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ABSTRACT 

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

variable which includes brand characteristic, company characteristic and 

consumer – brand characteristic to brand loyalty. The mark being researched is 

Ultra Milk, which respondents are take from the customer of Ultra Milik. 

The result of this research shows that simultaneous variable of trust in a 

brand have significant effect to brand loyalty, but partially they have not 

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

0.433 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 0.310 with significance level of 0.008, where 

brand characteristic has dominant effect to brand loyalty. Consumer – brand 

characteristic also has significant to brand loyalty with beta coefficient of 0.228 

with significance level of 0.024. The company characteristic has not significant 

effect to brand loyalty with beta coefficient of 0.191 with significance level of 

0.073. 

In the effort to increase loyalty to brand, the company must increase and 

maintain trust of customers to the company. Brand characteristic is as one of the 

most dominant variable must remain to be controlled directly by the company. 

 

Key Words : trust in a brand, brand characteristic, company characteristic, 

consumer-brand characteristic, brand loyalty. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini persaingan antara perusahaan semakin ketat, setiap perusahaan 

tidak lagi hanya dituntut untuk bertahan hidup tetapi lebih dari itu, perusahaan 

harus mampu untuk terus mengembangkan produknya. Untuk itu perusahaan 

harus mampu mempertahankan pelanggannya yang sudah ada, ataupun melakukan 

ekspansi pasar. Para ahli pemasaran berpendapat bahwa mempertahankan 

konsumen yang loyal lebih efisien daripada mencari pelanggan baru, dengan 

demikian upaya untuk menjaga loyalitas konsumen merupakan hal penting yang 

harus selalu dilakukan oleh produsen.  

Pasar susu cair semakin berkembang beberapa tahun terakhir ini, ditandai 

dengan pertambahan jumlah produsen dan jumlah varian produk yakni susu 

kental, susu bubuk dan susu cair itu sendiri. Susu cair lebih praktis jika 

dibandingkan dengan susu kental manis atau susu bubuk karena dapat dikonsumsi 

langsung tanpa diseduh dengan air terlebih dahulu. Kebanyakan susu cair 

diperuntukkan bagi anak-anak, karena itu tampilan fisik susu cair ini pun dibuat 

sedemikian rupa sehingga akrab dan disukai oleh anak-anak. 

Di Indonesia terdapat banyak sekali produk susu cair dalam kemasan dari 

berbagai merek yang beredar. Hal ini menguntungkan masyarakat Indonesia 

karena masyarakat akan memiliki berbagai alternatif produk dengan berbagai 

variasi harga. PT Japfa Comfeed misalnya, memasarkan dua merek yaitu  Yahuii 

dan Greenfields. Yahuii sendiri dipasarkan dalam dua kemasan kertas karton 
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kotak dan paper bag ukuran 200 ml dengan tiga rasa, sweetened (manis), cokelat, 

dan stoberi. Sementara Greenfields adalah susu full cream UHT yang dijual dalam 

kemasan 250 ml dan satu liter. 

PT Ultrajaya merupakan existing player dengan varian produk terlengkap 

baik ditinjau dari ukuran kemasan maupun rasa. PT Ultrajaya yang dikenal 

sebagai produsen susu merek ultra telah menggunakan teknologi tinggi, yakni 

UHT (Ultra High Temperature). Selain nama-nama pemain yang sudah 

disebutkan tadi, masih banyak pemain lain di bisnis susu cair, seperti PT Frische 

Vlag Indonesia (FVI) dengan produk Yes! Nestle Indonesia dan PT Australia-

Indonesia Milk Industries dengan produk Indomilknya. 

Berdasarkan riset AC Nielsen, diketahui bahwa PT Ultrajaya sangat 

mendominasi pasar dengan pangsa yang mencapai 50% dari total yang ada, 

sedangkan tingkat penjualannya cenderung meningkat dengan rata-rata 

pertumbuhan mencapai 15-20% pertahun. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada 

tahun 2004 yakni mencapai 32%, pertumbuhan ini terjadi seiring dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi susu. 

(Republika.com) 

Konsumen yang loyal terhadap suatu merek (brand loyalty) akan bersedia 

membayar lebih untuk merek tersebut karena mereka merasa telah mendapatkan 

nilai atau value yang unik dalam merek tersebut yang tidak didapatkan dari merek 

lain (Jacoby & Chestnut 1978; Pessemier 1959; Reichheld 1996). 
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Persoalan merek menjadi salah satu persoalan yang harus dipantau secara 

terus-menerus oleh setiap perusahaan. Agar mampu tampil menjadi yang terbaik, 

suatu merek harus terlihat berbeda di pasar hingga mampu membuat konsumen 

tertarik untuk membelinya. Suatu merek harus memiliki customer value yang jauh 

diatas rata-rata merek sejenis lainnya agar mampu menarik konsumen untuk 

membelinya, menumbuhkan keterlibatan emosi pelanggan dan selanjutnya 

membangun ikatan keyakinan terhadap merek tersebut.  

Berbagai pendekatan dilakukan untuk mendapatkan simpati masyarakat, 

baik melalui peningkatan sarana dan prasarana berfasilitas teknologi tinggi, 

maupun dengan pengembangan sumber daya manusia. Persaingan menyebabkan 

perusahaan harus mampu memanfaatkan berbagai ceruk pasar (niece market) 

untuk mengoptimalkan pasar. Hal ini akan berdampak positif bagi konsumen yang 

akan mendapatkan banyak pilihan produk dan harga produk yang beragam. 

Selanjutnya konsumen akan mengkonsumsi produk sesuai dengan kebutuhannya.  

Adanya persaingan antar merek memberi sejumlah keuntungan pada 

konsumen, yakni salah satunya adalah mendorong adanya promosi. Promosi 

menjadi media bagi produsen untuk memperkenalkan produknya kepada 

masyarakat, dan sebaliknya masyarakat akan memperoleh berbagai informasi 

mengenai produk yang akan dikonsumsinya. Melalui merek produsen memiliki 

kesempatan untuk melakukan pengembangan produk dan inovasi sehingga 

memungkinkan terjadinya diferensiasi dan segmentasi, selanjutnya untuk menarik 

konsumen supaya membeli produk tersebut dan memberikan perlindungan 

terhadap produk yang dihasilkan.  
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Sebagai salah satu produsen susu cair dalam kemasan pertama yang 

menggunakan teknologi UHT di Indonesia, tentu PT Ultrajaya tidak 

menginginkan para pelanggannya beralih ke produk lain. Oleh sebab itu, PT 

Ultrajaya selalu dituntut untuk selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Agar hal 

tersebut dapat terwujud, maka PT Ultrajaya harus berkomitmen untuk selalu 

menjadi yang terbaik agar para konsumennya selalu setia untuk mengkonsumsi 

Susu Ultra. Loyalitas konsumen tidak dapat diperoleh begitu saja, tetapi 

memerlukan proses panjang untuk meyakinkan konsumennya bahwa produk 

tersebut merupakan produk susu cair dalam kemasan yang terbaik.  

