characteristics of brand loyalty. Brand is the brand Botol Sosro in the study, respondents 

drawn from student of STIE Botol Sosro in Indonesia Banking School.  

The results of this research shows that simultaneous and partial variables of trust in a 

brand have significant effect to brand loyalty. The effect of trust in a brand to brand loyalty is 

0.907 with significance level of 0.000. While partially, the effect of trust in a brand variable 

is as follows: first, the brand characteristic has significant effect to brand loyalty with beta 

coefficient of 0.378 with significance level of 0.000. Company characteristic has no 

significant effect to brand loyalty with a beta coefficient of 0.026 with a significant level of 

0.732. Consumer - brand characteristic has significant effect to brand loyalty with a beta 

coefficient of 0.428 with a significant level of 0.000 where the consumer–brand characteristic 

variable has dominant effect to brand loyalty. 

In an effort to increase brand loyalty, the company must continuously improve and 

maintain the trust of the customer to the company. Company characteristic as a variable that 

has no significant influence in brand loyalty should be a concern for the enterprise to 

increase customer loyalty. 

Key words: trust in a brand, brand loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah menuntut adanya perubahan paradigma lama dalam 

segala bidang, salah satunya adalah bidang pemasaran. Menjadi pemimpin dalam 

suatu pasar dapat diukur dari penerimaan pasar dan posisinya di saat krisis dan 

tantangan global. Kenyataannya menjadi pemenang tidaklah selalu mudah, terlebih 

pada level kosumen yang gampang tergoda. 

  Persaingan yang semakin ketat dan berkembangnya ekspektasi pelanggan 

mendorong perusahaan - perusahan untuk lebih memfokuskan pada upaya 

mempertahankan pelanggan yang ada. Mempertahankan pasar yang ada melalui 

pengembangan loyalitas pelanggan merupakan tujuan strategik perusahaan untuk 

mempertahankan bisnis dan profit mereka (Kotler dan Keller, 2008). 

Loyalitas pelanggan menunjukkan pada kesetiaan pelanggan pada objek 

tertentu, seperti merek, produk, jasa, atau toko. Pada umumnya merek seringkali 

dijadikan sebagai objek loyalitas pelanggan. Loyalitas Merek (Loyalitas Merek) 

mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek tertentu (Kotler dan Keller, 2008). 

Loyalitas pelanggan terhadap merek produk merupakan konsep yang sangat 

penting khususnya pada kondisi tingkat persaingan yang sangat ketat dengan 

pertumbuhan yang rendah. Pada kondisi demikian loyalitas pada merek sangat 

dibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan hidup. Di samping itu, upaya 

mempertahankan Loyalitas Merek ini merupakan upaya strategis yang lebih efektif 

dibandingkan dengan upaya menarik pelanggan baru. (Kotler dan Keller, 2008). 
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Konsep loyalitas pelanggan telah memberikan banyak perhatian dalam 

literatur pemasaran dan perilaku konsumen. Loyalitas pelanggan memberikan dampak 

yang signifikan bagi profitabilitas perusahaan. Pelanggan yang loyal kemungkinan 

akan menunjukkan sikap dan perilaku positif, seperti pembelian ulang merek yang 

sama dan rekomendasi positif yang dapat mempengaruhi pelanggan aktual maupun 

potensial. Diakui bahwa loyalitas pelanggan memberikan banyak manfaat bagi 

perusahaan berkenaan dengan entry barrier yang substansial bagi pesaing, 

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merespon ancaman persaingan, 

meningkatkan penjualan dan pendapatan, serta menjadikan pelanggan kurang sensitif 

terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh pesaing. (Kotler dan Keller, 2008). 

Pentingnya loyalitas pelanggan sebagai tujuan utama bagi banyak perusahaan. 

Jika hasil evaluasi terhadap suatu merek, produk, atau jasa yang dipilih memenuhi 

atau melampaui ekspektasinya, maka pelanggan tersebut kemungkinan akan 

menunjukkan sikap positif, dan memiliki keinginan untuk membeli atau 

menggunakan kembali merek, produk, atau jasa yang sama (repurchase intentions), 

dan keinginannya untuk bertindak sebagai referensi bagi orang lain (advocacy 

intentions). Intinya bahwa kepuasan pelanggan akan memainkan peran penting dalam 

menjelaskan alasan pelanggan dipandang loyal. (Tjiptono, 2008). 

Kepuasan yang didorong oleh kepercayaan pada suatu merek akan lebih 

menjelaskan loyalitas sesungguhnya. Kepercayaan pada merek (brand trust) 

menggambarkan suatu komponen yang penting dari penempatan internal atau sikap 

yang diasosiasikan dengan Loyalitas Merek (Lau dan Lee, 1999). Oleh karena itu, 

pemahaman yang lebih sempurna loyalitas pelanggan pada merek tidak dapat dicapai 

tanpa penjelasan mengenai brand trust.  
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Dalam konteks pemasaran industri, kepercayaan dibangun dalam hubungan 

person-to-person. Pemahaman brand trust berbeda dengan kepercayaan 

interpersonal, karena merek merupakan simbol dan simbol tersebut sulit untuk 

merespon pelanggan. Untuk memperoleh loyalitas dalam pasar saat ini, pemasar 

harus memfokuskan pada pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan dalam 

hubungan pelanggan dengan merek (Lau dan Lee, 1999). Menurut Lau dan Lee 

(1999), karakteristik merek (brand characteristic), karakteristik perusahaan (company 

characteristic), dan karakteristik hubungan pelanggan dengan merek (consumer-

brand characteristic) merupakan indiktor penting kepercayaan pelanggan pada 

merek, yang pada akhirnya akan mengarah pada loyalitas pelanggan pada merek 

tersebut.  

Sebagai pelopor produk teh siap minum dalam kemasan yang pertama di 

Indonesia, PT. SINAR SOSRO yang didirikan oleh keluarga Sosrodjojo pada tahun 

1974 tentunya ingin menjaga kepercayaan para pelanggannya agar tidak ke produk 

lain. Oleh sebab itu, tuntutan untuk selalu menjadi yang terbaik harus menjadi 

komitmen PT. SINAR SOSRO agar para konsumen masih tetap setia untuk selalu 

mengkonsumsi teh botol Sosro. Namun kesetiaan pelanggan tidak dapat begitu saja 

diraih, tetapi memerlukan proses panjang untuk meyakinkan bahwa teh botol Sosro 

merupakan produk teh siap minum dalam kemasan yang terbaik. (www.sosro.com). 

Berdasarkan data penjualan Teh Botol Sosro area DKI Jakarta selama tahun 

2010, menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan yang menurun. Hal ini 

disebabkan karena pada tahun tersebut daya beli masyarakat atas produk Teh Botol 

Sosro khususnya di DKI Jakarta menurun. Berikut grafik penjualan Teh Botol Sosro 

selama 2010 
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Sumber: PT. Sinar Sosro 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh Trust In A Brand Terhadap Loyalitas Merek pada 

Konsumen Teh Botol SOSRO (suatu studi pada mahasiswa STIE Indonesia 

Banking School) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah variabel trust in a brand yang terdiri dari brand characteristic, 

company characteristic, dan consumer – brand characteristic secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Merek pada konsumen Teh Botol 

Sosro serta variabel mana yang berpengaruh dominan? 

2. Apakah variabel trust in a brand yang terdiri dari brand characteristic, 

company characteristic, dan consumer-brand characteristic secara bersama 

-
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sama berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Merek pada konsumen Teh 

botol Sosro? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Obyek penelitian dibatasi hanya pada pengaruh dari faktor trust in a brand 

yaitu brand characteristic, company characteristic, consumer-brand 

characteristic terhadap Loyalitas Merek. 

2. Penyebaran kuesioner hanya dilakukan kepada Mahasiswa STIE Indonesia 

Banking School yang mengkonsumsi Teh Botol Sosro minimal satu kali 

seminggu pada saat penyebaran kuesioner. Responden tersebut dinilai layak 

karena masih memiliki hubungan dengan produk sehingga memiliki 

kesesuaian dalam menjawab pertanyaan pada kuesioner.  

3. Penyebaran kuesioner hanya dilakukan pada bulan juni 2011. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel trust in a brand yang terdiri 

dari brand characteristic, company characteristic, dan consumer–brand 

characteristic terhadap Loyalitas Merek pada konsumen Teh botol SOSRO serta 

variabel yang dominan berpengaruh. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel trust in a brand yang 

terdiri dari brand characteristic, company characteristic, dan consumer–brand 

characteristic terhadap Loyalitas Merek pada konsumen Teh botol SOSRO. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bagi PT. SINAR SOSRO, untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi trust in a brand terhadap Loyalitas Merek. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-

teori dan literatur yang penulis peroleh di bangku kuliah dan mencoba 

membandingkannya dengan praktik yang ada di lapangan. 

c. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan 

dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori (merek, brand characteristic, company 

characteristic, consumer-brand characteristic dan Loyalitas Merek), penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi 

dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang deskripsi umum perusahaan, deskripsi umum responden, 

analisis data, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

Bagian akhir : Daftar Pustaka dan Lampiran - lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

2.1. Merek 

Dalam dunia industri, istilah merek menjadi salah satu kata yang popular 

dalam kehidupan sehari-hari. Merek sekarang tidak hanya dikaitkan oleh produk 

tetapi juga dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Pada dasarnya 

suatu merek memberikan tanda pada konsumen mengenai sumber produk tersebut 

dan melindungi konsumen maupun pihak produsen dari para kompetitor yang 

berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik (Aaker, 1996). 

2.1.1. Definisi Merek 

Menurut American Marketing Association (Kotler, 2008) merek adalah nama, 

istilah, tanda, simbol rancangan, atau kombinasi yang dapat mengidentifikasikan 

barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual agar dapat membedakan 

produk tersebut dari produk pesaing. Hal ini sesuai bahwa merek merupakan nama 

atau simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap atau kemasan) 

dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau 

sekelompok penjual tertentu, dengan demikian membedakannya dari barang-barang 

atau jasa yang dihasilkan para kompetitor (Aaker, 1996). 

Pada dasarnya merek bukan hanya nama, tanda, logo ataupun simbol yang 

membedakan suatu produk dengan produk lainnya, tetapi merek adalah ”janji” 

seorang penjual kepada para konsumen. Merek mengandung janji perusahan untuk 

secara konsisten memberikan ciri, manfaat dan jasa tertentu pada konsumen 
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(Rangkuti, 2009). Merek lebih dari sekedar jaminan kualitas karena di dalamnya 

tercakup paling tidak enam pengertian, yaitu: 

1. Atribut: merek mengingatkan pada atribut tertentu. Mercedes memberi kesan 

sebagai mobil yang mahal, dibuat dengan baik, dirancang dengan baik, tahan 

lama, dan bergengsi tinggi. 

2. Manfaat: bagi konsumen, kadang sebuah merek tidak sekadar menyatakan 

atribut, tetapi manfaat. Mereka membeli produk tidak membeli atribut, tetapi 

membeli manfaat. Atribut yang dimiliki oleh suatu produk dapat diterjemahkan 

menjadi manfaat fungsional dan atau emosional. Sebagai contoh : atribut “tahan 

lama“ diterjemahkan menjadi manfaat fungsional “tidak perlu cepat beli lagi, 

atribut “mahal“ diterjemahkan menjadi manfaat emosional “bergengsi”, dan lain-

lain. 

3. Nilai: merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. 

4. Budaya: merek juga mewakili budaya tertentu. 

5. Kepribadian: merek mencerminkan kepribadian tertentu. 

6. Pemakai: merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan 

produk tersebut. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa merek merupakan 

sebuah nama, istilah, simbol, desain maupun kombinasinya yang dimaksudkan untuk 

membedakan suatu produk dari produk yang dihasilkan kompetitor - kompetitor yang 

ada dan lebih mengarah kepada identitas produk serta janji berupa bentuk, pelayanan 

dan keuntungan kepada para konsumen. 
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2.1.2. Nilai-nilai yang terdapat pada Merek 

Merek memiliki tiga nilai yaitu nilai fungsional, nilai emosional dan nilai 

ekspresi diri (Aaker, 1996). 

a. Nilai Fungsional. Nilai fungsional adalah nilai yang diperoleh dari atribut 

produk yang memberikan kegunaan (utility) fungsional kepada para konsumen. 

Dimana nilai ini berkaitan langsung dengan fungsi yang diberikan oleh produk 

atau jasa kepada konsumen. 

b. Nilai Emosional. Nilai emosional berhubungan dengan perasaan, yaitu perasaan 

positif apa yang akan dialami oleh konsumen pada saat membeli produk. Jika 

konsumen mengalami perasaan positif pada saat membeli atau menggunakan 

suatu merek, maka merek tersebut memberikan nilai emosional kepada 

konsumen. 

c. Nilai Ekspresi Diri. Nilai ekspresi diri adalah pikiran individu tentang 

bagaimana dirinya diamata orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Nilai 

ekspresi diri ini berpusat pada publik. Dengan kata lain nilai ekspresi diri 

mencari jawaban atas jati diri seseorang. 

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa nilai yang terkandung 

dalam suatu merek adalah nilai fungsional, nilai emosional dan nilai ekspresi diri. 

2.1.3. Peranan Merek 

Merek mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan memungkinkan 

konsumen menetapkan tanggung jawab pada pembuat atau distributor tertentu (Kotler 

dan Keller 2008). Konsumen bisa mengevaluasi produk identik secara berbeda, 

tergantung pada bagaimana produk diberi merek. Konsumen belajar tentang merek 

melalui pengalaman masa lampau dengan produk dan program pemasarannya. 
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Mereka menemukan merek mana yang memuaskan kebutuhan mereka dan mana yang 

tidak. Ketika kehidupan konsumen menjadi lebih rumit, sibuk, dan kekurangan 

waktu, kemampuan merek untuk menyederhanakan pengambilan keputusan dan 

mengurangi resiko menjadi tidak ternilai. Dengan demikian merek dapat menandakan 

suatu tingkatan mutu tertentu, sehingga pembeli yang puas dapat lebih mudah 

memilih produk. 

2.2. Perilaku Konsumen  

Mengenali perilaku konsumen tidaklah mudah, sehingga sangat penting bagi 

pemasar untuk mempelajari keinginan, persepsi, preferensi, dan perilakunya dalam 

berbelanja (Peter dan Olson, 1999). Hal tersebut diperlukan bagi para pemasar untuk 

mempersiapkan seperangkat kebijakan pemasarannya seperti pengembangan produk 

beserta ciri-cirinya, harga, saluran distribusi, penyampaian pesan periklanannya dan 

unsur-unsur detail dari bauran pemasaran. 

Istilah perilaku konsumen berhubungan erat dengan objek yang studinya 

diarahkan pada permasalahan manusia. Perilaku konsumen sebagai tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau 

jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini (Peter 

dan Olson, 1999). Sedangkan American Marketing Association mendefinisikan 

perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku 

dan kejadian disekitar dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup 

mereka. Paling tidak ada tiga ide penting dalam definisi diatas yaitu (1) perilaku 

konsumen adalah dinamis, (2) hal tersebut melibatkan interaksi antara pengaruh 

koginisi, perilaku dan kejadian disekitar, (3) hal tersebut melibatkan pertukaran. 
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Perilaku konsumen adalah dinamis, hal itu berarti bahwa perilaku seorang 

konsumen, grup konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan bergerak 

sepanjang waktu (Peter dan Olsen: 1999). Dalam hal pengembangan strategi 

pemasaran, sifat dinamis perilaku konsumen menyiratkan bahwa seseorang tidak 

boleh berharap bahwa suatu strategi pemasaran yang sama dapat memberikan hasil 

yang sama disepanjang waktu, pasar, dan industri. 

Hal kedua yang ditekankan dalam definisi perilaku konsumen adalah 

keterlibatan interaksi antara pengaruh kognisi, perilaku, dan kejadian disekitar. Ini 

berarti bahwa untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran 

yang tepat kita harus memahami apa yang mereka pikirkan (kognisi) dan mereka 

rasakan (pengaruh), apa yang mereka lakukan (perilaku), dan apa serta dimana 

(kejadian disekitar) yang mempengaruhi serta dipengaruhi dengan apa yang 

dipikirkan, dirasa dan dilakukan konsumen.  

Perilaku konsumen melibatkan pertukaran di antara individu. Lima kondisi yang 

harus terpenuhi agar pertukaran dapat terjadi (Kotler dan Keller, 2008) : 

1. Terdapat sedikitnya dua pihak. 

2. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain. 

3. Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan. 

4. Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. 

5. Masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan 

bermanfaat. 

2.2.1 Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen  

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian 

suatu produk yaitu: 
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Faktor sosial 

a. Group. Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa grup-grup kecil. 

Kelompok dimana orang tersebut berada yang mempunyai pengaruh langsung 

disebut membership group. Membership group terdiri dari 2, meliputi primary 

groups (keluarga, teman, tetangga dan rekan kerja) dan secondary groups yang 

lebih formal dan memiliki interaksi rutin yang sedikit (kelompok keagamaan, 

perkumpulan profesional dan serikat dagang). (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

b. Family influence. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam 

perilaku pembelian. Para pelaku pasar telah memeriksa peran dan pengaruh 

suami, istri, dan anak dalam pembelian produk dan servis yang berbeda. Anak – 

anak sebagai contoh, memberikan pengaruh yang besar dalam keputusan yang 

melibatkan restoran fastfood. (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

c. Roles and status. Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti keluarga, 

perkumpulan – perkumpulan, organisasi. Sebuah role terdiri dari aktivitas yang 

diharapkan pada seseorang untuk dilakukan sesuai dengan orang-orang 

disekitarnya. Tiap peran membawa sebuah status yang merefleksikan 

penghargaan umum yang diberikan oleh masyarakat. (Kotler dan Amstrong, 

2006) 

Faktor Personal 

a. Economic Situation. Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan 

produk. Situasi ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pemilihan produk dan 

keputusan pembelian pada suatu produk tertentu. (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

b. Lifestyle. Pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, 

ketertarikan, dan opini orang tersebut. Orang-orang yang datang dari kebudayaan, 
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kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang 

berbeda. (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

c. Personality and self concept. Personality adalah karakteristik unik dari psikologi 

yang memimpin kepada kestabilan dan respon terus menerus terhadap lingkungan 

orang itu sendiri. Tiap orang memiliki gambaran diri yang kompleks, dan 

perilaku seseorang cenderung konsisten dengan konsep diri tersebut. (Kotler, 

Bowen, Makens, 2003). 

d. Age and life cycle  stages. Orang-orang merubah barang dan jasa yang dibeli 

seiring dengan siklus kehidupannya. Rasa makanan, baju-baju, perabot, dan 

rekreasi seringkali berhubungan dengan umur, membeli juga dibentuk oleh family 

life cycle. Faktor-faktor penting yang berhubungan dengan umur sering 

diperhatikan oleh para pelaku pasar. Ini mungkin dikarenakan oleh perbedaan 

yang besar dalam umur antara orang-orang yang menentukan strategi marketing 

dan orang-orang yang membeli produk atau servis. (Kotler, Bowen, Makens, 

2003). 

e. Occupation. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. 

Contohnya, pekerja konstruksi sering membeli makan siang dari katering yang 

datang ke tempat kerja. Bisnis eksekutif, membeli makan siang dari full service 

restoran, sedangkan pekerja kantor membawa makan siangnya dari rumah atau 

membeli dari restoran cepat saji terdekat (Kotler, Bowen,Makens, 2003) 

Faktor Psychological 

a. Motivations. Kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk 

mencari kepuasan dari kebutuhan. Berdasarkan teori Maslow, seseorang 

dikendalikan oleh suatu kebutuhan pada suatu waktu. Kebutuhan manusia diatur 

menurut sebuah hierarki, dari yang paling mendesak sampai paling tidak 
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mendesak (kebutuhan psikologikal, keamanan, sosial, harga diri, 

pengaktualisasian diri). Ketika kebutuhan yang paling mendesak itu sudah 

terpuaskan, kebutuhan tersebut berhenti menjadi motivator, dan orang tersebut 

akan kemudian mencoba untuk memuaskan kebutuhan paling penting berikutnya 

(Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

b. Perceptions. Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi, 

dan menerjemahkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran yang berarti 

dari dunia. Orang dapat membentuk berbagai macam persepsi yang berbeda dari 

rangsangan yang sama (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

c. Learning. Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu berkembang dan 

berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima (mungkin didapatkan 

dari membaca, diskusi, observasi, berpikir) atau dari pengalaman sesungguhnya, 

baik informasi terbaru yang diterima maupun pengalaman pribadi bertindak 

sebagai feedback bagi individu dan menyediakan dasar bagi perilaku masa depan 

dalam situasi yang sama (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

d. Beliefs and attitudes. Beliefs adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang 

mempercayai sesuatu. Beliefs dapat didasarkan pada pengetahuan asli, opini, dan 

iman (Kotler, Bowen, Makens, 2003). Sedangkan attitudes adalah evaluasi, 

perasaan suka atau tidak suka, dan kecenderungan yang relatif konsisten dari 

seseorang pada sebuah obyek atau ide (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

Faktor Cultural 

Nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari seseorang 

melalui keluarga dan lembaga penting lainnya (Kotler, Amstrong, 2006). Penentu 

paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Culture, mengkompromikan nilai-
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nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari seseorang secara terus-

menerus dalam sebuah lingkungan. (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

a. Subculture. Sekelompok orang yang berbagi sistem nilai berdasarkan persamaan 

pengalaman hidup dan keadaan, seperti kebangsaan, agama, dan daerah (Kotler, 

Amstrong, 2006). Meskipun konsumen pada negara yang berbeda mempunyai 

suatu kesamaan, nilai, sikap, dan perilakunya seringkali berbeda secara dramatis. 

(Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

b. Social class. Pengelompokkan individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan 

perilaku. Kelompok sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja misalnya 

pendapatan, tetapi ditentukan juga oleh pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan 

lainnya (Kotler, Amstrong, 2006) 

2.3 Loyalitas Merek 

Loyalitas merupakan hasil dari pembelajaran konsumen pada suatu entitas 

tertentu (merek, produk, jasa, atau toko) yang dapat memuaskan kebutuhannya 

(Assael, 1998). Sehingga, konsep ini menjadi sangat penting bagi pemasar karena 

memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, termasuk pembelian berulang dan 

dapat mengurangi biaya pemasaran. 

Aaker (1996) mendefinisikan Loyalitas Merek sebagai “A measure of the 

attachment that a costumer has a brand“. Loyalitas Merek menunjukkan adanya 

suatu ikatan antara pelanggan dengan merek tertentu dan ini sering kali ditandai 

dengan adanya pembelian ulang dari pelanggan. Mowen (2002) mengemukakan 

bahwa loyalitas dapat didasarkan pada perilaku pembelian aktual produk yang 

dikaitkan dengan proporsi pembelian. 
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Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang mendalam untuk 

melakukan pembelian ulang produk atau jasa yang menjadi preferensinya secara 

konsisten pada masa yang akan datang dengan cara membeli ulang merek yang sama 

meskipun ada pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang dapat menimbulkan 

perilaku peralihan. Loyalitas juga dipandang sebagai pembelian ulang yang didorong 

oleh adanya disposisi internal yang kuat. Penekanan pada dimensi attitudinal 

sebenarnya lebih penting dan bermanfaat dalam mengukur loyalitas pelanggan, 

karena attitude (sikap) akan mendorong perilaku tertentu (Lau and Lee, 1999). 

Loyalitas pelanggan dipandang sebagai kekuatan hubungan antara sikap relatif 

(relative attitude) individu dan pembelian ulang (repeat patronage) (Dick dan Basu, 

1994). Suatu kerangka konseptual baru dikembangkan untuk memahami lebih 

lengkap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sikap relatif-repeat patronage 

dan konsekuensinya (Dick dan Basu, 1994). Hubungan antara sikap relatif dan 

pembelian ulang menghasilkan empat tipe loyalitas pelanggan. Keempat tipe loyalitas 

pelanggan tersebut adalah true loyalty (loyalitas sesungguhnya), latent loyalty 

(loyalitas yang tersembunyi), spurious loyalty (loyalitas palsu), dan no loyalty (tidal 

loyalitas). Hubungan antara sikap relatif dan repeat patronage dapat ditunjukkan pada 

Gambar 1. 

Repeat Patronage 

       High   Low 

Relative Attitude  High   

        Low 

 

Gambar 1. Hubungan Sikap Relatif pada Pembelian Ulang 

Sumber: Dick dan Basu (1994) 

Loyalty Latent Loyalty 

No Loyalty Spurious Loyalty 
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Gambar 1. menjelaskan bahwa loyalitas yang sesungguhnya (true loyalty) 

terjadi ketika pembelian ulang muncul bersama sikap relatif yang tinggi. Konsumen 

mengetahui perbedaan kualitas dari merek focal dibandingkan dengan para 

pesaingnya, dan konsumen tersebut memiliki tingkat pembelian yang tinggi. Spurious 

loyalty terjadi ketika konsumen memiliki sikap relatif yang rendah dan pembelian 

ulangnya tinggi. Pembelian ulang terjadi karena hanya ada satu merek yang tersedia, 

dan yang ditawarkan. No loyalty terjadi ketika konsumen memiliki sikap relatif dan 

pembelian ulang yang rendah. Kondisi ini terjadi ketika konsumen mengetahui tidak 

adanya perbedaan di antara merek yang ada. Latent loyalty terjadi ketika konsumen 

memiliki sikap relatif yang tinggi, tetapi tingkat pembelian ulangnya rendah. Hal ini 

terjadi karena keadaan lingkungan atau faktor situasional yang mempengaruhi tingkat 

pembelian konsumen tersebut. 

Untuk mendeteksi loyalitas pada suatu merek tertentu yang sesungguhnya 

(true loyalty), maka perlu dilakukan pengujian pada struktur kognitif (cognitive 

structure) yaitu informasi merek yang diperoleh oleh konsumen harus mengarah pada 

merek focal yang dianggap superior dalam persaingan, struktur afektif (affective 

structure) yaitu tingkat kesukaan konsumen pada merek focal harus lebih tinggi 

daripada merek pesaing, sehingga ada preferensi yang jelas pada merek focal tersebut, 

dan conative structure yaitu konsumen harus mempunyai niat untuk membeli merek 

focal, bukan merek lain, ketika keputusan pembelian dilakukan (Dharmmesta, 1999). 

Dengan melihat teori-teori loyalitas pelanggan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka pelanggan yang loyal dapat memberikan kontribusi yang sangat 

besar bagi perusahaan untuk menghasilkan suatu bisnis yang menguntungkan. 

Menurut Reichheld (2001) dalam bukunya yang berjudul The Loyalty Effect, 

pelanggan yang loyal dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan: 
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1. Continues profit. Pelanggan yang tetap loyal akan memberikan keunggulan 

jangka panjang bagi perusahaan dan perusahaan akan memperoleh profit dari 

pelanggan tersebut. 

2. Reduces marketing cost. Kebanyakan perusahaan akan menginvestasikan dananya 

untuk menarik pelanggan potensial atau pelanggan baru, seperti melalui 

advertising. Untuk pelanggan yang loyal, biaya advertising dapat dikurangi dan 

diminimalisasi. 

3. Increase-per customer revenue growth. Pelanggan yang loyal dapat membantu 

perusahaan untuk mencapai pangsa pasar (market share) yang lebih besar.  

4. Decrease operating cost. Loyalitas pelanggan membantu perusahaan dalam 

mengurangi pengeluaran biaya layanan karena familiaritas mereka terhadap 

produk-produk perusahaan. 

5. Increase referrals. Pelanggan yang puas akan merekomendasikan pengalamannya 

kepada teman dan orang lain. Referral merupakan sumber yang sangat penting 

bagi pelanggan yang baru, dan pelanggan yang menunjukan kekuatan 

rekomendasi personal cenderung tinggal lebih lama.  

6. Increase price premiums. Pelanggan yang loyal pada merek akan membayar lebih 

untuk sebuah merek karena mereka mempersepsikan beberapa nilai yang unik 

yang tidak diberikan oleh merek lain. 

7. Provide competitive advantage. Pelanggan yang loyal menjadi kurang sensitif 

terhadap peningkatan harga. Perusahaan dapat mempertahankan perbedaan harga 

karena kemampuan produk mereka untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. 

Dalam pemasaran tradisional, aktivitas pemasaran lebih menekankan pada 

kebutuhan untuk menarik pelanggan baru. Bagaimanapun, organisasi saat ini 
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mengakui bahwa profitabilitas akan lebih dapat dicapai dengan mempertahankan 

pelanggan yang ada, dan menjadikan mereka loyal terhadap perusahaan daripada 

mencoba untuk mengakuisisi pelanggan baru. Dengan mempertahankan pelanggan 

yang ada berarti perusahaan dapat mengurangi biaya pemasaran sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas. 

2.4 Kepercayaan Pelanggan pada Merek (Trust In A Brand)  

Kepercayaan pelanggan pada merek (brand trust) didefinisikan sebagai 

keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek dengan risiko-risiko yang 

dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang positif 

(Lau dan Lee, 1999). Kepercayaan sebagai suatu keadaan yang melibatkan ekspektasi 

positif mengenai motif-motif dari pihak lain yang berhubungan dengan diri seseorang 

dalam situasi yang berisiko (Lau dan Lee, 1999). 

Kepercayaan memiliki peran yang penting dalam pemasaran industri. 

Dinamika lingkungan bisnis yang cepat memaksa pemasaran perusahaan untuk 

mencari cara yang lebih kreatif dan fleksibel untuk beradaptasi. Untuk tetap bertahan 

dalam situasi tersebut, perusahaan akan mencari cara yang kreatif melalui 

pembentukan hubungan yang kolaboratif dengan pelanggan (Lau dan Lee, 1999). 