Untuk meningkatkan kepercayaan konsumennya PT Ultrajaya selalu 

melakukan inovasi-inovasi yang canggih sejak didirikannya pertama kali. Hal ini 

dibuktikannya dengan diterapkannya sistem packaging yang menggunakan 

teknologi Ultra High Temperature yang memungkinkan susu cair tersebut tetap 

tahan lama tanpa menggunakan bahan pengawet. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 

perhatiannya kepada konsumen. Selain itu PT Ultrajaya juga menjalin kerjasama 

dengan beberapa perusahaan multi nasional seperti Nestle, Morinaga dan lain-lain. 

Hal ini menunjukkan bahwa PT Ultrajaya benar-benar ingin membangun 

kepercayaan konsumennya.  

. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan memudahkan peneliti dalam proses 

pengumpulan data, maka dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian dibatasi 

hanya pada responden yang beraktivitas di daerah Jakarta saja. Sedangkan merek 
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yang akan diteliti adalah merek Susu Ultra dengan kategori produk susu cair 

dalam kemasan.  

Variabel-variabel yang akan diteliti adalah variabel kepercayaan terhadap 

merek (trust in a brand) yang terdiri dari karakteristik merek (brand 

characteristic), karakteristik perusahaan (company characteristic) dan 

karakteristik merek-pelanggan (consumer-brand characteristic) sebagai variabel 

independen serta variabel dependennya yaitu loyalitas merek (brand loyalty). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat 

diidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

1) Apakah variabel karakteristik merek (brand characteristic), karakteristik 

perusahaan (company characteristic) dan karakteristik merek-pelanggan 

(consmer-brand characteristic) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap brand loyalty pada konsumen Susu Ultra ? 

2) Apakah variabel karakteristik merek (brand characteristic), karakteristik 

perusahaan (company characteristic) dan karakteristik merek-pelanggan 

(consmer-brand characteristic) secara parsial berpengaruh signifikan positif 

terhadap brand loyalty pada konsumen Susu Ultra. 

3) Variabel apakah yang berpengaruh paling dominan terhadap loyalitas merek. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan 

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel karakteristik merek 

(brand characteristic), karakteristik perusahaan (company characteristic) dan 

karakteristik merek-pelanggan (consmer-brand characteristic) terhadap brand 

loyalty pada konsumen Susu Ultra. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel karakteristik merek 

(brand characteristic), karakteristik perusahaan (company characteristic) dan 

karakteristik merek-pelanggan (consmer-brand characteristic) terhadap brand 

loyalty pada konsumen Susu Ultra.  

3. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap 

loyalitas merek (brand loyalty). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1) Bagi kalangan akademis : 

Sebagai inspirasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

bidang pemasaran. Selain itu juga untuk mendorong para peneliti lainnya untuk 

melakukan penelitian lebih jauh secara mendalam mengenai masalah loyalitas 

merek dan faktor-faktor apakah yang berpengaruh paling dominan pada loyalitas 

merek. 
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2) Bagi Praktisi : 

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi para praktisi yang bergerak di 

dalam bidang manajemen, khususnya bagian pemasaran dan strategis. Sebagai 

referensi dalam hal pembangunan merek dan peningkatan loyalitas merek 

konsumen. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara 

sistematis. Setiap bab akan saling berkaitan dan bab-bab sebelumnya merupakan 

pedoman untuk bab-bab selanjutnya.  

Masing-masing bab tersebut, yaitu : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah,  masalah 

penelitian yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan 

perumusan masalah. Selanjutnya akan dibahas mengenai  tujuan penelitian, 

kontribusi atau manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka dan sejumlah 

referensi yang memuat landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu yang 
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berkaitan dengan materi pembahasan penelitian ini, serta kerangka pemikiran 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III :  METODE  PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data yang termasuk di dalamnya adalah identifikasi variabel, data 

yang dihimpun, dan teknik pengumpulan data. Kemudian metode analisa data 

yang membahas mengenai tehnik pengolahan data. 

BAB IV :  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan, di dalam bab ini 

penulis akan memberikan gambaran-gambaran yang jelas mengenai obyek 

penelitian meliputi pofil perusahaan, perkembangan perusahaan, kekuatan dan 

kelemahan perusahaan  dan lain-lain. Inti dari bab ini adalah penjabaran analisis 

dan pembahasan penelitian. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir ini adalah bagian penutup dari skripsi yang berisi tentang 

kesimpulan-kesimpulan dan rangkuman yang didapat dari hasil penelitian pada 

bab-bab sebelumnya. Saran yang diberikanpun tidak terlepas dari kesimpulan-

kesimpulan yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pemasaran (Marketing) 

Sebagai ujung tombak kegiatan bisnis suatu perusahaan komersil, 

pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting. Menurut American 

Marketing Association (AMA), “pemasaran adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsep, harga, promosi, dan distribusi dari ide–ide, barang–barang, 

dan jasa–jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan baik tujuan 

individu maupun tujuan organisasi”.  

Meningkatnya intensitas persaingan membuat konsep mengenai 

pemasaran berkembang hingga saat ini dikenal dengan konsep pemasaran sosial 

atau masyarakat. Menurut Kotler, konsep pemasaran masyarakat menegaskan 

bahwa : Kotler (ibid, hlm. 29) 

“Tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan 

minat dari pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang 

diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding pesaing 

dengan tetap memelihara atau meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan konsumen” 
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Konsep pemasaran ini memberi perhatian tidak hanya dalam proses 

penyampaian barang dan jasa tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Untuk 

tujuan yang terakhir tersebut dibutuhkan unit kehumasan. 

Menurut Nickels, J. McHugh, dan S. McHugh, “marketing is the process 

of determining customer wants and needs and then profitably providing customers 

with goods and services that meet or exceed their expectations.” Maksudnya 

adalah, pemasaran sebagai proses untuk menentukan keinginan dan kebutuhan 

pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan harapan 

pembeli (Nickels, J. McHugh, dan S. McHugh 1996). 

 Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan dan 

pertukaran barang dan nilai dengan pihak lain. Konsep inti pemasaran adalah 

needs, wants, demand, product, service, value, satisfaction, quality, exchange, 

transaction, relationship and markets (Kotler & Amstrong 2002; Dasar-dasar 

Pemasaran). 

Kotler menyatakan bahwa ada empat konsep pemasaran yang harus 

diperhatikan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

terutama, agar perusahaan dapat menjadi lebih efektif dibandingkan dengan 

pesaing dalam hal menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan kepada target pasar yang telah dipilihnya. Keempat konsep pemasaran 

tersebut adalah sebagai berikut : (Kotler, 2000)  
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a) Target pasar 

Perusahaan harus memilih dengan seksama target pasar yang hendak dituju 

serta mempersiapkan program pemasaran yang  sesuai dengan target pasar 

dengan sebaik–baiknya 

b) Kebutuhan pelanggan 

Perusahaan harus dapat memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan 

pelanggan agar mereka tetap mau menggunakan produk ataupun jasa 

perusahaan. Customer retention (mempertahankan pelanggan lama) lebih 

penting bila dibandingkan dengan customer attraction (menarik pelanggan 

baru). 

c) Pemasaran terpadu (integrated marketing) 

Seluruh karyawan dari seluruh departemen yang ada dalam suatu perusahaan 

harus mendapatkan pelatihan dalam hal melayani pelanggan. Hal ini bertujuan 

agar semua pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut memiliki satu 

kesatuan tujuan, yaitu menciptakan kepuasan pelanggan. 

d) Profitabilitas atau keuntungan.  