Kepercayaan dianggap sebagai cara yang paling penting dalam membangun dan 

memelihara hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang. 

Dalam pasar konsumen, ada begitu banyak konsumen yang tidak 

teridentifikasi, sehingga sulit bagi perusahaan untuk membangun hubungan personal 

dengan setiap pelanggan (Lau dan Lee, 1999). Cara lain yang ditempuh oleh pemasar 

untuk membangun hubungan personal dengan pelanggan adalah melalui sebuah 

simbol, yaitu merek (brand). Dalam situasi tersebut, merek berperan sebagai 
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substitute hubungan person-to-person antara perusahaan dengan pelanggannya, 

selanjutnya kepercayaan dapat dibangun melalui merek. 

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap merek. Ketiga 

faktor ini berhubungan dengan tiga entitas yang tercakup dalam hubungan antara 

merek dan konsumen. Adapun ketiga faktor tersebut adalah merek itu sendiri (brand 

characterisric), perusahaan pembuat merek (company characteristic), dan konsumen 

(consumer-brand characteristic) (Lau and Lee, 1999). 

2.4.1 Karakteristik Merek (Brand Characteristics)  

Karakteristik merek (brand characteristic) memainkan peran yang vital dalam 

menentukan apakah pelanggan memutuskan untuk percaya pada suatu merek. 

Berdasarkan pada penelitian kepercayaan interpersonal, individu-individu yang 

dipercaya didasarkan pada reputation, predictability dan competence dari individu 

tersebut (Lau dan Lee, 1999). Dalam konteks hubungan pelanggan-merek, 

kepercayaan pelanggan dibangun berdasarkan pada reputasi merek, prediktabilitas 

merek, dan kompetensi merek. Penjelasan dari tiga karakteristik merek dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 

a. Brand Reputation  

Brand reputation berkenaan dengan opini dari orang lain bahwa merek itu baik 

dan dapat diandalkan (reliable). Reputasi merek dapat dikembangkan bukan saja 

melalui advertising dan public relation, tapi juga dipengaruhi oleh kualitas dan 

kinerja produk. Pelanggan akan mempersepsikan bahwa sebuah merek memiliki 

reputasi baik, jika sebuah merek dapat memenuhi harapan mereka, maka reputasi 

merek yang baik tersebut akan memperkuat kepercayaan pelanggan (Lau dan 

Lee, 1999). 
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b.  Brand Predictability  

Brand predictability berkenaan dengan kemampuan suatu kelompok untuk 

memprediksi perilaku dari kelompok lain. Predictable brand adalah merek yang 

memungkinkan pelanggan untuk mengharapkan bagaimana sebuah merek akan 

memiliki performance pada setiap pemakaian. Predictability mungkin karena 

tingkat konsistensi dari kualitas produk. Brand predictability dapat meningkatkan 

keyakinan konsumen karena konsumen mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang 

tidak diharapkan akan terjadi ketika menggunakan merek tersebut. Karena itu, 

brand predictability akan meningkatkan kepercayaan terhadap merek karena 

predictability menciptakan ekspektasi positif (Lau dan Lee, 1999). 

c. Brand Competence  

Brand competence adalah merek yang memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan, dan dapat memenuhi 

kebutuhannya. Kemampuan berkaitan dengan keahlian dan karakteristik yang 

memungkinkan suatu kelompok memiliki pengaruh dalam suatu wilayah tertentu 

( Lau dan Lee, 1999). Ketika diyakini bahwa sebuah merek itu mampu untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam diri pelanggan, maka pelanggan tersebut 

mungkin berkeinginan untuk meyakini merek tersebut. 

 

2.4.2 Karakteristik Perusahaan (Company Characteristics)  

Karakteristik perusahaan juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan 

pelanggan pada sebuah merek. Pengetahuan konsumen terhadap perusahaan 

kemungkinan akan mempengaruhi penilaiannya terhadap merek perusahaan. 

Karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan pada 
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sebuah merek adalah kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, reputasi 

perusahaan, motif-motif dari perusahaan yang dipersepsikan, dan integritas 

perusahaan yang dipersepsikan (Lau dan Lee, 1999). 

a. Trust in the Company 

Dalam kasus perusahaan dan mereknya, perusahaan merupakan entitas terbesar 

dan merek merupakan entitas terkecil dari entitas terbesar tersebut. Sehingga, 

pelanggan yang percaya terhadap perusahaan kemungkinan percaya terhadap 

mereknya. 

b. Company Reputation  

Ketika pelanggan mempersepsikan opini orang lain bahwa perusahaan dikenal 

adil dan jujur, maka pelanggan akan merasa lebih aman dalam memperoleh dan 

menggunakan merek perusahaan. Dalam konteks saluran pemasaran, ketika 

perusahaan dinilai memiliki reputasi yang baik, maka pelanggan kemungkinan 

besar akan percaya pada pengecer dan vendor. 

c. Company Perceived Motives  

Benevolence of motives merupakan faktor penting dalam suatu hubungan. Dalam 

konteks merek, ketika pelanggan mempersepsikan suatu perusahaan layak 

dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka, maka pelanggan 

akan mempercayai merek perusahaan (Lau dan Lee, 1999) 

d.  Integrity  

Integritas perusahaan merupakan persepsi pelanggan yang melekat pada 

sekumpulan dari prinsip-prinsip yang dapat diterima. Perusahaan yang memiliki 

integritas tinggi tergantung pada konsistensi dari tindakannya di masa lalu, 

komunikasi yang akurat tentang perusahaan dari kelompok lain, keyakinan bahwa 
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perusahaan memiliki sense of justice yang kuat, serta tindakannya sesuai dengan 

janji-janjinya. Jika perusahaan dipersepsikan memiliki integritas tersebut, maka 

kemungkinan merek perusahaan akan dipercaya oleh pelanggan (Lau dan Lee, 

1999). 

2.4.3 Karakteristik Pelanggan-Merek (Consumer-Brand Characteristics)  

Suatu hubungan tidak satu arah, setiap kelompok saling mempengaruhi dalam 

hubungannya dengan kelompok lain. Sehingga, karakteristik pelanggan-merek dapat 

mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap merek. Karakteristik dalam 

hubungan pelanggan dengan merek mencakup kesamaan antara konsep diri pelanggan 

dengan citra merek (Similarity between Consumer Self-Concept and Brand 

Personality), kesukaan pelanggan terhadap merek (brand liking), pengalaman 

pelanggan, kepuasaan pelanggan, serta dukungan dari rekan (peer support). 

a. Similarity between Consumer Self-Concept and Brand Personality  

Penelitian dalam hubungan interpersonal menunjukkan bahwa similaritas dari 

karakteristik dua kelompok dapat memberikan kecenderungan tumbuhnya 

kepercayaan. Seorang pelanggan akan mengevaluasi dan menilai sebuah merek 

jika sebuah merek memiliki kesamaan dengan dirinya sendiri. Jika atribut atau 

personality fisik merek dinilai sama dengan self-image pelanggan, maka 

pelanggan kemungkinan untuk mempercayai merek tersebut (Lau dan Lee, 1999). 

b. Brand liking 

Untuk mengawali suatu hubungan, suatu kelompok harus disenangi oleh 

kelompok lain. Dalam pemasaran konsumen, jika seorang pelanggan suka 

terhadap suatu merek, maka pelanggan tersebut kemungkinan besar akan 

mempercayai merek itu. (Lau dan Lee, 1999) 
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c. Experience with the Brand  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsumen belajar dari pengalaman 

masa lalunya, dan perilaku di masa akan datang dapat diprediksi berdasarkan 

pada perilaku masa lalunya. Ketika konsumen memperoleh pengalaman lebih 

dengan sebuah merek, maka mereka akan memahami merek dengan lebih baik 

dan menumbuhkan kepercayaan lebih terhadap merek tersebut. 

d. Satisfaction with the Brand  

Kepuasan terhadap sebuah merek dapat didefinisikan sebagai hasil dari evaluasi 

subjektif bahwa merek alternatif yang dipilih memenuhi atau melampaui 

ekspektasi konsumen (Lau dan Lee, 1999). Pemenuhan janji (promise) 

merupakan antecedent bagi kepercayaan dalam hubungan pemasaran industri. 

Ketika pelanggan puas dengan suatu merek setelah menggunakan merek tersebut, 

maka pada situasi yang sama kepuasaan pada suatu merek juga akan terpenuhi. 

Ketika suatu merek telah mempertahankan janjinya, maka pelanggan 

kemungkinan besar akan mempercayai merek tersebut (Lau dan Lee, 1999). 

e. Peer Support  

Faktor yang penting dalam menentukan perilaku individu adalah pengaruh 

individu lainnya, dan menyatakan bahwa pengaruh sosial merupakan faktor yang 

penting dalam menentukan perilaku konsumen. Karena itu, pelanggan 

kemungkinan akan percaya terhadap merek yang mana orang atau pihak lain yang 

berarti bagi mereka memperlihatkan kepercayaannya pada suatu merek (Lau dan 

Lee, 1999). 
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2.5 Hubungan Trust In A Brand dengan Loyalitas Merek  

Loyalitas Merek telah dikonseptualisasikan sebagai pola aktual dari perilaku 

pembelian merek atau maksud perilaku (behavioral intentions) terhadap merek (Lau 

dan Lee, 1999). Jika satu kelompok mempercayai kelompok lainnya, maka kelompok 

tersebut kemungkinan akan mengembangkan beberapa bentuk maksud perilaku yang 

positif kepada kelompok lain. Ketika pelanggan percaya terhadap sebuah merek, dan 

memperlihatkan keinginannya untuk bersandar pada merek tersebut, maka pelanggan 

tersebut mungkin akan membentuk maksud pembelian yang positif pada merek itu. 

Sehingga, loyalitas pelanggan terhadap suatu merek akan tergantung pada tingkat 

kepercayaan pelanggan pada merek tersebut. Ketika pelanggan percaya pada suatu 

merek, maka pelanggan tersebut mungkin akan lebih menunjukkan sikap dan perilaku 

positif kepada suatu merek karena merek tersebut memberikan hasil yang positif. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Loyalitas Merek diteliti oleh Gede Riana (2008) berjudul 

pengaruh Trust In a Brand Terhadap Loyalitas Merek  Pada Konsumen Air Minum 

Aqua Di Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara empirik 

pengaruh dari variabel trust in a brand yang meliputi brand characteristic, company 

characteristic, dan consumer – brand characteristic terhadap Loyalitas Merek. Merek 

yang diteliti adalah merek air minum Aqua, yang respondennya diambil dari para 

pengguna air minum Aqua yang ada di Kota Denpasar. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama dan parsial variabel trust in a brand 

berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Merek. Pengaruh variabel trust in a brand 

terhadap Loyalitas Merek adalah sebesar 0,971 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,000. Sebaliknya, secara parsial pengaruh variabel trust in a brand adalah sebagai 

berikut. Pertama brand characteristic berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas 
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Merek dengan koefisien beta sebesar 0,668 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, 

di mana brand characteristic berpengaruh dominan terhadap Loyalitas Merek. 

Company characteristic mempunyai pengaruh signifikan terhadap Loyalitas Merek 

dengan koefisien beta sebesar 0,224 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. 

Consumer – brand characteristic juga berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas 

Merek dengan koefisien beta sebesar 0,165 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. 

Dalam upaya meningkatkan Loyalitas Merek, pihak perusahaan harus senantiasa 

meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. 

Brand characteristik sebagai salah satu variabel yang berpengaruh dominan harus 

tetap dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. 

Penelitian mengenai Loyalitas Merek berikutnya diteliti oleh Sasongko Jati 

Kumoro (2008) yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Merek 

Terhadap Produk IM3 Melalui metode kuesioner dengan menggunakan teknik quota 

sampling terhadap 80 orang responden yang memakai kartu Indosat IM3. Sedangkan 

populasi yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Reguler II Universitas Diponegoro Semarang. Dimana variabel Loyalitas 

Merek, Kepuasan Konsumen, Harga, Promosi, dan Kualitas Layanan. Pengujian 

hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa keempat veriabel independen yang 

diteliti terbukti secara signifikan mempengaruhi variabel dependen Loyalitas Merek. 

Kemudian melalui uji F dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memang 

layak untuk menguji variabel depanden Loayalitas Merek. Angka Adjusted R Square 

sebesar 0,705 menunjukkan bahwa sebesar 70,5 persen variasi Loyalitas Merek dapat 

dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam persamaan regresi. Sedangkan 

sisanya sebesar 29,5 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar keempat variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Dalam hubungan kepercayaan dan merek, entitas yang dipercaya adalah 

bukan orang, tapi sebuah simbol. Karena itu, loyalitas pada merek melibatkan 

kepercayaan pada merek. Untuk menciptakan loyalitas dalam pasar saat ini, pemasar 

harus memfokuskan pada pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan dalam 

consumer-brand relationship (Lau dan Lee, 1999). 

Komitmen terhadap suatu hubungan didefinisikan sebagai suatu keinginan 

yang terus-menerus untuk mempertahankan suatu hubungan jangka panjang yang 

bernilai (Rangkuti, 2009). Loyalitas Merek didefinisikan sebagai komitmen 

pelanggan terhadap suatu merek tertentu yang berasal dari adanya sikap yang positif 

terhadap merek tersebut (Rangkuti, 2009). Dalam konteks studi perilaku 

organisasional, kepercayaan ditemukan dapat mengarah pada level tertinggi dari 

loyalitas, yaitu komitmen (Rangkuti, 2009). Oleh karena itu, kepercayaan yang telah 

dibangun oleh pelanggan pada suatu merek kemungkinan akan mengarah pada 

loyalitas terhadap merek tersebut. Hubungan antara trust in a brand dan Loyalitas 

Merek (Loyalitas Merek) dapat ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Trust In A Brand (X) 

 

 

 

 

Brand Characteristics 

(X1) 

Loyalitas Merek 

(y) 

Company Characteristic 

(X2) 

Consumer-Brand 

Characteristic 

(X3) 
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Gambar 2. Model dari Brand Trust dan Loyalitas Merek 

Sumber: Lau dan Lee (1999) 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis nol (Ho) adalah sebuah pernyataan status quo yaitu suatu pernyataan 

yang tidak berbeda atau tidak berpengaruh, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah 

hipotesis yang didalamnya diharapkan ada beberapa perbedaan atau pengaruh 

(Malhotra, 2008) Berdasarkan teori yang ada, maka dirumuskan hipotesis penelitian 

ini sebagai berikut : 

Ho1: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara brand characteristic terhadap 

Loyalitas Merek konsumen Teh botol Sosro. 

Ha1:  Ada pengaruh yang signifikan antara brand characteristic terhadap Loyalitas 

Merek konsumen Teh botol Sosro. 

Ho2: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara company characteristic terhadap 

Loyalitas Merek konsumen Teh botol Sosro. 

Ha2 :  Ada pengaruh yang signifikan antara company characteristic terhadap 

Loyalitas Merek konsumen Teh botol Sosro. 

Ho3: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara consumer-brand characteristic 

terhadap Loyalitas Merek konsumen Teh botol Sosro. 

Ha3 :  Ada pengaruh yang signifikan antara consumer-brand characteristic terhadap 

Loyalitas Merek konsumen Teh botol Sosro. 
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Ho4: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara brand characteristic, company 

characteristic dan customer-brand characteristic terhadap Loyalitas Merek 

konsumen Teh botol Sosro. 

Ha4 :  Ada pengaruh yang signifikan antara brand characteristic, company 

characteristic dan customer-brand characteristic terhadap Loyalitas Merek 

konsumen Teh botol Sosro. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Pemilihan Objek Penelitian 

Penelitian ini meneliti tentang manajemen pemasaran khususnya mengenai 

Trust In A Brand dan dampaknya terhadap Loyalitas Merek. Adapun yang menjadi 

obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Teh botol Sosro dengan subyek 

penelitiannya adalah mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang 

mengkonsumsi minuman Teh botol Sosro yang menggunakan komponen dari Trust In 

A Brand yaitu Brand Characteristic, Company characteristic dan Consumer-Brand 

characteristic. Dari penelitian ini akan dilihat apakah ada hubungan antara Trust In A 

Brand dengan Loyalitas Merek, sehingga bisa di tentukan apakah variabel tersebut 

memiliki hubungan yang kuat atau lemah dan  berpengaruh signifikan atau tidak. 

Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif 

– kausal. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk 

mendeskripsikan (melukiskan) sesuatu fakta lapangan secara sistematis. Sedangkan 

kausalitas berarti suatu langkah untuk mengevaluasi hubungan antar variabel yang 

diteliti dalam bentuk pengujian hipotesis (Malhotra, 2008) 

3.2  Data Yang Akan Dihimpun 

Data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini bersumber dari data 

primer dan data sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data 

primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh periset dan belum tersedia untuk 

menjawab masalah penelitian secara khusus, sedangkan data sekunder adalah data 
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yang sudah tersedia atau sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan 

sebelumnya. Sementara itu, cara memperoleh data dapat dilakukan dengan 

mengumpulkan data atau informasi berupa data primer dan data sekunder. Adapun 

data primer dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan yaitu pihak 

perusahaan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia serta melalui hasil pengisian 

kuesioner. Data sekunder tentang gambaran umum perusahaan, mencakup data 

tentang sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, 

ketenagakerjaan karyawan yang diperoleh dari literatur-literatur dan laporan-laporan 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai 

sumbernya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Wawancara  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan dialog atau interaksi 

secara langsung dengan mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang 

merupakan konsumen Teh botol Sosro yang merupakan responden dari penelitian 

ini. 

2. Kuesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan 

secara langsung kepada responden untuk di isi. Cara penilaian terhadap hasil 

jawaban kuesioner dengan menggunakan skala Likert (Malhotra, 2007), karena 

skala Likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap 

sesuatu. 
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3. Kepustakaan 

Untuk mendukung dan memperkuat landasan penelitian ini maka juga dilakukan studi 

kepustakaan. Data dan teori yang di dapat dari buku cetak (literature) yang 

berhubungan dengan penelitian ini di maksudkan untuk menjamin keakuratannya dan 

agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

3.3.1 Populasi dan Sampel  

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 

populasi (Malhotra, 2007). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa populasi yang ada sangat besar jumlahnya, sehingga 

tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang ada, sehingga 

dibentuk sebuah perwakilan populasi. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah dengan Judgement Sampling Method yaitu pengambilan 

sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang 

paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. judment sampling umumnya 

memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka mempunyai 

information rich. Sebelum survei dilakukan calon responden diberikan 

penjelasan tentang indikator penelitian yang berupa pernyataan sehingga hasil 

jawaban responden yang didapat nantinya dapat mewakili sifat-sifat populasi. 

Perwakilan populasi yang dijadikan sampel adalah mahasiswa STIE Indonesia 

Banking School yang mengkonsumsi Teh botol Sosro. Pengambilan sampel 

menurut rumus Slovin, dimana jumlah populasinya sudah diketahui: 
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 n  =  85,67  ≈  86 orang 

Keterangan : 

n  = Jumlah sampel  

N  = Jumlah populasi  

e
  

= tingkat kesalahan yang bisa ditolerir 

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin diatas dapat diketahui bahwa 

ukuran pengambilan sampel yang relevan sebagai responden penelitian untuk 

mewakili populasi mahasiswa STIE Indonesia Banking School sebanyak 86 

sampel. Berdasarkan jumlah ini, penyebaran kuesioner akan dilakukan pada 

100 responden mahasiswa STIE Indonesia Banking School. Pertimbangan ini 

dimaksudkan agar hasil penelitian menjadi lebih akurat karena data sampel 

yang diambil melebihi ukuran jumlah minimal pengambilan sampel 

berdasarkan rumus Slovin. 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

3.4.1 Jenis Variabel 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent 

variable) atau variabel eksogen adalah Brand Characteristic (X1), Company 

Characteristic (X2) dan Consumer - Brand Characteristic (X3) sehingga 

gabungan dari ketiganya akan menjadi Trust In A Brand (X). Variabel Brand 

Characteristic terdiri dari  Brand Reputation, Brand Predictability dan Brand 

Competence. Untuk variabel Company Characteristic terdiri dari trust in the 

company, company reputation, company perceived motives, company 
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integrity. Sedangkan untuk variabel Consumer - Brand Characteristic terdiri 

dari Similarity Between Consumer Self-Concept and Brand Personality, Brand 

Liking, Experience With The Brands, Satisfaction  With The Brand, dan peer 

support. 

Obyek yang menjadi variabel terikat (dependent variable) atau variabel 

endogen adalah Loyalitas Merek (Y). Untuk lebih jelasnya dijelaskan pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.4.1 Variabel Penelitian 

Trust In A Brand 

(X) 

 

Kepercayaan terhadap merek merupakan kesediaan atau 

kemauan konsumen dalam menghadapi resiko yang 

berhubungan dengan produk Teh botol Sosro yang akan 

memberikan hasil yang positif atau menguntungkan. 

Variabel Sub Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran 

Brand 

Characteristic 

(X1) 

Brand 

Reputation 

(X1.1) 

opini atau 

persepsi dari 

pelanggan bahwa 

merek Teh botol 

Sosro memiliki 

reputasi baik 

(dapat memenuhi 

harapan mereka) 

sehingga akan 

memperkuat 

kepercayaan 

 Reputasi 

merek 

 

 Tidak 

menggangu 

kesehatan 

 

 

 Pengetahuan 

tentang merek 

 

 Merek dengan 

reputasi yang 

tinggi 

 

 

 Merek produk 

yang tidak 

mengganggu 

kesehatan 

 

 

 Pengetahuan 
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pelanggan.  

 

 Kehandalan 

merek 

anda tentang 

merek sudah 

baik 

 

 Merupakan 

merek yang 

handal 

 

Brand Predicta-

bility 

(X1.2) 

kemampuan 

konsumen untuk 

memprediksi atau 

mengharapkan 

performance yang 

baik dari produk 

Teh botol Sosro 

sehingga hal 

tersebut akan 

meningkatkan 

kepercayaan 

terhadap merek 

Teh botol Sosro. 

 Berita positif 

tentang merek 

 

 Harapan 

konsumen 

terhadap 

merek 

 

 

 

 

 

 

 Perbedaan 

 Merek yang 

memberikan 

berita positif 

 

 merk yang 

telah 

memenuhi 

harapan 

konsumen 

dibanding 

dengan merek 

lain yang 

sejenis 

 

 

 Berbeda 

dengan merek 

lain yang 

sejenis 
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Brand Compe-

tance  (X1.3) 

kemampuan dari 

merek Teh botol 

Sosro untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

yang dihadapi 

konsumennya 

 Konsisten  

 

 

 Efektifitas 

produk 

 

 

 

 

 

 Memenuhi 

kebutuhan 

pelanggan 

 Merek yang 

konsisten 

dengan 

kualitasnya 

 

 Efektifitas 

produk lebih 

tinggi 

dibanding 

merek lain 

yang sejenis 

 

 Merek produk 

yang paling 

dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

pelanggan 

dibanding 

merek lain 

yang sejenis 

Company 

Character-istic 

(X2) 

Trust In The 

Company 

(X2.1) 

Pelanggan yang 

percaya terhadap 

perusahaan 

kemungkinan 

percaya terhadap 

 Kepercayaan 

terhadap 

perusahaan  

 

 Kepercayaan 

konsumen 

terhadap 

perusahaan 

sudah baik 
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mereknya. 

 

Company 

Reputation 

(X2.2) 

Ketika 

perusahaan dinilai 

memiliki reputasi 

yang baik, maka 

pelanggan 

kemungkinan 

besar akan 

percaya pada 

pengecer dan 

vendor 

 Tidak akan 

menipu 

 Perusahaan 

tidak akan 

menipu 

pelanggan 

 

Company 

Perceived 

Motives 

(X2.3) 

ketika konsumen 

Teh botol Sosro 

mempersepsikan  

PT. Sinar Sosro 

layak dipercaya 

dan bertindak 

sesuai dengan 

kepentingan 

konsumen, makan 

konsumen juga 

akan 

mempercayai 

merek Teh botol 

Sosro 

 Pelayanan 

dan perhatian 

perusahaan 

 Perusahaan 

(PT. Sinar 

Sosro) 

memberikan 

pelayanan dan 

perhatian 

sesuai dengan 

harapan 

konsumen 
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Integrity 

(X2.4) 

komunikasi yang 

akurat tentang 

perusahaan dari 

kelompok lain, 

keyakinan bahwa 

perusahaan 

memiliki sense of 

justice yang kuat, 

serta tindakannya 

sesuai dengan 

janji-janjinya 

 Keyakinan 

pada 

perusahaan 

 Keyakinan 

pelanggan 

sangat tinggi 

terhadap 

perusahaan 

Consumer-

Brand 

character-istic 

(X3) 

Similirty 

Between Self-

Concept and 

Brand Persona-

lity 

(X3.1) 

Jika konsumen 

menilai atribut 

atau personality 

merek Teh botol 

Sosro memiliki 

kesamaan dengan 

self image 

konsumen, maka 

konsumen 

kemungkinan 

akan 

mempercayai 

merek Teh botol 

Sosro 

 Kesamaan 

antara merek 

dengan emosi 

pelanggan 

 

 

 Sesuai dengan 

kepribadian 

pelanggan 

 Terdapat 

kesamaan 

merek (tagline) 

dengan emosi 

pelanggan 

 

 Merek (tagline) 

yang sesuai 

dengan 

kepribadian 

pelanggan 

 Brand Liking 
Jika seorang  Merek favorit  Merupakan 
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(X3.2) konsumen suka 

terhadap merek 

Teh botol Sosro, 

maka konsumen 

tersebut 

kemungkinan 

besar akan 

mempercayai 

merek Teh botol 

sosro 

merek favorit 

konsumen 

 

Experience With 

The Brand 

(X3.3) 

Ketika konsumen 

memperoleh 

pengalaman lebih 

dengan merek 

Teh botol Sosro, 

maka mereka 

akan memahami 

merek Teh botol 

Sosro dengan 

lebih baik dan 

menumbuhkan 

kepercayaan lebih 

terhadap merek 

tersebut. 

 Selama 

mengkonsum-

si produk ini 

merupakan 

produk 

berkualitas 

 Selama 

mengkonsumsi 

Teh botol Sosro 

merupakan 

produk yang 

berkualitas baik 

 

Satisfaction 

With The Brand 

Ketika konsumen 

puas dengan 

 Memuaskan 

kebutuhan 

 Produk Teh 

botol Sosro 
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(X3.4) merek Teh botol 

Sosro setelah 

menggunakan 

merek tersebut, 

maka pada situasi 

yang sama 

kepuasaan pada  

merek Teh botol 

Sosro juga akan 

terpenuhi. 

dan keinginan 

pelanggan. 

sudah 

memuaskan 

kebutuhan dan 

keinginan 

pelanggan. 

 

Peer Support 

(X3.5) 

Kemungkinan 

besar konsumen 

akan percaya 

terhadap merek 

Teh botol Sosro 

dimana orang 

yang berarti bagi 

mereka atau 

lingkungannya 

memperlihatkan 

kepercayaan pada 

merek Teh botol 

Sosro. 

 Merek yang 

memberikan 

kepercayaan 

dari 

lingkungan 

sekitar. 

 Keluarga atau 

lingkungan 

anda 

memperlihatka

n kepercayaan 

terhadap Teh 

botol Sosro. 

 

Loyalitas 
 

Komitmen internal dalam diri konsumen untuk menggunakan 

ulang produk Teh botol Sosro meskipun ada pengaruh 
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Merek 

(Y) 

situasional dan usaha pemasaran yang dapat menimbulkan 

peralihan perilaku. 

Variabel Sub Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran 

 

Pembelian ulang 

(Y1.1) 

Loyalitas Merek 

menunjukkan 

adanya suatu 

ikatan antara 

pelanggan dengan 

merek tertentu 

dan ini sering kali 

ditandai dengan 

adanya pembelian 

ulang dari 

pelanggan. 

 Selalu ingin 

membeli 

 

 

 Tidak 

membeli jika 

produk tidak 

tersedia. 

 Konsumen 

selalu ingin 

membeli merek 

Teh botol Sosro. 

 

 Tidak 

melakukan 

pembelian jika 

produk Teh 

botol Sosro tidak 

tersedia. 

 

Perilaku 

pembelian 

aktual (Y1.2) 

Loyalitas dapat 

didasarkan pada 

perilaku 

pembelian aktual 

produk yang 

dikaitkan dengan 

proporsi 

pembelian. 

 Bersedia 

mencari 

produk di 

tempat yang 

tersedia 

 

 Bersedia 

merekomend

a-sikan 

produk 

 

 Konsumen 

bersedia mencari 

produk Teh 

botol Sosro 

ditempat yang 

tersedia. 

 

 Bersedia 

merekomendasik

an produk Teh 

botol Sosro 
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 Bersedia 

membayar 

kepada orang 

lain. 

 

 

 Bersedia 

membayar lebih 

tinggi 

Sumber: Data Diolah 

3.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan aplikasi SPSS untuk 

mempermudah pengolahan data. Berikut adalah metode-metode yang digunakan : 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur 

apa yang ingin diukur. Jadi uji validitas adalah untuk mengetahu tingkat kevalidan 

dari instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel yang tersaji sudah dapat mewakili apa yang 

sedang kita teliti. 

Uji ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item (indikator) 

dengan skor total item (total indikator). Dari hasil perhitungan korelasi akan 

didapatkan suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas 

suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. 

Pernyataan yang ada dalam variabel tersebut dinyatakan valid bila mempunyai 

nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05. 