Maksud utama dari konsep pemasaran adalah untuk membantu mencapai 

sasaran utama perusahaan yakni keuntungan hal tersebut berbeda dengan 

organisasi non-profit, yang bertujuan sosial dengan mengandalkan dana dari 

donatur guna menjaga kelangsungan kegiatan operasionalnya.  
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2.1.2 Produk (Product)  

Setelah mengetahui apa saja kebutuhan konsumen, maka kegiatan 

selanjutnya adalah menyediakan produk yang dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Menurut Kotler : (Kotler 

2000, p.394). 

“A product is anything that can be offered to a market to 
satisfy a want or need. Products that are marketed include physical 
goods, services, experiences, events, persons, places, properties, 
organizations, information, and ideas”.  

 Pendapat ini dapat diartikan sebagai berikut, sebuah produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada sebuah pasar untuk memuaskan sebuah 

kebutuhan atau keinginan. Produk yang ditawarkan adalah produk yang dapat 

dilihat atau memiliki bentuk fisik, seperti barang, tempat, properti dan orang atau 

yang tidak terlihat seperti jasa, pengalaman, informasi dan gagasan atau ide.  

Ada lima tingkatan kebutuhan dalam produk menurut Kotler : 

(Kotler,2000, p.394) 

a)  Tingkat kebutuhan dasar (The core benefit level), yaitu kebutuhan atau 

keinginan dasar dari konsumen yang dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi 

barang atau jasa.  

b) Tingkat produk umum (The generic product level), yaitu fungsi dasar yang 

dimiliki oleh sebuah produk untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan 

dari konsumen dan tidak memiliki fungsi–fungsi tambahan lainnya. 
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c) Tingkat produk yang diharapkan (The expected product level), yaitu satu set 

atribut atau karakteristik yang diharapkan oleh pembeli dimiliki oleh produk 

yang ia beli.  

d)  Tingkat produk tambahan (The augmented product level), meliputi atribut–

atribut, keuntungan–keuntungan, atau jasa–jasa tambahan dari suatu produk 

yang membedakan produk tersebut dari produk pesaing. 

e) Tingkatan produk potensial (The potential product level), meliputi seluruh 

tambahan dan perubahan yang mungkin dapat dialami oleh sebuah produk di 

masa yang akan datang.  

 

  Lebih jauh, sebuah produk dapat diklasifikasikan ke dalam tiga  

karakteristik dasar, yaitu : durability atau daya tahan, tangibility atau bentuk, dan 

use atau penggunaan oleh konsumen atau oleh industri (Kotler 2000; Griffin & 

Ebert 1999). Berdasarkan durability dan tangibility, produk dapat diklasifikasikan 

ke dalam tiga kelompok, yaitu:  

a) Nondurable goods (barang tidak tahan lama): barang tidak tahan lama  

biasanya tergolong ke dalam tangible goods, habis dikonsumsi dalam waktu 

yang singkat, dan sering dibeli. Contoh: makanan, minuman, dan sabun. 

b) Durable goods (barang tahan lama): barang tahan lama biasanya tergolong ke 

dalam tangible goods, tidak habis dikonsumsi dalam waktu yang singkat, dan 

tidak terlalu sering dibeli. Contoh: lemari es, mesin, peralatan, dan pakaian.  

c) Services (jasa–jasa): jasa tergolong ke dalam intangible goods, dan langsung 

habis dalam sekali konsumsi. Contoh: jasa salon, angkutan kota dan bengkel. 
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Berdasarkan penggunaannya produk diklasifikasikan ke dalam dua 

kelompok utama, yaitu: barang–barang konsumsi (consumer goods) barang–

barang yang digunakan untuk konsumsi sehari–hari, dan barang–barang industri 

(industrial goods) barang–barang yang digunakan oleh perusahaan untuk 

memproduksi barang lain. Barang–barang konsumen lebih lanjut dapat 

diklasifikasikan berdasarkan kebiasaan berbelanja, menjadi empat kategori 

sebagai berikut:  

a) Convenience goods and services (barang atau jasa sehari–hari), yaitu barang–

barang atau jasa–jasa yang dikonsumsi secara cepat dan rutin, relatif tidak 

mahal, sering dibeli, serta membutuhkan sedikit waktu dan usaha untuk 

memperolehnya. Contoh: produk toiletries seperti sabun dan pasta gigi, 

makanan, minuman, dan pelayanan dalam restoran cepat saji. 

b) Shopping goods (barang belanja), yaitu barang–barang yang lebih mahal dan 

lebih jarang dibeli dibandingkan dengan barang konsumsi sehari–hari. 

Konsumen biasanya membandingkan merek yang satu dengan yang lainnya 

serta mengevaluasi perbedaan kualitas, harga, warna, model, dan kriteria 

lainnya. Contoh: perabotan rumah tangga, pakaian, dan mobil bekas. 

c)  Specialty goods and services (barang–barang dan jasa–jasa khusus), yaitu 

barang–barang dan jasa–jasa yang memiliki karakteristik yang unik dan 

harganya relatif mahal. Konsumen biasanya rela untuk melakukan usaha– 

usaha spesial untuk memperolehnya. Contoh: mobil, gaun pengantin, dan 

peralatan fotografi.  
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d)  Unsought goods, (barang–barang maupun jasa–jasa yang tidak  

terpikirkan oleh konsumen untuk membelinya). Biasanya barang–barang 

tersebut berhubungan dengan faktor keamanan dan masa depan dari 

konsumen. Contoh: asuransi jiwa, tanah pemakaman, dan ensiklopedia. 

2.1.3 Merek (Brand) 

Seorang pemasar yang handal dan professional akan mampu untuk 

menciptakan, memelihara, melindungi dan meningkatkan merek. Memberi merek 

adalah sebuah seni dan merupakan bagian paling penting dalam pemasaran. 

Menurut AL. Ries dan L. Ries, “Pemasaran pada dasarnya adalah membangun 

merek di benak konsumen. Jika anda mampu membangun merek yang kuat, anda 

akan memiliki program pemasaran yang tangguh pula” (AL. Ries dan L. Ries 

2005). Oleh sebab itu, pemahaman mengenai merek dan cara-cara membangun 

merek yang benar penting diperhatikan oleh setiap pemasar.   