2. Uji Reliabilitas 
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Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Adapun pengujian realibilitas terhadap seluruh item atau pertanyaan 

yang dipergunakan dalam penelitian ini akan menggunakan formula cronbach alpha 

(koefisien alpha cronbach), dimana secara umum yang dianggap reliabel apabila nilai 

alpha cronbachnya > 0,6. (Ghozali, 2006). 

 

3. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika 

variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independent yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independent sama dengan nol. (Ghozali, 2006) 

Pengujian mulitikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat hasil 

perhitungan nilai Tolerance. Tolerance mengukur besaran korelasi antar 

variabel independen. Bila nilai tolerance di atas 0,1 maka dikatakan tidak 

terjadi multikolinearitas yang serius. (Ghozali, 2006). 

 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model 

Analisis Pengaruh Trust.., Monica Yuliana, Ma.-IBS, 2011



 
 

regresi yang baik adalah yang homoskesdastisitas, yakni variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap (Ghozali, 2006). 

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas dalam model 

regresi ini, digunakan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres 

nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen 

tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka tidak 

ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas. (Ghozali, 2006) 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen 

dan variabel dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi 

normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan analisis statistik. 

Pengujian dengan analisis statistik dapat dilakukan dengan melihat nilai 

kurtosis dan skewness dari residual. Nilai z statistik untuk skewness dapat 

dihitung dengan rumus: 

Zskewness = Skewness 

  √6/n 

  Sedangkan nilai Z kurosis dapat dihitung dengan rumus: 

Zkurtosis = Skurtosis 

  √24/n 

Dengan ketentuan Z hitung > Z tabel. Z tabel pada tingkat signifikansi 0,05 

adalah sebesar 1,96. (Ghozali, 2006) 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Linieritas adalah keadaan yang menunjukkan hubungan antara variabel 

Loyalitas Merek dengan variabel brand characteristic, company characteristic, dan 
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consumer-brand characteristic bersifat linier (garis lurus) dalam range variabel 

independen tertentu. Linieritas diuji dengan menggunakan scatter plot (diagram 

pencar). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel-variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.  

   Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

Y = a + bX1+bX2+bX3+bX4+bX5+ ε 

Keterangan : 

Y   = Loyalitas Merek 

β0   = Constanta 

β1β2β3  = Koefisien Regresi 

X1   = Brand characteristic 

X2   = Company characteristic 

X3   = Consumer-brand characteristic 

ε  = Error 

 

5. Analisis Determinasi (R
2
)  

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2, X3…Xn) 

secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa 

besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu 

menjelaskan variasi variabel dependen. R
2
 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun 
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persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap 

dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak 

menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya, R
2
 sama dengan 1, 

maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan 

dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. 

6. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)  

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (X1, X2,….Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen ( Y ). Prosedur yang dilakukan untuk melakukan uji ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Menentukan Hipotesis  

Ho1 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara brand characteristic 

terhadap Loyalitas Merek konsumen Teh botol Sosro. 

Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara brand characteristic 

terhadap Loyalitas Merek konsumen Teh botol Sosro. 

Ho2 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara company 

characteristic terhadap Loyalitas Merek konsumen Teh botol 

Sosro. 

Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan antara company characteristic 

terhadap Loyalitas Merek konsumen Teh botol Sosro. 

Ho3 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara consumer-brand 

characteristic terhadap Loyalitas Merek konsumen Teh botol 

Sosro. 
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Ha3 : Ada pengaruh yang signifikan antara consumer-brand 

characteristic terhadap Loyalitas Merek konsumen Teh botol 

Sosro. 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5%  

3. Menentukan t hitung 

4. Menentukan t tabel  

Tabel distribusi t dapat dicari pada α = 5%  : 2 = 2,5 % (uji 2 sisi) 

dengan df = n – k – 1  

Keterangan : n = jumlah kasus  

    k = jumlah variabel independen    

5. Kriteria Pengujian 

Ho tidak dapat ditolak jika  t tabel < t hitung, sedangkan Ho ditolak 

jika t tabel > t hitung. 

 

7. Uji Koefisien Regresi (Uji F) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (X1, X2,….Xn) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen ( Y ). Prosedur yang dilakukan untuk melakukan uji ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Menentukan Hipotesis 
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Ho4: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara brand 

characteristic, company characteristic dan customer-brand 

characteristic terhadap Loyalitas Merek konsumen Teh botol 

Sosro. 

Ha4:  Ada pengaruh yang signifikan antara brand characteristic, 

company characteristic dan customer-brand characteristic 

terhadap Loyalitas Merek konsumen Teh botol Sosro. 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5%.   

3. Menentukan F hitung 

4. Menentukan F tabel  

F table diperoleh berdasarkan tingkat keyakinan 95%, α = 5% dan 

rumus df 1 = n – 1 dan df 2 = (n – k – 1).   

Keterangan : n = jumlah kasus  

    k = jumlah variabel independen 

5. Kriteria Pengujian 

Ho tidak dapat ditolak jika  F hitung < F tabel , sedangkan Ho ditolak 

jika F hitung > F tabel.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Teh Botol Sosro 

Objek yang diteliti dalam skripsi ini adalah minuman Teh Botol Sosro yang 

diproduksi oleh PT. Sinar Sosro. Sosro merupakan pelopor produk teh siap minum 

dalam kemasan yang pertama di Indonesia. Nama Sosro diambil dari nama keluarga 

pendirinya yakni SOSRODJOJO. keberhasilan produk Teh Botol Sosro ini tidak lepas 

dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka minum teh. Pada perkembangannya 

PT. Sinar Sosro tidak hanya memproduksi Teh Botol Sosro, tetapi juga membuat 

inovasi lain dengan dibuatnya produk-produk baru seperti: Joy Green Tea, Fruit Tea, 

Tebs, Country Choice dan air mineral Prima. 

4.1.2. Perkembangan Teh Botol Sosro 

Tahun 1940, Keluarga Sosrodjojo memulai usahanya di sebuah kota kecil 

bernama Slawi di Jawa Tengah. Pada saat memulai bisnisnya, produk yang dijual 

adalah teh kering dengan merek Teh Cap Botol dimana daerah penyebarannya masih 

di seputar wilayah Jawa Tengah. 

Tahun 1953, Keluarga Sosrodjojo mulai memperluas bisnisnya dengan 

merambah ke ibukota Jakarta untuk memperkenalkan produk Teh Cap Botol yang 

sudah sangat terkenal di daerah Jawa Tengah. 
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Perjalanan memperkenalkan produk Teh Cap Botol ini dimulai dengan 

melakukan strategi CICIP RASA (product sampling) ke beberapa pasar di kota 

Jakarta. Awalnya, datang ke pasar-pasar untuk memperkenalkan Teh Cap Botol 

dengan cara memasak dan menyeduh teh langsung di tempat. Setelah seduhan 

tersebut siap, teh tersebut dibagikan kepada orang-orang yang ada di pasar. Tetapi 

cara ini kurang berhasil karena teh yang telah diseduh terlalu panas dan proses 

penyajiannya terlampau lama sehingga pengunjung di pasar yang ingin mencicipinya 

tidak sabar menunggu. 

Cara kedua, teh tidak lagi diseduh langsung di pasar, tetapi dimasukkan 

kedalam panci-panci besar untuk selanjutnya dibawa ke pasar dengan menggunakan 

mobil bak terbuka. Lagi-lagi cara ini kurang berhasil karena teh yang dibawa, 

sebagian besar tumpah dalam perjalanan dari kantor ke pasar. Hal ini disebabkan pada 

saat tersebut jalanan di kota Jakarta masih berlubang dan belum sebagus sekarang. 

Akhirnya muncul ide untuk membawa teh yang telah diseduh di kantor, 

dikemas kedalam botol yang sudah dibersihkan. Ternyata cara ini cukup menarik 

minat pengunjung karena selain praktis juga bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu 

menunggu tehnya dimasak. 

Pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual teh siap minum (ready to 

drink tea) dalam kemasan botol, dan pada tahun 1974 didirikan PT SINAR SOSRO 

yang merupakan pabrik teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia 

dan di dunia. 

Sebagai bukti SOSRO selalu menjaga 3K dan RL (Peduli terhadap 

KUALITAS, KEAMANAN, KESEHATAN, serta RAMAH LINGKUNGAN), 

SOSRO mendapatkan penghargaan Sertifikat dan Award antara lain sebagai berikut : 

Analisis Pengaruh Trust.., Monica Yuliana, Ma.-IBS, 2011



 
 

1. Sertifikat ISO 9000:2000, yaitu sertifikat system management mutu untuk 

menjamin kualitas pengolahan dan hasil produk. 

2. Sertifikat ISO 14.000, yaitu sertifikat system lingkungan untuk menjamin 

keamanan lingkungan. 

3. Sertifikat HALAL, yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan & Kosmetika MUI) bekerjasama dengan Departemen 

Agama, BPPOM dan Balai POM Daerah untuk menjamin kehalalan bahan baku, 

proses dan produknya. 

4. Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), dikeluarkan oleh lembaga 

Sertifikasi Produk Departemen Perindustrian. 

5. Sertifikasi HACCP, yaitu sertifikat system management keamanan makanan 

untuk menjamin produk yang aman bagi konsumen. 

6. Sertifikat HIGIENE and SANITARY, sebagai salah satu persyaratan untuk eksport 

yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat & Makanan. 

Untuk Awarding yang telah diperoleh oleh PT. SINAR SOSRO diantaranya: 

1. Top Brand Award untuk “Tehbotol Sosro” dari Majalah Marketing dan Frontier 

Consulting. 

2. Indonesian Best Brand Award for 3 Consecutive Years (2006-2008) untuk “Teh 

Botol Sosro”, Product Category Packaged Ready Drink dari SWA-MARS. 

3. Indonesian Best Brand Award for 7 Consecutive Years (2002-2008) untuk “Teh 

Botol Sosro”, Product Category Non Carbonated Drink dari SWA-MARS. 

4. The Most Wonderful Distribution Performance 2008 , Second Place In Green Tea 

Category untuk Brand Joy Tea. 

5. The Best in Achieving Total Customer Satisfaction untuk Teh Botol Sosro, 

Category Ready To Drink Tea – Non Bottle dari ICSA 2008. 
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4.2.  Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

 Jenis Kelamin 

Dari hasil pengolahan kuesioner, didapat data jenis kelamin konsumen sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Pengolahan Karakteristik Jenis Kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 48 48% 

2 Perempuan 52 52% 

  Jumlah 100 100.0% 

Sumber: data kuesioner diolah 

Gambar 4.1 Pie Chart Karakteristik Jenis Kelamin 

 

Sumber: data kuesioner diolah 

Dari hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 48 orang atau sebesar 48% dari total responden 

yang berjumlah 100 orang. Adapun responden yang berjenis kelamin 

perempuan berjumlah 52 orang atau sebesar 52%. 

 

48%
52%

Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan
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 Angkatan Responden 

Dari hasil pengolahan kuesioner, didapat data angkatan responden sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Pengolahan Karakteristik Angkatan Responden 

No Angkatan Responden Jumlah Persentase 

1 2007 25 25% 

2 2008 25 25% 

3 2009 25 25% 

4 2010 25 25% 

 Jumlah 100 100% 

                                                                    Sumber: data kuesioner diolah 

 

Gambar 4.2 Pie Chart Karakteristik Angkatan Responden 

 

Sumber: data kuesioner diolah 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa responden angkatan 2007 

sebesar 25 orang, angkatan 2008 sebesar 25 orang, angkatan 2009 sebanyak 

25 orang, dan 2010 sebesar 25 orang. Responden yang diambil memiliki 

presentase yang sama di setiap angkatan yaitu sebesar 25 orang atau sebesar 

25%

25%25%

25%

Angkatan Responden

2007

2008

2009

2010
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25%. Hal tersebut bertujuan agar populasi yang diambil mewakili setiap 

angkatan yang ada di STIE Indonesia Banking School. 

 Konsumsi Teh Botol Sosro dalam seminggu 

Dari hasil pengolahan kuesioner, didapat data lokasi sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Pengolahan Karakteristik Konsumsi Teh Botol Sosro 

No Konsumsi per minggu Jumlah Persentase 

1 < 2 botol 17 17% 

2 2 s/d 5 botol 70 70% 

3 > 6 botol 13 13% 

  Jumlah 100 100% 

                                                                     Sumber: data kuesioner diolah 

Gambar 4.3 Pie Chart Karakteristik Konsumsi Teh Botol Sosro 

 

                                                                        Sumber: data kuesioner diolah 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa responden yang mengkonsumsi Teh 

Botol Sosro < 2 botol per minggu berjumlah 17 orang atau sebesar 17%, responden 

yang mengkonsumsi Teh Botol Sosro 2 s/d 5 botol per minggu berjumlah 70 orang, 

17%

70%

13%

Konsumsi per Minggu

< 2 botol

2 s/d 5 botol

> 6 botol
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dan responden yang mengkonsumsi Teh Botol Sosro > 6 botol per minggu berjumlah 

13 orang atau sebesar 13%. 

2. Analisis Hasil Pre-Test 

Proses pretest dilaksanakan pada minggu keempat bulan mei 2011 dengan 

jumlah responden 30 orang. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil uji validitas dan 

reliabilitas dari data pre-test. 

2.1 Uji Validitas 

Dari perhitungan yang didapatkan pada tabel brand characteristic, company 

characteristic, consumer-brand characteristic dan Loyalitas Merek dapat 

menjelaskan bahwa pernyataan yang ada dalam variabel tersebut dinyatakan valid bila 

mempunyai nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 

0,05. 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Brand Characteristic Pre-test 

Variabel Indikator α skor rata-rata Kesimpulan 

Brand 

Characteristic 

Brand Reputation 

0.000 Valid 

0.000 Valid 

0.000 Valid 

0.000 Valid 

Brand Predictability 

0.000 Valid 

0.000 Valid 

0.000 Valid 

Brand Compentance 

0.000 Valid 

0.000 Valid 
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0.000 Valid 

           Sumber: data kuesioner diolah 

Hasil uji validitas pada tabel 4.4 menjelaskan bahwa indikator Brand 

Reputation pertanyaan pertama memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih 

kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid, pertanyaan kedua memiliki 

nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat 

dikatakan valid, pertanyaan ketiga memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih 

kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid, pertanyaan keempat 

memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 

0,05 dapat dikatakan valid. Indikator Brand Predictability pertanyaan pertama 

memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 

0,05 dapat dikatakan valid, pertanyaan kedua memiliki nilai signifikansi pada skor 

rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid, pertanyaan 

ketiga memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi 

= 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator Brand Compentance pertanyaan pertama 

memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 

0,05 dapat dikatakan valid, pertanyaan kedua memiliki nilai signifikansi pada skor 

rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid, pertanyaan 

ketiga memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi 

= 0,05 dapat dikatakan valid. 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas Company Characteristic Pre-Test 

Variabel Indikator α skor rata-rata Kesimpulan 

Company Trust In The 0,000 Valid 

Analisis Pengaruh Trust.., Monica Yuliana, Ma.-IBS, 2011



 
 

Characteristic Company 

Company Reputation 0,000 Valid 

Company Perceived 

Motives 

 

0,000 

Valid 

Integrity 0,000 Valid 

              Sumber: data kuesioner diolah 

Hasil uji validitas pada tabel 4.5 menjelaskan bahwa indikator Trust In The 

Company memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf 

signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator Company Reputation memiliki 

nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat 

dikatakan valid. Indikator Company Perceived Motives memiliki nilai signifikansi 

pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. 

Indikator Integrity memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf 

signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas Consumer-Brand Characteristic Pre-Test 

Variabel Indikator α skor rata-rata Kesimpulan 

Consumer-

Brand 

Characteristic 

Similirty Between 

Self-Concept and 

Brand Personality 

0,000 Valid 

0,000 Valid 

Brand Liking 0,000 Valid 

Experience With The 

Brand 

0,000 Valid 

Satisfaction With 0,000 Valid 

Analisis Pengaruh Trust.., Monica Yuliana, Ma.-IBS, 2011



 
 

The Brand 

Peer Support 0,750 Valid 

               Sumber: data kuesioner diolah 

Hasil uji validitas pada tabel 4.6 menjelaskan bahwa indikator Similirty 

Between Self-Concept and Brand Personality pertanyaan pertama memiliki nilai 

signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat 

dikatakan valid, pertanyaan kedua memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih 

kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator Brand Liking 

memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 

0,05 dapat dikatakan valid. Indikator Experience With The Brand memiliki nilai 

signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat 

dikatakan valid. Indikator Satisfaction With The Brand memiliki nilai signifikansi 

pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. 

Indikator Peer Support memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari 

taraf signifikansi = 0,05. 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Validitas Loyalitas Merek Pre-test 

Variabel Indikator α skor rata-rata Kesimpulan 

Loyalitas 

Merek 

Pembelian ulang 0,000 Valid 

Pembelian ulang 0,000 Valid 

Perilaku pembelian 

aktual 

0,000 Valid 

Perilaku pembelian 

aktual 

0,000 Valid 
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Prilaku pembelian 

aktual 

0,000 Valid 

Sumber: data kuesioner diolah 

Hasil uji validitas pada tabel 4.7 menjelaskan bahwa indikator pembelian 

ulang pertanyaan pertama  memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil 

dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator pembelian ulang 

pertanyaan kedua memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf 

signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator perilaku pembelian aktual 

pertanyaan pertama memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari 

taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator perilaku pembelian aktual 

pertanyaan kedua memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf 

signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator perilaku pembelian aktual 

pertanyaan ketiga memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf 

signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. 

 Uji Reliabilitas 

 Uji berikutnya adalah uji reliabilitas. Nunnally (1960) dikutip dalam buku 

Ghozali (2006) menjelaskan mengenai ukuran reliabel dengan uji statistik Cronbach 

Alpha dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Reliabilitas Pre-test 

Variabel 

Jumlah 

Item 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

Brand Characteristic 10 0,837 Reliabel 
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Company 

Characteristic 

4 0,876 Reliabel 

Consumer-Brand 

Characteristic 

6 0,853 Reliabel 

Loyalitas Merek 5 0,815 Reliabel 

         Sumber : data kuesioner diolah 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 di atas variabel Brand Characteristic dengan 

10  item pernyataan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,837. Sementara 

pada variabel Company Characteristic dengan  empat pernyataan memiliki koefisien 

Cronbach‟s Alpha sebesar 0,876. Kemudian pada variabel Consumer-Brand 

Characteristic dengan enam pernyataan memiliki koefisien Cronbach‟s Alpha sebesar 

0,853. Loyalitas Merek dengan lima item pertanyaan memiliki koefisien Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,815. 

Dengan demikian, jika semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien 

Cronbach’s Alpha  minimal 0,6 atau lebih, maka jawaban rersponden terhadap 

pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel 

adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable). 

3. Analisis Hasil Data Penelitian 

 Uji Validitas 

Dari perhitungan yang didapatkan pada tabel brand characteristic, company 

characteristic, consumer-brand characteristic dan Loyalitas Merek dapat 

menjelaskan bahwa pernyataan yang ada dalam variabel tersebut dinyatakan valid 

bila mempunyai nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi 

= 0,05. 
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Tabel 4.9 Hasil Pengujian Validitas Brand Characteristic 

Variabel Indikator α skor rata-rata Kesimpulan 

Brand 

Characteristic 

Brand Reputation 

0,000 Valid 

0,000 Valid 

0,000 Valid 

0,000 Valid 

Brand Predictability 

0,000 Valid 

0,000 Valid 

0,000 Valid 

Brand Compentance 

0,000 Valid 

0,000 Valid 

0,000 Valid 

           Sumber: data kuesioner diolah 

Hasil uji validitas pada tabel 4.9 menjelaskan bahwa indikator Brand 

Reputation pertanyaan pertama memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih 

kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid, pertanyaan kedua memiliki 

nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat 

dikatakan valid, pertanyaan ketiga memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih 

kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid, pertanyaan keempat 

memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 

0,05 dapat dikatakan valid. Indikator Brand Predictability pertanyaan pertama 

memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 

0,05 dapat dikatakan valid, pertanyaan kedua memiliki nilai signifikansi pada skor 

rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid, pertanyaan 
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ketiga memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi 

= 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator Brand Compentance pertanyaan pertama 

memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 

0,05 dapat dikatakan valid, pertanyaan kedua memiliki nilai muatan faktor sebesar 

0,757 > 0,5 signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 

dapat dikatakan valid, pertanyaan ketiga memiliki nilai signifikansi pada skor rata-

rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas Company Characteristic 

Variabel Indikator α skor rata-rata Kesimpulan 

Company 

Characteristic 

Trust In The 

Company 

0,000 Valid 

Company Reputation 0,000 Valid 

Company Perceived 

Motives 

 

0,000 

Valid 

Integrity 0,000 Valid 

              Sumber: data kuesioner diolah 

Hasil uji validitas pada tabel 4.10 menjelaskan bahwa indikator Trust In The 

Company memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf 

signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator Company Reputation memiliki 

nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat 

dikatakan valid. Indikator Company Perceived Motives memiliki nilai signifikansi 

pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. 

Indikator Integrity memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf 

signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. 
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Tabel 4.11 Hasil Pengujian Validitas Consumer-Brand Characteristic 

Variabel Indikator α skor rata-rata Kesimpulan 

Consumer-

Brand 

Characteristic 

Similarity Between 

Self-Concept and 

Brand Personality 

0,000 Valid 

0,000 Valid 

Brand Liking 0,000 Valid 

Experience With The 

Brand 

0,000 Valid 

Satisfaction With 

The Brand 

0,000 Valid 

Peer Support 0,000 Valid 

               Sumber: data kuesioner diolah 

Hasil uji validitas pada tabel 4.11 menjelaskan bahwa indikator Similirty 

Between Self-Concept and Brand Personality pertanyaan pertama memiliki nilai 

signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat 

dikatakan valid, pertanyaan kedua memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih 

kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator Brand Liking 

memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 

0,05 dapat dikatakan valid. Indikator Experience With The Brand memiliki nilai 

signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat 

dikatakan valid. Indikator Satisfaction With The Brand memiliki nilai signifikansi 

pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. 
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Indikator Peer Support memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari 

taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Validitas Loyalitas Merek 

Variabel Indikator α skor rata-rata Kesimpulan 

Loyalitas 

Merek 

Pembelian ulang 0,000 Valid 

Pembelian ulang 0,000 Valid 

Perilaku pembelian 

aktual 

0,000 Valid 

Perilaku pembelian 

aktual 

0,000 Valid 

Perilaku pembelian 

aktual 

0,000 Valid 

Sumber: data kuesioner diolah 

Hasil uji validitas pada tabel 4.12 menjelaskan bahwa indikator pembelian 

ulang pertanyaan pertama memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil 

dari taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator pembelian ulang 

pertanyaan kedua memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf 

signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator perilaku pembelian aktual 

pertanyaan pertama memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari 

taraf signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator perilaku pembelian aktual 

pertanyaan kedua memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf 

signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. Indikator perilaku pembelian aktual 

pertanyaan ketiga memiliki nilai signifikansi pada skor rata-rata lebih kecil dari taraf 

signifikansi = 0,05 dapat dikatakan valid. 

Analisis Pengaruh Trust.., Monica Yuliana, Ma.-IBS, 2011



 
 

 Uji Reliabilitas 

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan jumlah responden 100 orang. 

Masih dengan menggunakan teori yang sama dengan uji reliabilitas pada saat pre test 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel 

Jumlah 

Item 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

Brand Characteristic 10 0,811 Reliabel 

Company 

Characteristic 

4 0,765 Reliabel 

Consumer-Brand 

Characteristic 

6 0,748 Reliabel 

Loyalitas Merek 5 0,654 Reliabel 

         Sumber : data kuesioner diolah 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.13 di atas variabel Brand Characteristic 

dengan 10  item pernyataan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,811. 

Sementara pada variabel Company Characteristic dengan  empat pernyataan memiliki 

koefisien Cronbach‟s Alpha sebesar 0,765. Kemudian pada variabel Consumer-Brand 

Characteristic dengan enam pernyataan memiliki koefisien Cronbach‟s Alpha sebesar 

0,748. Loyalitas Merek dengan lima item pertanyaan memiliki koefisien Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,654. 

Dengan demikian, jika semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien 

Cronbach’s Alpha  minimal 0,6 atau lebih, maka jawaban rersponden terhadap 
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pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel 

adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable). 

 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam skripsi ini meliputi uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Berikut ini dibahas hasil uji asumsi 

klasik dengan persamaan regresi: 

Y = a + bX1+bX2+bX3+bX4+bX5+ ε 

Hasil uji asumsi klasik dari persamaan regresi tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan 

variabel dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi normal atau 

tidak. Penelitian ini menggunakan analisis statistik. 

Pengujian dengan analisis statistik dapat dilakukan dengan melihat nilai 

kurtosis dan skewness dari residual. Nilai z statistik untuk skewness dapat dihitung 

dengan rumus: 

Zskewness = Skewness 

  √6/n 

  Sedangkan nilai Z kurosis dapat dihitung dengan rumus: 

Zkurtosis = Skurtosis 

  √24/n 

Dengan ketentuan Z hitung > Z tabel. Z tabel pada tingkat signifikansi 0,05 

adalah sebesar 1,96. 
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Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Uji Normalitas SPSS 

Descriptive Statistics 

 

  

  

N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized 

Residual 
100 ,064 ,241 ,122 ,478 

Valid N (listwise) 100         

Sumber: data kuesioner diolah 

Setelah dilakukan perhitungan Zskew dan Zkurt sehingga menghasilkan nilai 

sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

Z Skewness Z Kurtosis Z Tabel 

2,61 2,49 1,96 

 Sumber: data kuesioner diolah 

Berdasarkan Berdasarkan hasil pada tabel 4.15 di atas maka seluruh variabel 

diatas memiliki nilai Z Kurtosis lebih besar daripada nilai Z tabel dapat disimpulkan 

bahwa data terdistribusi normal.  

b. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini, 

digunakan uji Glejser. 

Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen. Jika variabel independen tidak signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen maka tidak ada indikasi terjadinya 

heteroskedastisitas. (Ghozali, 2006). 
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Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Uji Glejser 

Variabel Sig 

Brand Characteristic 0,316 

Company Characteristic 0,236 

Consumer-Brand Characteristic 0,602 

Sumber: data kuesioner diolah 

Berdasarkan tabel 4.16, dapat dilihat bahwa variabel Brand Characteristic 

memiliki nilai signifikan 0,316. Variabel Company Characteristic memiliki nilai 

signifikan 0,236. Variabel Consumer-Brand Characteristic memiliki nilai signifikan 

0,602. 

Hasil output pada tabel uji Glejser diatas dengan jelas menunjukkan bahwa 

tidak ada satu pun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat 

kepercayaan 5% atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi ini tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas. 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent, jika variabel 

independent saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independent yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independent sama dengan nol. (Ghozali, 2006) 
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Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Multikolinearitas 

   

 Sumber : data kuesioner diolah 

 Berdasarkan tabel 4.17 terlihat bahwa korelasi antara variabel Consumer-

Brand Characteristic dengan variabel Brand Characteristic adalah sebesar -0,488 

atau 48,8%. Korelasi antara variabel Consumer-Brand Characteristic dengan 

variabel Company Characteristic adalah sebesar -0,546 atau 54,6%. Kemudian 

korelasi antara variabel Brand Characteristic dengan variabel Company 

Characteristic adalah sebesar -0,359 atau 35,9%. 

Dengan demikian, karena korelasi antar variabel independen tidak memiliki 

nilai lebih dari 95% dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar 

variabel independen dalam model regresi ini. 

 Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis untuk persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara Brand 

Characteristic, Company Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic secara 

Coefficient Correlationsa

1,000 -,488 -,546

-,488 1,000 -,359

-,546 -,359 1,000

,009 -,004 -,004

-,004 ,007 -,002

-,004 -,002 ,006

CBC_AVER

BC_AVER

CC_AVER

CBC_AVER

BC_AVER

CC_AVER

Correlations

Covariances

Model

1

CBC_AVER BC_AVER CC_AVER

Dependent Variable: BL_AVERa. 
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bersama-sama terhadap Loyalitas Merek. Jika p ≥ 0,05 maka tidak terdapat hubungan 

yang signifikan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini. 

Tabel 4.18 Hasil Uji F 

 

Sumber: data kuesioner diolah 

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 yang berarti secara 

bersama-sama Brand Characteristic, Company Characteristic dan Consumer-Brand 

Characteristic memiliki pengaruh terhadap Loyalitas Merek, sehingga H04 tidak dapat 

ditolak. 

b. Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara Brand 

Characteristic, Company Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic secara 

parsial terhadap Loyalitas Merek. Jika p ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak 

(Ghozali,2006). Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

ANOVAb

22,932 3 7,644 148,725 ,000a

4,934 96 ,051

27,866 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), CBC_AVER, BC_AVER, CC_AVERa. 

Dependent Variable: BL_AVERb. 
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Tabel 4.19 Hasil Uji t 

 

Sumber : data kuesioner diolah 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat dilihat bahwa p value dari variabel Brand 

Characteristic adalah sebesar 0,000 (p value < 0,05) sehingga H01 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Brand Characteristic berpengaruh secara signifikan 

terhadap Loyalitas Merek. Selanjutnya p value dari variabel Company Characteristic 

adalah sebesar 0,732 (p value > 0,05) sehingga H02 tidak dapat ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Company Characteristic tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Loyalitas Merek. Selain itu, variabel Consumer-Brand 

Characteristic memiliki p value sebesar 0,000 (p value < 0,05) sehingga H03 ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa Consumer-Brand characteristic berpengaruh secara 

signifikan terhadap Loyalitas Merek. 

c. Pembahasan Model Persamaan Regresi 

Loyalitas Merek = 0,732 + 0,378BC+ 0,026CC+0,428CBC + ε 

Koefisien regresi BC sebesar 0,378 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel Brand Characteristic (BC) berbanding lurus dengan Loyalitas Merek. 