Menurut American Marketing Association 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 (Kotler, 2000). Bisa dikatakan bahwa, pada saat 

seorang pemasar menciptakan sebuah nama, logo, atau simbol baru untuk suatu 

produk baru, maka pemasar tersebut telah menciptakan sebuah merek. Suatu 

merek pada gilirannya memberi tanda pada konsumen mengenai sumber produk 

tersebut. Di samping itu, merek melindungi, baik konsumen maupun produsen 
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dari para kompetitor yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak 

identik 

Menurut Keller, “A brand is therefore a product, but one that adds other 

dimensions that differentiate it in some way from other products designed to 

satisfy the same need” (Keller 2003, p. 4). Dapat dikatakan bahwa sebuah merek 

merupakan sebuah produk, namun memiliki dimensi lain yang membedakannya 

dengan produk–produk lainnya dalam memuaskan kebutuhan yang sama. Dari sisi 

pandang merek, loyalitas juga akan semakin memperkuat sebuah merek. Itulah 

sebabnya Aaker menempatkan brand loyalty sebagai salah satu dari empat elemen 

ekuitas merek, selain kesadaran (awareness), kualitas yang dirasakan (perceived 

quality), dan asosiasi.  

Merek mempunyai makna yang berbeda-beda bagi para produsen. 

Menurut Hermawan Kertajaya (dalam Simamora, 2002), perusahaan memiliki 

cara yang berbeda-beda dalam memandang merek. Hal itu tergantung pada tipe 

pemasaran yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Berikut ini adalah tipe-tipe 

pemasaran yang biasa digunakan oleh berbagai perusahaan: 

1) No marketing (tanpa pemasaran), tipe pemasaran ini dilakukan pada saat 

perusahaan memonopoli pasar dan tidak memiliki pesaing. Konsumen pasti 

mencari produk karena tidak ada pilihan. Dalam hal ini, merek hanya 

dianggap sekedar nama. 

2) Mass marketing (pemasaran masal), tipe pemasaran ini dilakukan ketika 

perusahaan sudah memiliki pesaing walaupun pesaingnya lemah, untuk itu 

perusahaan masih menguasai sebagian besar pasar dengan melakukan 
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pemasaran massal (mass marketing), dan pada saat ini merek tidak lebih dari 

sekedar mengenalkan produk (brand awareness). 

3) Segmented marketing (pemasaran yang tersegmentasi), dilakukan pada saat 

persaingan mulai ketat, oleh karena itu perusahaan perlu melakukan 

segmentasi pasar. Dalam tipe pemasaran ini, perusahaan harus menancapkan 

citra yang baik tentang mereknya, karena itu merek diperlukan sebagai jangkar 

asosiasi (brand association). 

4)  Niche marketing (pemasaran khusus), ketika persaingan bertambah ketat lagi, 

perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan segmen, melainkan ceruk pasar 

(niche marketing) yang ukurannya lebih kecil tetapi memiliki perilaku khas. 

Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan kesan bahwa mereknya 

berkualitas, karena itu merek adalah persepsi kualitas (perceived quality). 

5)  Individualized marketing (pemasaran perorangan), ketika sudah mencapai 

puncak persaingan, bagi perusahaan merek berkaitan dengan loyalitas (brand 

loyalty). Dalam puncak persaingan tentunya jumlah pesaing sangat banyak 

dengan berbagai strategi yang digunakan dan konsumen tidak mau hanya 

sekedar dipandang sebagai pembeli saja, karena itu perusahaan harus menjalin 

kemitraan dengan konsumen melalui individualized marketing. 

Pada dasarnya penggunaan merek adalah penggunaan nama, logo, trade 

mark, serta slogan yang tetap dan telah dipatenkan dan memiliki perlindungan 

hukum yang dapat digunakan untuk membedakan perusahaan-perusahaan dan 

individu-individu satu sama lain dalam hal apa yang mereka coba tawarkan. 

Penggunaan suatu merek, simbol, atau logo secara konsisten membuat merek 
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tersebut segera dapat dikenali oleh konsumen sehingga segala sesuatu yang 

berkaitan dengannya tetap diingat. Dengan demikian, suatu merek dapat 

mengandung empat hal, yaitu sebagai berikut : 

(1)  Menjelaskan apa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

(2)  Menjelaskan apa yang dijalankan oleh perusahaan. 

(3)  Menjelaskan profil perusahaan itu sendiri. 

(4)  Menjadi jaminan bagi konsumen akan kualitas produk tersebut. 

Sebuah merek memberikan janji-janji yang di dalamnya menyangkut 

kepercayaan, konsistensi, dan harapan-harapan yang dirasakan konsumen. Dengan 

demikian, merek sangat penting, baik bagi konsumen maupun produsen. Bagi 

konsumen, merek bermanfaat untuk mempermudah proses keputusan pembelian 

dan merupakan jaminan akan kualitas. Sebaliknya, bagi produsen, merek dapat 

membantu upaya membangun loyalitas dan hubungan berkelanjutan dengan 

konsumen.  

2.1.4 Kepercayaan Terhadap Merek (Trust In a Brand) 

Faktor trust in a brand sangat berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. 

Lau dan Lee (1999) mendefinisikan trust sebagai kesediaan (willingness) individu 

untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu. Moorman, 

Deshpande, dan Zaltman mendefinisikan trust sebagai kesediaan (willingness) 

individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam 

pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (confidence) kepada pihak lain 

tersebut. Dua pendapat tersebut menekankan unsur kesediaan (willingness) dan 

keyakinan (confidence) dalam trust (Moorman, Deshpande, dan Zaltman 1992).  
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Morgan dan Hunt berpendapat bahwa ketika satu pihak mempunyai 

keyakinan (confidence) bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran 

mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada trust (Morgan 

dan Hunt 1994). Lewis dan Weigert (1985) seperti dikutip oleh Lau dan Lee 

(1999: 343) mendefinisikan trust sebagai “confidence in the face of risk”. Boon 

dan Holmes (1991) seperti dikutip oleh Lau dan Lee (1999: 343) mendefinisikan 

trust sebagai “a state involving confident positive expectations about another’s 

motives with respect to one self in risky situation.” Tiga pendapat tersebut 

menekankan pentingnya unsur confidence dalam trust. 

Dalam konteks merek, Delgado-Ballester dan Munuera-Alemán 

mendefinisikan trust atau kepercayaan sebagai “a feeling of security held by the 

consumer that the brand will meet his/her consumption expectations” (Delgado-

Ballester dan Munuera-Alemán, p.1241, 2001). Kepercayaan adalah rasa aman 

yang dirasakan oleh konsumen terhadap merek, bahwa merek tersebut akan 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kepercayaan terhadap merek (Aaker, 

1996; Lassar et al., 1995) menunjukkan bahwa nilai merek dapat diciptakan dan 

dikembangkan melalui manajemen yang diimbangi dengan kinerja produknya 

(Delgado-Ballester dan Munuera-Alemán, 2001, p. 1242). Kepercayaan seseorang 

terhadap merek didasarkan atas pengalamannya dengan merek tersebut. Menurut 

Lau dan Lee (1999 : 344 ), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

terhadap merek. Ketiga faktor ini berhubungan dengan tiga entitas yang tercakup 

dalam hubungan antara merek dan konsumen, yakni merek itu sendiri, perusahaan 
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pembuat merek, dan konsumen. Selanjutnya Lau dan Lee memproposisikan 

bahwa kepercayaan terhadap merek akan menimbulkan loyalitas merek. 