Koefisien regresi CC  sebesar 0,026 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel 

Company Characteristic (CC) berbanding lurus dengan Loyalitas Merek. Koefisien 

Coefficientsa

,732 ,220 3,326 ,001

,378 ,085 ,425 4,473 ,000

,026 ,076 ,034 ,344 ,732

,428 ,094 ,480 4,537 ,000

(Constant)

BC_AVER

CC_AVER

CBC_AVER

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: BL_AVERa. 
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regresi CBC sebesar 0,428 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel 

Consumer-Brand Characteristic (CBC) berbanding lurus dengan Loyalitas Merek. 

Konstanta sebesar 0,732 artinya jika variabel Brand Characteristic, Company 

Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic bersama nilainya adalah tetap 

(tidak berubah), maka Loyalitas Merek akan mengalami peningkatan sebesar 0,732. 

Koefisien regresi variabel Brand Characteristic sebesar 0,378 artinya jika 

variabel Company Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic nilainya adalah 

tetap (tidak berubah), sedangkan variabel Brand Characteristic mengalami kenaikan 

sebesar satu satuan maka Loyalitas Merek akan meningkat sebesar 0,378. 

Koefisien regresi variabel Company Characteristic sebesar 0,026 artinya jika 

variabel Brand Characteristic, dan Consumer-Brand Characteristic nilainya adalah 

tetap (tidak berubah), sedangkan variabel Company Characteristic mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan, maka Loyalitas Merek akan meningkat sebesar 0,026. 

Koefisien regresi variabel Consumer-Brand Characteristic sebesar 0,428 

artinya jika variabel Brand Characteristic, dan Company Characteristic nilainya 

adalah tetap (tidak berubah), sedangkan variabel Consumer-Brand Characteristic 

mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka Loyalitas Merek akan meningkat 

sebesar 0,428. 
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d. Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

   

Sumber : data kuesioner diolah 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,817. Hal ini berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan 81,7% variasi 

variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 18,3% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

 

4.3 Kesesuaian dengan Landasan Teori 

1. Pada hasil uji T yang telah dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui 

adanya pengaruh antara Brand Characteristic, Company Characteristic dan 

Consumer-Brand Characteristic secara parsial terhadap Loyalitas Merek seperti 

pada tujuan penelitian ini menyatakan bahwa hanya variabel Brand 

Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic yang memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Loyalitas Merek, sedangkan 

variabel Company Characteristic tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel Loyalitas Merek. Hal ini bertentangan dengan penelitian Lau 

dan Lee (1999) yang mengungkapkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan terhadap merek (Trust In A Brand). Ketiga faktor ini berhubungan 

Model Summaryb

,907a ,823 ,817 ,22671

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), CBC_AVER, BC_AVER, CC_

AVER

a. 

Dependent Variable: BL_AVERb. 
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dengan tiga entitas yang tercakup dalam hubungan antara merek dan konsumen. 

Ketiga faktor tersebut adalah merek itu sendiri (Brand Characteristic), 

perusahaan pembuat merek (Company Characteristic) dan konsumen 

(Consumer-Brand characteristic). Selanjutnya Lau dan Lee memproposisikan 

bahwa kepercayaan terhadap merek (Trust In A Brand) akan menimbulkan 

Loyalitas Merek (Loyalitas Merek). (Lau and Lee, 1999). 

2. Sedangkan pada hasil Uji F yang telah dilakukan pada penelitian ini untuk 

mengetahui adanya pengaruh antara Brand Characteristic, Company 

Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic secara bersama-sama 

terhadap Loyalitas Merek menyatakan bahwa variabel Brand Characteristic, 

Company Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Brand Loyalt. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Lau dan Lee dalam penelitiannya bahwa 

kepercayaan terhadap merek (Trust In A Brand) akan menimbulkan Loyalitas 

Merek (Loyalitas Merek). (Lau and Lee, 1999). 

4.4 Implikasi Manajerial 

  Dari hasil pengolahan data penelitian ini peneliti mendapatkan hasil dan 

kesimpulan dari hasil output yang telah di olah melalui metode-metode statistik yang 

berdasarkan teori Ghozali (2006). Kesimpulan dari hasil output sebagai berikut : 

  Pada penelitian uji T yang menyatakan adanya pengaruh antara Brand 

Characteristic, Company Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic secara 

parsial terhadap Loyalitas Merek menyatakan bahwa hanya variabel Brand 

Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic yang memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu Loyalitas Merek, sedangkan variabel 

Company Characteristic tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
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Loyalitas Merek. Company Characteristic dalam penelitian ini adalah segala hal yang 

berhubungan dengan pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada dibalik 

merek suatu produk. 

 Hasil yang dinyatakan berpengaruh terhadap Loyalitas Merek adalah Brand 

Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic. Karakteristik merek (brand 

characteristic) memainkan peran yang vital dalam menentukan apakah pelanggan 

memutuskan untuk percaya pada suatu merek. Berdasarkan pada penelitian 

kepercayaan interpersonal, individu-individu yang percaya didasarkan pada reputation, 

predictability dan competence dari individu tersebut (Lau dan Lee, 1999). Jadi untuk 

Brand Characteristic ini diharapkan perusahaan mampu meningkatkan reputasi merek, 

prediktabilitas merek dan kompetensi merek dengan cara bukan saja melalui 

advertising dan public relation, tapi juga dipengaruhi oleh kualitas dan kinerja produk 

yang harus terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan konsistensi dari kualitas 

ketahanan dari produk, dan peningkatan kualitas kontrol dari produk tersebut. 

 Sedangkan karena suatu hubungan tidak satu arah, maka setiap kelompok 

saling mempengaruhi dalam hubungannya dengan kelompok lain. Sehingga, 

karakteristik pelanggan-merek (Consumer-Brand Characteristic) dapat mempengaruhi 

kepercayaan pelanggan terhadap merek. Karakteristik dalam hubungan pelanggan 

dengan merek mencakup kesamaan antara konsep diri pelanggan dengan citra merek 

(Similarity between Consumer Self-Concept and Brand Personality), kesukaan 

pelanggan terhadap merek (brand liking), pengalaman pelanggan, kepuasaan 

pelanggan, serta dukungan dari rekan (peer support). (Lau dan Lee, 1999). Jadi karena 

Consumer-Brand Characteristic memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Loyalitas 

Merek maka perusahaan harus mampu meningkatkan kesamaan antara konsep diri 

konsumen dengan kepribadian merek dengan melakukan pendekatan-pendekatan 
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persuasif dengan memasyarakatkan tagline „apapun makanannya minumnya Teh Botol 

Sosro‟ yang akan membuat konsumen semakin merasa ada kedekatan emosional 

dengan produk Teh Botol Sosro yang akan menimbulkan loyalitas pada produk ini. 

 Peningkatan pelayanan dan perhatian perusahaan dapat dilakukan dengan 

beberapa cara diantaranya dengan melakukan edukasi kepada konsumen akhir. Selain 

itu peningkatan pengetahuan mengenai pelayanan dan perhatian pelanggan dapat 

dilakukan dengan cara advertisment berupa penyelenggaran event-event yang bertujuan 

memberikan pengetahuan kepada konsumen akhir akan pelayanan dan perhatian dari 

PT. Sinar Sosro. Peningkatan pengetahuan akan pelayanan dan perhatian perusahaan 

juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketanggapan perusahaan akan keluhan 

dan pengaduan dari konsumen. Selain itu PT. Sinar Sosro juga harus turut memberikan 

informasi serta klarifikasi terhadap isu-isu negatif tentang Teh Botol Sosro yang 

beredar di masyarakat agar konsumen lebih mempercayai perusahaan. 

 

4.5 Perbandingan dengan Hasil Penelitian sebelumnya 

Pada penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi untuk penelitian ini adalah 

penelitian Pengaruh Trust  In A Brand Terhadap Loyalitas Merek pada Konsumen Air 

Minum Aqua Di Kota Denpasar oleh Gede Riana (2008). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh dari variabel trust in a brand yang meliputi brand 

characteristic, company characteristic, dan consumer – brand characteristic terhadap 

Loyalitas Merek. Merek yang diteliti adalah merek air minum Aqua, yang 

respondennya diambil dari para pengguna air minum Aqua yang ada di Kota 

Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama dan parsial 

variabel trust in a brand berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Merek, di mana 
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brand characteristic berpengaruh dominan terhadap Loyalitas Merek. Sedangkan 

penelitian kali ini meneliti Pengaruh Trust  In A Brand Terhadap Loyalitas Merek 

pada Konsumen Teh Botol SOSRO (studi kasus pada mahasiswa STIE Indonesia 

Banking School). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel trust in a brand yang meliputi brand characteristic, company characteristic, 

dan consumer – brand characteristic terhadap Loyalitas Merek. Merek yang diteliti 

adalah merek Teh Botol Sosro, yang respondennya diambil dari Mahasiswa STIE 

Indonesia Banking School yang mengkonsumsi Teh Botol Sosro. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel trust in a brand berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas Merek. Secara parsial hanya variabel Brand 

Characteristic dan Consumer-Brand Characteristic yang memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap Loyalitas Merek, sedangkan variabel Company Characteristic 

tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Loyalitas Merek. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab 

sebelumnya dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh trust in a brand dengan brand loyalty dengan melihat pengaruh 

antara brand characteristic dengan loyalitas merek, company characteristic dengan 

loyalitas merek, dan consumer-brand characteristic dengan loyalitas merek, maka 

kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji parsial yang menguji pengaruh variabel trust in a brand 

mempunyai hasil sebagai berikut: 

 Brand characteristic terhadap loyalitas merek menunjukkan hasil yang 

signifikan. Hal ini dikarenakan kepercayaan merek Teh Botol Sosro yang 

tinggi dari responden yang diukur berdasarkan pada reputasi merek, 

prediktabilitas merek, dan kompetensi merek, sehingga mempengaruhi 

loyalitas responden terhadap merek Teh Botol Sosro. 

 Sedangkan pengaruh company characteristic terhadap loyalitas merek 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini dikarenakan responden 

yang kurang mengetahui PT. Sinar Sosro dan kurang jelasnya informasi 

yang disampaikan kepada responden terutama masalah perhatian dan 

pelayanan perusahaan PT. Sinar Sosro kepada konsumennya, sehingga 

tidak mempengaruhi loyalitas responden terhadap produk Teh Botol sosro. 
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 Kemudian uji parsial yang menguji pengaruh consumer-brand 

characteristic terhadap loyalitas merek menunjukkan hasil yang signifikan. 

Hal ini karena adanya keterkaitan hubungan antara konsumen dengan 

merek yang diukur berdasarkan kesamaan antara konsep diri pelanggan 

dengan citra merek (Similarity between Consumer Self-Concept and Brand 

Personality), kesukaan pelanggan terhadap merek (brand liking), 

pengalaman pelanggan, kepuasaan pelanggan, serta dukungan dari rekan 

(peer support) sehingga mempengaruhi loyalitas responden terhadap 

produk Teh Botol Sosro. 

 Variabel consumer-brand characteristic merupakan variabel yang paling 

dominan mempengaruhi loyalitas merek. 

2. Uji hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan terdapat pengaruh yang 

signifikan dari trust in a brand (brand characteristic, company characteristic, 

consumer-brand characteristic) terhadap loyalitas merek. Hal ini disebabkan 

karena produk Teh Botol Sosro telah dapat memiliki kepercayaan yang tinggi 

dari para konsumennya. Penerapan trust in a brand produk Teh Botol Sosro 

yang diukur dari kepercayaan konsumen terhadap merek (brand characteristic), 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan pembuat merek (company 

characteristic) dan keterkaitan hubungan antara konsumen dengan merek 

(consumer-brand characteristic). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil maka saran atau rekomendasi yang dapat 

diberikan yaitu sebagai berikut: 
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a. Bagi perusahaan 

 Untuk variabel Brand Characteristic ini diharapkan perusahaan mampu 

meningkatkan reputasi merek, prediktabilitas merek dan kompetensi merek 

dengan cara bukan saja melalui advertising dan public relation, tapi juga 

dipengaruhi oleh kualitas dan kinerja produk yang harus terus ditingkatkan 

dengan cara meningkatkan konsistensi dari kualitas ketahanan dari produk, 

dan peningkatan kualitas kontrol dari produk tersebut. 

 Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap variabel company 

characteristic maka perusahaan harus meningkatkan pengetahuan akan 

pelayanan dan perhatian perusahaan yang dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan ketanggapan perusahaan akan keluhan dan pengaduan dari 

konsumen dan tanggap terhadap isu-isu negatif yang berkembang 

dimasyarakat dengan melakukan klarifikasi di berbagai media. 

 Consumer-Brand Characteristic memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Loyalitas Merek, maka perusahaan harus mampu meningkatkan kesamaan 

antara konsep diri konsumen dengan kepribadian merek dengan melakukan 

pendekatan-pendekatan persuasif dengan memasyarakatkan tagline „apapun 

makanannya minumnya Teh Botol Sosro‟ yang akan membuat konsumen 

semakin merasa ada kedekatan emosional dengan produk Teh Botol Sosro 

yang akan menimbulkan loyalitas pada produk ini. 

b. Bagi peneliti lain 

 Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar tidak hanya meneliti variabel 

brand characteristic, company characteristic dan consumer-brand 
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characteristic tetapi bisa menambahkan variabel functional performance dan 

atribut (Aaker, 1996) 

 Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar pencarian responden memiliki 

wilayah cakupan lebih luas misalnya wilayah DKI Jakarta agar hasil 

penelitian dapat lebih mewakili karakteristik konsumen Teh Botol Sosro. 
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LAMPIRAN HASIL UJI STATISTIK 

1. VALIDITAS PEARSON 

VARIABEL X1 – BRAND CHARACTERISTIC 

 
 

 

 

 

 

 

Correlations

1 ,257** ,304** ,500** ,376** ,411** ,253* ,452** ,493** ,226* ,666**

,010 ,002 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,024 ,000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

,500** ,313** ,500** 1 ,405** ,449** ,110 ,412** ,448** ,268** ,687**

,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,274 ,000 ,000 ,007 ,000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

,376** ,311** ,257** ,405** 1 ,481** ,150 ,267** ,368** ,230* ,613**

,000 ,002 ,010 ,000 ,000 ,137 ,007 ,000 ,021 ,000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

,411** ,352** ,396** ,449** ,481** 1 ,259** ,232* ,388** ,322** ,696**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,020 ,000 ,001 ,000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

,253* ,102 ,013 ,110 ,150 ,259** 1 ,381** ,385** ,413** ,526**

,011 ,314 ,900 ,274 ,137 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

,452** ,186 ,174 ,412** ,267** ,232* ,381** 1 ,356** ,265** ,591**

,000 ,064 ,084 ,000 ,007 ,020 ,000 ,000 ,008 ,000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

,493** ,205* ,273** ,448** ,368** ,388** ,385** ,356** 1 ,683** ,757**

,000 ,041 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

,226* ,033 ,094 ,268** ,230* ,322** ,413** ,265** ,683** 1 ,601**

,024 ,745 ,354 ,007 ,021 ,001 ,000 ,008 ,000 ,000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

,666** ,508** ,519** ,687** ,613** ,696** ,526** ,591** ,757** ,601** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Stat ist ics

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Variables

BC_1

BC_2

BC_3

BC_4

BC_5

BC_6

BC_7

BC_8

BC_9

BC_10

BC_AVER

BC_1 BC_2 BC_3 BC_4 BC_5 BC_6 BC_7 BC_8 BC_9 BC_10 BC_AVER

Variables

Table Capt ion

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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VARIABEL X2 – COMPANY CHARACTERISTIC 

Correlations 
 

    CC_1 CC_2 CC_3 CC_4 CC_AVER 

CC_1 Pearson Correlation 1 ,551(**) ,280(**) ,462(**) ,719(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,005 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

CC_2 Pearson Correlation ,551(**) 1 ,433(**) ,482(**) ,812(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

CC_3 Pearson Correlation ,280(**) ,433(**) 1 ,501(**) ,736(**) 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000   ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 

CC_4 Pearson Correlation ,462(**) ,482(**) ,501(**) 1 ,798(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 

N 100 100 100 100 100 

CC_AVER Pearson Correlation ,719(**) ,812(**) ,736(**) ,798(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   

N 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

VARIABEL X3 – CONSUMER-BRAND CHARACTERISTIC 

Correlations 
 

    CBC_1 CBC_2 CBC_3 CBC_4 CBC_5 CBC_6 CBC_AVER 

CBC_1 Pearson 
Correlatio
n 

1 ,707(**) ,393(**) ,362(**) ,297(**) ,238(*) ,757(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

  ,000 ,000 ,000 ,003 ,017 ,000 

  N 100 100 100 100 100 100 100 
CBC_2 Pearson 

Correlatio
n 

,707(**) 1 ,340(**) ,289(**) ,109 ,204(*) ,672(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

,000   ,001 ,004 ,279 ,042 ,000 

  N 100 100 100 100 100 100 100 
CBC_3 Pearson 

Correlatio
n 

,393(**) ,340(**) 1 ,470(**) ,428(**) ,211(*) ,720(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

,000 ,001   ,000 ,000 ,035 ,000 

  N 100 100 100 100 100 100 100 
CBC_4 Pearson 

Correlatio
n 

,362(**) ,289(**) ,470(**) 1 ,526(**) ,078 ,674(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

,000 ,004 ,000   ,000 ,443 ,000 

  N 100 100 100 100 100 100 100 
CBC_5 Pearson 

Correlatio
n 

,297(**) ,109 ,428(**) ,526(**) 1 ,315(**) ,654(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

,003 ,279 ,000 ,000   ,001 ,000 

  N 100 100 100 100 100 100 100 

Analisis Pengaruh Trust.., Monica Yuliana, Ma.-IBS, 2011



 
 

CBC_6 Pearson 
Correlatio
n 

,238(*) ,204(*) ,211(*) ,078 ,315(**) 1 ,513(**) 

  Sig. (2-
tailed) 

,017 ,042 ,035 ,443 ,001   ,000 

  N 100 100 100 100 100 100 100 
CBC_AVE
R 

Pearson 
Correlatio
n 

,757(**) ,672(**) ,720(**) ,674(**) ,654(**) ,513(**) 1 

  Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

  N 100 100 100 100 100 100 100 

 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

VARIABEL Y – LOYALITAS MEREK 

Correlations 
 

    BL_1 BL_2 BL_3 BL_4 BL_5 BL_AVER 

BL_1 Pearson Correlation 1 ,383(**) ,349(**) ,178 ,427(**) ,695(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,076 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

BL_2 Pearson Correlation ,383(**) 1 ,264(**) ,082 ,326(**) ,676(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,008 ,415 ,001 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

BL_3 Pearson Correlation ,349(**) ,264(**) 1 ,268(**) ,274(**) ,632(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,008   ,007 ,006 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

BL_4 Pearson Correlation ,178 ,082 ,268(**) 1 ,270(**) ,536(**) 

Sig. (2-tailed) ,076 ,415 ,007   ,007 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

BL_5 Pearson Correlation ,427(**) ,326(**) ,274(**) ,270(**) 1 ,716(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,006 ,007   ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

BL_AVER Pearson Correlation ,695(**) ,676(**) ,632(**) ,536(**) ,716(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 100 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2. UJI RELIABILITAS  

RELIABILITAS X1 – BRAND CHARACTERISTIC 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,811 10 

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

BC_1 49,06 29,895 ,582 ,787 

BC_2 50,76 30,023 ,349 ,812 

BC_3 49,23 30,765 ,394 ,804 

BC_4 49,12 29,561 ,604 ,785 

BC_5 49,56 29,703 ,502 ,793 

BC_6 49,37 28,215 ,592 ,783 

BC_7 49,92 29,771 ,370 ,810 

BC_8 49,20 30,040 ,480 ,796 

BC_9 49,49 27,263 ,665 ,773 

BC_10 49,65 28,795 ,459 ,799 

 

RELIABILITAS X2 – COMPANY CHARACTERISTIC 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,765 4 

 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

CC_1 16,61 5,250 ,537 ,727 

CC_2 16,55 4,250 ,618 ,679 

CC_3 17,08 4,741 ,504 ,743 

CC_4 17,08 4,499 ,614 ,682 
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RELIABILITAS X3 – CONSUMER-BRAND CHARACTERISTIC 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,748 6 

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

CBC_1 27,67 8,627 ,608 ,676 

CBC_2 27,67 9,213 ,493 ,710 

CBC_3 27,17 8,749 ,546 ,694 

CBC_4 27,25 9,321 ,505 ,707 

CBC_5 27,37 9,589 ,491 ,712 

CBC_6 27,72 10,244 ,290 ,764 

 

 

RELIABILITAS Y – LOYALITAS MEREK 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,654 5 

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

BL_1 20,81 4,943 ,513 ,561 

BL_2 21,47 4,474 ,382 ,622 

BL_3 21,18 5,139 ,421 ,597 

BL_4 20,93 5,419 ,272 ,660 

BL_5 21,85 4,492 ,487 ,560 
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3. UJI ASUMSI KLASIK  

UJI NORMALITAS 

 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

Observed Cum Prob
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Dependent Variable: BL_AVER
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UJI MULTIKOLINERITAS 

Coefficient Correlations(a) 
 

Model     CBC_AVER BC_AVER CC_AVER 

1 Correlations CBC_AVER 1,000 -,488 -,546 

BC_AVER -,488 1,000 -,359 

CC_AVER -,546 -,359 1,000 

Covariances CBC_AVER ,003 -,001 -,001 

BC_AVER -,001 ,003 -,001 

CC_AVER -,001 -,001 ,002 

a  Dependent Variable: Unstandardized Residual 
 
 

4. UJI F (SIMULTAN) 

 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22,932 3 7,644 148,725 ,000(a) 

Residual 4,934 96 ,051     

Total 27,866 99       

a  Predictors: (Constant), CBC_AVER, BC_AVER, CC_AVER 
b  Dependent Variable: BL_AVER 
 
 

5. UJI T (PARSIAL) 

 
Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) ,732 ,220   3,326 ,001 

BC_AVER ,378 ,085 ,425 4,473 ,000 

CC_AVER ,026 ,076 ,034 ,344 ,732 

CBC_AVER ,428 ,094 ,480 4,537 ,000 

a  Dependent Variable: BL_AVER 
 
 

6. ADJUSTED R SQUARE 

 

 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,907(a) ,823 ,817 ,22671 

a  Predictors: (Constant), CBC_AVER, BC_AVER, CC_AVER 
b  Dependent Variable: BL_AVER 
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KUESIONER PENELITIAN 

Responden yang terhormat, dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul Pengaruh 

Trust In A Brand Terhadap Loyalitas Merek pada Konsumen Teh Botol SOSRO. 

Diharapkan kesediaan teman-teman mahasiswa Indonesia Banking School untuk mengisi 

kuesioner ini. Pilihlah salah satu dari kategori jawaban yang telah disediakan dengan 

memberikan tanda checklist ( √ ) pada jawaban yang dianggap tepat. Semua data dan 

jawaban anda akan dijaga kerahasiaannya. 

A. Identitas Responden 

1. Jenis Kelamin 

       Laki-Laki         Perempuan 

 

2. Angkatan 

     2007             2008                    2009                   2010 

 

3. Penghasilan perbulan/uang saku 

      < Rp. 500.000            Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000            > Rp. 1.000.000 

 

4. Pekerjaan : Mahasiswa STIE Indonesia Banking School 

 

5. Seberapa sering anda mengkonsumsi Teh botol Sosro dalam seminggu? 

         <  2 kali                     2 – 5 kali                      >  6 kali 

 

B. Variabel Penelitian 

Petunjuk pengisian  

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan melingkari ( O ) pada jawaban yang telah 

tersedia sesuai dengan anggapan anda, berdasarkan skala likert berikut ini: 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

SS  : Sangat Setuju 
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1. Brand Characteristic 

No 
Indikator Pertanyaan 

Brand Characteristic 

 

Pilihan Jawaban 

1 
Teh botol Sosro merupakan merek 

dengan reputasi yang tinggi 
STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

2 
Teh botol Sosro tidak mengganggu 

kesehatan 
STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

3 
Pengetahuan anda terhadap merek 

Teh botol Sosro sudah baik 
STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

4 
Teh botol Sosro merupakan merek 

yang handal 
STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

5 
Merek Teh botol Sosro memberikan 

berita yang positif 
STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

6 

Teh Botol Sosro merupakan merk 

yang telah memenuhi harapan 

konsumen 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

7 

Merek Teh botol Sosro berbeda 

dengan merek minuman sejenis 

lainnya 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

8 
Teh botol Sosro merupakan merek 

yang konsisten dengan kualitasnya 
STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

9 

Efektifitas produk Teh botol Sosro 

lebih tinggi dibanding dengan 

merek lain 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

10 

Teh botol Sosro merupakan merek 

yang paling dapat memenuhi 

kebutuhan dibanding dengan merek 

lain yang sejenis 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

 

2. Variabel Company Characteristic 

No 
Indikator Pertanyaan 

Company Characteristic 
Pilihan Jawaban 

1 

Kepercayaan konsumen terhadap 

perusahaan (PT. Sinar Sosro) cukup 

baik 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

2 
Perusahaan (PT. Sinar Sosro) tidak 

akan menipu pelanggan 
STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

3 

Perusahaan (PT. Sinar Sosro) 

memberikan pelayanan dan 

perhatian sesuai dengan harapan 

konsumen 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

4 

Keyakinan pelanggan sangat tinggi 

terhadap produk perusahaan (PT. 

Sinar Sosro) 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 
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3. Variabel Consumer - Brand Characteristic 

No 
Indikator Pertanyaan 

Consumer - Brand Characteristic 
Pilihan Jawaban 

1 

Ada kesamaan antara merek dengan 

emosi pelanggan 

(berdasarkan Tagline: Apapun 

Makanannya, minumnya Teh botol 

Sosro) 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

2 

Merek yang sesuai dengan 

kepribadian pelanggan 

(berdasarkan Tagline: Apapun 

Makanannya, minumnya Teh botol 

Sosro) 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

3 Merupakan merek favorit konsumen STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

4 

Selama mengkonsumsi Teh botol 

Sosro, produk tersebut memberikan 

kualitas yang baik 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

5 

Produk Teh botol Sosro sudah 

memuaskan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

6 

Keluarga atau lingkungan anda 

memperlihatkan kepercayaan 

terhadap Teh botol Sosro. 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

 

4. Variabel Brand Loyalty 

No 
Indikator Pertanyaan 

Loyalitas Merek 

Pilihan Jawaban 

 

1 
Konsumen selalu ingin membeli 

merek Teh botol Sosro 
STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

2 

Tidak melakukan pembelian jika 

produk Teh botol Sosro tidak 

tersedia 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

3 

Konsumen bersedia mencari produk 

Teh botol Sosro ditempat-tempat 

yang tersedia 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

4 

Bersedia merekomendasikan 

produk Teh botol Sosro kepada 

orang lain 

STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 

5 Bersedia membayar lebih tinggi STS     1     2     3     4     5     6     7    SS 
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CURRICULUM VITAE 

Personal Information 

Name    :  Monica Yuliana 

Place and Date of Birth :  Jakarta, 25 Agustus 1989 

Sex    :  female 

Address   :  Jln. Kapten Tendean Gg.Jati No.6 Jak-Sel 

Phone    :  083898151559 / 021-79197957 

E-mail    :  yuliana.monica@rocketmail.com 

Religion   :  Islam 

Hobbies & Interest  :  Reading, Swimming 

 

Formal Education 

STIE Indonesia Banking School (2007-now) 

60 Senior High School Jakarta (2007) 

43 Junior High School Jakarta (2004) 

05 Mampang Elementary School (2001) 

Bina Harapan Kindergarten (1995) 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Trust.., Monica Yuliana, Ma.-IBS, 2011



 
 

Organization Experience 

1. Ketua OSIS SMP 43 Jakarta (2002-2003) 

2. Panitia MOS (2003) 

3. Sekretaris PMR SMA 60 Jakarta (2004) 

4. Internal control IESC STIE Indonesia Banking School (2008) 

5. Bendahara movie project „Menggapai Mimpi‟ STIE Indonesia Banking School (2009) 

6. Panitia pembimbing bussines compentition STIE Indonesia Banking School (2010) 

 

Informal Education and Training 

1. Nurul Fikri Bimbingan belajar, Jakarta (2006) 

2. TBI English Course, STIE Indonesia Banking School (2007-2009) 

 

TRAINING AND INTERNSHIP 

Training 

1. Writing Scientific Papers Training, STIE Indonesia Banking School (2010) 

2. Trade Finance Training, STIE Indonesia Banking School (2010) 

3. Credit Analyst Training, STIE Indonesia Banking School (2010) 

4. Workshop Investment Management, STIE Indonesia Banking School (2010) 

5. Basic Treasury Training, STIE Indonesia Banking School (2009) 

6. Customer Service Training, STIE Indonesia Banking School (2008) 

7. Service Excellent Training, STIE Indonesia Banking School (2007) 
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Internship 

1. Internship with Markplus Inc, Jakarta (2010) 

2. Internship with Bank Indonesia Office, Malang (2009) 

3. Internship with PT BPR Karangwaru Pratama, Yogyakarta (2008) 
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