Trust in a brand merupakan keyakinan seorang konsumen terhadap 

kredibilitas atau reputasi sebuah produk dalam memenuhi kebutuhannya, dengan 

indikatornya.sebagai.berikut: 

1) Percaya.terhadap.merek.ini.secara.menyeluruh. 

2)  Percaya terhadap merek ini karena tidak akan mengecewakan. 

 

2.1.4.1 Karakteristik Merek (Brand Characteristic) 

Karakteristik merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menentukan pengambilan keputusan konsumen untuk mempercayai suatu merek. 

Beberapa indikator penting yang menjadi pertimbangan dalam pembelian sebuah 

produk yaitu diantaranya adalah reputasi merek (Zucker, 1986), dapat 

diprediksikan (Rempel et al, 1985), dan kompetensi merek tersebut (Andaleep and 

Anwar, 1996).  

Reputasi merek (Brand Reputation)  

“Brand Reputation can be develop through advertising and public 

relation, but it is also likely to be influenced by Product Quality & Performance.” 

(Lau & Lee, 346). Ini berarti reputasi suatu merek itu dapat dikembangkan melalui 

iklan, relasi publik dan konsistensi dalam mempertahankan kualitas produk 

tersebut. 
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Merek yang dapat diramalkan (Brand Predictability) 

“Of these knowledge-based trust, grounded in behavioral 
predictability, exist when one party has enough information about 
another to understand and the predict it’s likely behavior that it 
will act trustworthy” (Linskold,1978; Roter, 1971).  

 
Brand predictability dapat diartikan bahwa ketepatan informasi yang 

diberikan akan menimbulkan kepercayaan . 

Kompetensi merek (Brand Competence) 

“Lau & Lee (1999), A competent brand is one that has the ability to solve 

a customer problem and to meet his or her need.” Merek yang memiliki 

kompetensi adalah merek yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

permasalahan konsumen dan memenuhi kebutuhan konsumen.  

 Karakteristik sebuah merek dapat dibentuk dengan memberi nama yang 

baik, menggunakan alat-alat pendukung yang tepat dan memenuhi syarat-syarat 

yang diperlukan. Menurut Lamb et al (2001), nama merek yang baik memiliki 

beberapa karakteristik khusus, sebagai berikut : 

 

1.  Mudah dihafalkan 

2. Mudah dikenali 

3. Mudah diingat 

4. Singkat 

5. Berbeda dari yang lainnya 

6. Menjelaskan produk 

7. Menjelaskan kegunaan produk 

8. Menjelaskan kelebihan produk 

9. Memiliki pengertian dan    

memiliki konotasi yang positif 
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 Menurut kotler ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh sebuah 

merek, diantaranya adalah : (Kotler, 2003) 

1. Merek harus menunjukkan sesuatu mengenai manfaat dan mutu suatu produk. 

2. Merek harus menyarankan ciri-ciri produk seperti kemampuan dan warna 

kepada   produk.   

3. Merek harus mudah diucapkan, dikenal  dan diingat.  

4. Merek harus bisa menarik perhatian. 

5. Merek  harus mempunyai kekhasan yang unik. 

6. Merek tidak boleh memiliki arti yang buruk di negara lain atau dalam bahasa 

lain. 

7. Merek harus terdaftar dan memenuhi kriteria dalam undang-undang merek 

dagang. 

Sebuah merek tidak akan dapat dikenal dengan baik jika perusahaan 

tersebut tidak pernah memperkenalkannya kepada konsumen, oleh sebab itu 

perusahaan harus melakukan tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan suatu merek tersebut. Menurut Kotler, dalam 

membangun merek terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti : (Kotler, 

2003) 

1.  Public relation 

3.  Sponsorship 

5.  Brand community 

7.  Company visit 

9.Trade show 

2.  Event marketing 

4.  Public facilities 

6.  Social Cause marketing 

8.  Founder’s or a celebrity personality 

10. Mobile phone marketing 
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2.1.4.2 Karakteristik Perusahaan (Company Characteristic)  

Karakteristik suatu perusahaan yang ada dibalik suatu merek tertentu juga 

dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

Pengetahuan konsumen mengenai perusahaan pembuat merek adalah landasan 

awal yang harus diketahui oleh konsumen, adapun indikator yang mempengaruhi 

karakteristik perusahaan adalah, kepercayaan terhadap perusahaan, reputasi 

perusahaan (Yamagishi and Yamagishi, 1994), motivasi perusahaan (Scheer and 

Steen Kamp, 1995) dan integritas perusahaan.  

Kepercayaan terhadap perusahaan (Trust in Company) 

Jika kita sudah mempercayai suatu entitas, maka secara otomatis kita akan 

mempercayai entitas-entitas kecil yang ada didalamnya. Dalam hal ini, entitas 

utama adalah perusahaan dan brand termasuk di dalamnya. Jadi jika kita 

mempercayai perusahaan tersebut maka secara otomatis kita akan mempercayai 

merek tersebut. (Lau & Lee, 347) 

Reputasi perusahaan (Company Reputation) 

“If a consumer perceives that other people are of the 
opinion that the company behind a brand is known to be fair and 
just that consumer may feel more secure in acquiring and using the 
company’s brand.” 
 
 Jika konsumen pernah mendengar opini yang baik terhadap suatu merek, 

maka konsumen akan merasa aman dalam mengkonsumsi merek perusahaan 

tersebut. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Anderson & Weitz (1996) ”in the 

marketing channel context” mendukung argumen tersebut. 
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Motif perusahaan (Perceived motives of the company) 

“Jones et al. Suggested that the extent to which a leader behavior is 

relevant to the followers needs influences confidence and trust in the leader” 

(Jones et al. 1989)  Dalam kaitannya dengan merek, kepercayaan dapat timbul 

ketika konsumen sudah merasa bahwa perusahaan tersebut baik dan menarik 

minat konsumen. 

Integritas perusahaan (Company Integrity) 

      “The integrity of the company behind the brand is the 
consumer’s perception that it adhers to a set of acceptable 
principles, such as keeping ti’s promises, being ethical and being 
honest.” (Lau & Lee,348).  

 
Integritas perusahaan dapat dinilai melalui persepsi konsumen atas 

perilaku perusahaan seperti ketepatan dalam memenuhi janji, kejujuran dan etika. 

 

2.1.4.3 Karakteristik Merek-Konsumen (Consumer-Brand Characteristic) 

Consumer-band characteristic dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap 

merek. Karakteristik ini meliputi pengalaman konsumen, kesukaan konsumen 

terhadap merek, dukungan dari lingkungan sekitar, pengaruh dari teman sebaya 

dan kepuasan konsumen terhadap merek (Bendapudi & Berry, 1997). 

Kesukaan terhadap merek (Brand Liking) 

“Bennet , Suggests that to initiate a relationship, one party must be liked by 

the other” (Bennet 1996).  Untuk memulai suatu hubungan maka salah satu pihak 

harus ada yang menyukai pihak lainnya terlebih dahulu. Ketika pelanggan 

menyukai suatu merek, mereka pasti akan mencari tahu lebih banyak tentang 

merek tersebut lalu terciptalah rasa percaya. 
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Pengalaman dengan merek (Brand Experience) 

“When a customer gains more experience with a brand, the 
customer understands the brand better and grows to trust it more. 
This experience is not restricted to positive experiences, because 
any experience improves the consumer’s ability to predict the 
brand’s performance” (Lau & Lee, p.350-351, 1999).  

 
Ketika konsumen mendapatkan pengalaman baik dengan suatu merek, 

maka konsumen akan berusaha mengenali merek dengan lebih baik dan 

selanjutnya akan memupuk kepercayaan konsumen. Pengalaman ini tidak terbatas 

pada pengalaman baik saja, karena setiap pengalaman yang dilalui konsumen akan 

meningkatkan kemampuan konsumen dalam memprediksikan performa suatu 

merek. 

Pengaruh sekitar (Peer Support) 

“Bearden et al, argued that an important determinant of an 
individual’s behavior is other individual’s influence, implying that 
social influence is an important determinant of consumer 
behavior” (Bearden et al. 1989). 

 
 Ini berarti bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

sosialnya, hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa pengaruh sosial adalah 

faktor yang penting dari perilaku konsumen. 

Kepuasan.terhadap.merek.(Band.Satisfaction) 

           “Brand satisfaction can be defined as the outcome of the subjective 

evaluation that the chosen alternative brand meet or exceed expectation” 

(Bloomer and Kasper, 1995). Kepuasan merek merupakan hasil evaluasi 

konsumen atas berbagai alternative merek yang melampaui perkiraannya. 
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Konsumen susu cair dalam kemasan memiliki karakteristik yang sangat 

beragam, baik ditinjau dari sisi demografi, geografi maupun jenis kelamin. 

Karakteristik konsumen susu cair tergolong sebagai straight rebuy yang berarti, 

mereka melakukan pembelian rutin dengan modifikasi produk yang rendah. 

Gaya hidup atau lifestyle juga mempengaruhi karakteristik konsumen susu 

cair kemasan. Kebanyakan dari konsumen susu cair dalam kemasan mempunyai 

gaya hidup yang ingin praktis dan serba cepat atau instant, sesuai dengan karakter 

Susu Ultra yang harganya relatif murah, mudah didapatkan, dan mudah 

mengkonsumsinya. 

Menurut Kotler dan Amstrong “Lifestyle is a person’s pattern of living as 

expressed in his or her activities, interest and opinion (AIO)” (Kotler dan 

Amstrong 2003). Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang tergambarkan 

pada aktifitas, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup mencerminkan sesuatu 

yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan kelas sosial atau kepribadian 

seseorang. Jadi karakteristik konsumen susu cair dalam kemasan lebih banyak 

dipengaruhi oleh gaya hidup atau lifestyle yang mereka punyai. 

2.1.5 Loyalitas Merek (Brand Loyalty)  

Penelitian ini menggunakan konsep loyalitas merek sebagai perilaku 

dalam pembelian merek Susu Ultra. Ketika konsumen memberikan 

kepercayaannya kepada suatu merek dan ingin mempercayakan dirinya pada 

merek, maka konsumen akan menunjukkan perilaku pembelian yang positif 

terhadap merek tersebut (Boon and Holmes,1991). 
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Assael mendefinisikan loyalitas sebagai “a favorable attitude toward a 

brand resulting in consistent purchase of the brand over time.” Assael (1998: 130) 

Literatur-literatur pemasaran menyatakan bahwa loyalitas dapat dipahami dari dua 

dimensi sebagai berikut (Jacoby dan Kyner, 1988 seperti dikutip oleh Hallowel, 

1996) :  

1) Loyalty is behavioral, artinya loyalitas dapat dipahami sebagai konsep yang 

menekankan pada rentetan pembelian, proporsi pembelian, probabilitas 

pembelian (Dick dan Basu, 1994). Konsep ini sering disebut pendekatan 

perilaku (behavioral approach). 

2) Loyalty as an attitude, artinya loyalitas dipahami sebagai komitmen psikologis 

pelanggan terhadap obyek tertentu (Dharmmesta, 1999). Pemahaman ini 

sering disebut sebagai pendekatan attitudinal (attitudinal approach). 

Mowen & Minor (1998) seperti dikutip oleh Dharmmesta (1999:74) 

mengemukakan definisi loyalitas merek sebagai “kondisi dimana konsumen 

mempunyai sikap positif terhadap sebuah merek, mempunyai komitmen pada 

merek tersebut, dan bermaksud meneruskan pembeliannya di masa mendatang.” 

 Boulding dan kawan-kawan (1993) seperti dikutip oleh Dharmmesta 

(1999) juga mengemukakan bahwa terjadinya loyalitas merek pada konsumen itu 

disebabkan oleh adanya pengaruh kepuasan atau ketidakpuasan dengan merek 

tersebut yang terakumulasi secara terus-menerus disamping adanya persepsi 

tentang kualitas produk.  
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Oliver mendefinisikan loyalitas sebagai : (Oliver, 1999: 34) 

 “A deeply held commitment to rebuy or repatronize a 
preferred product/service consistently in the future, thereby causing 
repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite 
situational influences and marketing efforts having the potential to 
cause switching behavior.”  

 
Tiga definisi tersebut di atas didasarkan atas pendekatan keperilakuan dan 

attitudinal. Penggabungan tiga pendekatan tersebut dapat memberikan definisi 

operasional yang cukup memuaskan untuk menganalisa loyalitas pelanggan 

(Dharmmesta, 1999; Dick dan Basu, 1994). 

Dapat dikatakan, loyalitas merek adalah sebuah komitmen mendalam 

untuk membeli kembali atau menjadi pelanggan tetap dari sebuah produk atau jasa 

yang disukai secara konsisten di masa yang akan datang, di mana komitmen 

tersebut menyebabkan pembelian yang berulang terhadap merek yang sama, 

meskipun pengaruh–pengaruh situasional dan usaha–usaha pemasaran 

mempunyai kesanggupan atau kemungkinan untuk mengakibatkan perubahan 

perilaku. 

Aaker melakukan segmentasi perilaku loyalitas konsumen menjadi  

beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok non-customers atau 

mereka yang membeli merek dari pesaing. Kelompok kedua adalah price  

switchers, yaitu kelompok konsumen yang sensitif terhadap harga. Kelompok  

ketiga adalah passively loyalist, yaitu mereka yang membeli karena kebiasaan dan 

bukan karena alasan tertentu. Apabila orang tua dan keluarga mereka terbiasa 

membeli merek A, maka tanpa berpikir panjang, mereka juga akan mengkonsumsi 

merek A. Seringkali merek–merek yang sudah beredar lama cocok untuk 
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kelompok ini. Produk Pepsodent contohnya, diuntungkan oleh kondisi ini. Merek 

ini banyak digunakan antar-generasi, mulai kakek-nenek, orang tua, sampai anak. 

Kelompok keempat adalah fence sitters, yaitu mereka yang merasa tidak ada 

bedanya antara merek A dan merek B. Kelompok terakhir tentunya adalah mereka 

yang berkomitmen untuk membeli merek kita kembali. Kelompok ini disebut 

sebagai commited.  

Kotler mengatakan konsumen memiliki tingkatan–tingkatan loyalitas 

terhadap merek tertentu. Para pembeli dapat dibagi menjadi empat macam 

berdasarkan loyalitas terhadap merek: (Kotler, p.268, 2000) 

a. Hard-core loyals, yaitu konsumen yang hanya membeli satu merek sepanjang 

waktu.  

b. Split loyals, yaitu konsumen yang loyal terhadap dua atau tiga merek.  

c. Shifting loyals, yaitu konsumen yang berpindah dari satu merek ke merek 

lainnya.  

d. Switchers, yaitu konsumen yang tidak memiliki loyalitas terhadap merek 

manapun.  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas dan menganalisa 

masalah trust in a brand terhadap brand loyalty yang dapat dijadikan referensi 

bagi peneliti diantaranya adalah : 
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1. Gede Riana mahasiswi jurusan manajemen fakultas ekonomi Universitas 

Udayana, Denpasar dengan judul “Pengaruh Trust In A Brand terhadap Brand 

Loyalty pada konsumen Air Minum Aqua Di Kota Denpasar”  (2008). Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel trust in a brand yang meliputi brand characteristic (X1), company 

characteristic (X2), dan consumer-brand characteristic (X3) secara bersama-

sama terhadap brand loyalty dan secara parsial variabel brand characteristic, 

company haracteristic, dan consumer-brand characteristic berpengaruh 

signifikan terhadap brand loyalty, di mana brand characteristic berpengaruh 

dominan terhadap brand loyalty.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

menguji pengaruh variable Trust in a Brand terhadap Brand Loyalty dan 

ketiga variabelnya adalah brand characteristic, company characteristic, dan 

consumer-brand characteristic. Perbedaannya terletak pada pemilihan metode 

pengujian dan indikatornya yang disesuaikan dengan karakteristik produk 

yang diteliti. 

2. Geok Theng Lau & Sook Han Lee dari National University of Singapore 

dengan judul “Consumer Trust in a Brand and the Link to Brand loyalty.” 

Penelitian ini dilakukan di Singapore dengan jumlah sample sebesar 263 

responden. Dengan hasil penelitian sebagai berikut : 1) Brand characteristic 

relatif lebih penting dalam hubungannya dengan kepercayaan konsumen 

terhadap sebuah merek. 2) Penelitian ini juga menunjukkan bahwa trust in a 

brand berhubungan secara positif dengan brand loyalty dibandingkan faktor-
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faktor lainnya, sehingga faktor merek sangat ditekankan dalam pengembangan 

trust in a brand. 

3. Elena Delgado-Ballester and jose Luis Munuera- Aleman dari marketing 

department, university of Murica, Murica, Spain dengan judul “Brand trust in 

the context of consumer loyalty.” Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada 

hubungan konseptual yang signifikan antara brand trust terhadap satisfaction 

dan loyalty. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis multivariable 

regresi dengan sampel sebanyak 173 orang responden. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Trust in a brand (kepercayaan terhadap merek) dalam hal ini adalah brand 

characteristic (karakteristik merek), company characteristic (karakteristik 

perusahaan) dan consumer-brand characteristic (karakterisktik merek –

konsumen) harus dikelola dengan baik agar mampu untuk membuat dan menjaga 

loyalitas konsumen. 

Karakteristik merek mempunyai peran yang sangat penting dalam 

menentukan pengambilan keputusan konsumen untuk mempercayai suatu merek. 

Hal ini disebabkan oleh konsumen melakukan penilaian sebelum membeli. 

Karakteristik merek yang berkaitan dengan kepercayaan merek meliputi dapat 

diramalkan, mempunyai reputasi, dan kompeten. 

Karakteristik perusahaan yang ada di balik suatu merek juga dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

Pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada di balik merek suatu produk 
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merupakan dasar awal pemahaman konsumen terhadap merek suatu produk. 

Karakteristik ini meliputi reputasi suatu perusahaan, motivasi perusahaan yang 

diinginkan, dan integritas suatu perusahaan. 

Karakteristik merek-konsumen merupakan dua kelompok yang saling 

mempengaruhi, sehingga ada kesamaan antara konsep diri konsumen dengan 

merek. Oleh sebab itu, karakteristik merek–konsumen dapat mempengaruhi 

kepercayaan terhadap merek. Karakteristik ini meliputi kemiripan antara konsep 

emosional konsumen dengan kepribadian merek, kesukaan terhadap merek, dan 

pengalaman terhadap merek. Sehingga dari keterangan teori di atas dapat 

digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti 

Gambar 2.1. Kerangka Teoritis 

 

Hubungan yang terjadi antara ketiga variable kepercayaan terhadap merek 

akan dijelaskan melalui rumus regresi berganda dibawah ini. Hasil dari 

perhitungan ini akan menggambarkan besaran nilai loyalitas merek, dimana 

Kepercayaan terhadap merek 

Karakteristik 
Merek 

Karakteristik 
Perusahaan 

Karakteristik 

Merek-konsumen 

Loyalitas 

merek 
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faktor-faktor yang mempengaruhi adalah besaran koefisien regresi dikalikan 

dengan besaran brand characteristic ditambah dengan besaran koefisien regresi 

dikalikan dengan besaran company characteristic ditambah dengan besaran 

koefisien regresi dikalikan dengan besaran ditambah dengan eror. Maka semakin 

besar koefisien regresinya maka tingkat brand loyaltynya akan semakin tinggi.    

   Y = β0+ β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

Keterangan: 

Y  = Brand Loyalty                           β0  = Constanta 

β1β2β3  = Koefisien Regresi                     X1  = Brand characteristic 

X2  = Company characteristic           X3  = Consumer-brand characteristic 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

HO1 : Variabel karakteristik merek, karakteristik perusahaan dan 

karakteristik merek-konsumen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. 

Ha1 : Variabel karakteristik merek, karakteristik perusahaan dan 

karakteristik merek-konsumen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas merek. 

 

 

PPENGARUH TRUST..., HERDITYA WISNU WARDANA, Ma.-IBS, 2009



49 

 

HO2 : Variabel karakteristik merek, karakteristik perusahaan dan 

karakteristik merek-konsumen secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas merek.  

Ha2 : Variabel karakteristik merek, karakteristik perusahaan dan 

karakteristik merek-konsumen secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas merek. 
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Bab III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  

deskriptif karena menurut Maholtra, data itu dibagi ke dalam dua bentuk yaitu 

sekunder dan primer. Data primer tersebut dibagi lagi menjadi data kualitatif dan 

data kuantitatif, kemudian data kuantitatif dapat dibedakan lagi menjadi bentuk 

deskriptif dan kausal. Bentuk deskriptif itu dapat diperoleh melalui data survey 

dan data observasi seperti yang terlihat di gambar di bawah ini. (Malhotra, 2006) 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Naresh K. Malhotra                              

Gambar 3.1. Klasifikasi Data Riset Pemasaran 
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Pemasaran 

Data Primer Data sekunder 

Data Kualitatif Data Kuantitatif 

Kausal Deskriptif 

Data Survey Data Observasi dan Data 

Lain 

Data Percobaan 
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Yang menjadi target populasi dari penelitian ini adalah setiap orang yang 

paling tidak pernah mengkonsumsi susu ultra sebanyak satu kali, dengan 

karakteristik populasi sebagai berikut:  

1. Setiap individu yang membeli dan mengkonsumsi susu cair dalam kemasan 

merek Susu Ultra, dengan pembagian usia antara 15–20, 21-50 dan ≥51 tahun.  

3.2 Teknik Penarikan Sample                   

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonprobability Sampling, dengan pengambilan sample secara Convenience 

Sampling1. Menurut Cooper & Emory, pengambilan sampel nonprobabilita adalah 

tidak acak dan subyektif, di mana setiap anggota tidak memiliki peluang untuk 

menjadi bukan nol yang diketahui (Cooper & Emory 1996, p. 216). Metode ini 

mengizinkan pewawancara memilih anggota–anggota sampel “secara acak” 

(diartikan sebagai yang mereka inginkan atau di manapun mereka menemukan 

sampel tersebut) adalah bukan pengambilan sampel secara acak. 

Jumlah sampel yang akan digunakan oleh  peneliti ditentukan berdasarkan 

oleh teori yang dikemukakan oleh Naresh K. Malhotra dengan menggunakan 

perhitungan nilai Variance dan tingkat keakuratan yang diinginkan.2 Dimana nilai 

D ditentukan sebesar 3.5% dari rata-rata yang dihitung dari rata-rata jawaban 

                                                           
1 Metode pengambilan sampel dari elemen-elemen yang convenience yakni yang paling mudah dihubungi, 

dikenal, dan mau bekerja sama (Bilson Simamora:2004) 
 

2
 Malhotra,N.(2006)Riset Pemasaran, Pendekatan Terapan, Jilid 2, Edisi 4, pp.10 
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responden perpertanyaan dan pervariabel, Z=1.96 dan Variance=1.2525 pada saat 

pretest. 

 

D = Tingkat Presisi  Z = Z - score (1.96) 

 = Simpangan baku  n = Jumlah sampel 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka didapatkan jumlah responden 

sebesar 128,7063 orang dan dibulatkan menjadi 130 orang. Dari 130 orang 

responden yang digunakan sebagai sampel penelitian dicari responden baik yang 

berkeluarga maupun belum berkeluarga, laki-laki maupun perempuan, yang 

berpendidikan maupun tidak berpendidikan, berstatus pekerja atau tidak bekerja, 

dan semua responden adalah konsumen susu cair dalam kemasan dan paling tidak 

pernah meminum Susu Ultra. 

 

3.3 Identifikasi Variabel 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian kali ini adalah variabel Trust 

In A Brand yang meliputi karakteristik merek (X1), karakteristik perusahaan (X2), 

dan karakteristik merek-konsumen (X3)  terhadap loyalitas merek (Y).  

 

PPENGARUH TRUST..., HERDITYA WISNU WARDANA, Ma.-IBS, 2009



53 

 

3.4 Definisi Operasional 

1) Variabel karakteristik merek didefinisikan secara operasional sebagai 

karakteristik merek yang berkaitan dengan kepercayaan merek meliputi dapat 

diramalkan, mempunyai reputasi dan kompeten, indikatornya meliputi: 

a) Reputasi merek (Brand Reputation) : 

• Benak utama konsumen (Top of mind) 

• Iklan (Advertising) 

• Memiliki reputasi akan kinerja yang baik (This Brand is Reputed to 

perform Well) 

b) Dapat diramalkan (Brand Predicted) : 

• Memiliki performa yang konsisten (Perform Consistencies) 

• Sesuai harapan konsumen (I Know What Exactly to Expect) 

c) Kompetensi merek (Brand Competencies) : 

• Sesuai dengan kebutuhan konsumen (Meet the Consumer Needs) 

• Banyak merek lain yang lebih baik dari merek ini (Most Other Brand 

are Better than This One) 

2) Variabel Company Characteristic didefinisikan secara operasional sebagai 

pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada di balik merek suatu 

produk merupakan dasar awal pemahaman konsumen terhadap merek suatu 

produk. Karakteristik ini meliputi reputasi suatu perusahaan, motivasi 

perusahaan yang diinginkan, dan integritas suatu perusahaan, indikatornya 

meliputi : 
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a) Kepercayaan terhadap perusahaan (Trust in Company) 

b) Reputasi perusahaan (Company Reputation) : 

• Komentar negatif (Negative Comment) 

• Penghargaan (Awards) 

c) Motif perusahaan (Perceived Motives Company) : 

• Perhatian perusahaan terhadap pelanggan (Company attention to the 

Customer) 

d) Integritas perusahaan (Company Integrity) : 

• Kejujuran perusahaan terhadap konsumen (Company is Honest in it’s 

Dealing With it’s Customers) 

3) Variabel Consumer-Brand Characteristic didefinisikan secara operasional 

sebagai dua kelompok yang saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, 

karakteristik merek–konsumen dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap  

loyalitas merek. Karakteristik ini meliputi kemiripan antara konsep emosional 

konsumen dengan kepribadian merek, kesukaan terhadap merek, dan 

pengalaman terhadap merek. Indikatornya meliputi : 

a) Pengalaman terhadap merek (Brand Experience) : 

• Frekuensi konsumen (Consumer Frequently) 

b) Kesukaan terhadap merek (Brand Liking) : 

• Saya suka merek ini (I Like This Brand) 

• Mudah dikonsumsi (Easy to Handle) 

c) Pengaruh lingkungan sekitar (Peer Support) : 

• Referensi dari orang lain (Reference) 
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d) Kepuasan terhadap merek (Brand Satisfaction) : 

• Kepuasan konsumen (Consumer Satisfaction) 

Ketiga variabel bebas di atas adalah variabel yang akan diukur 

pengaruhnya terhadap variabel terikat brand loyalty di bawah ini : 

1) Variabel loyalitas merek (Brand Loyalty) didefinisikan secara operasional 

sebagai 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. Indikatornya meliputi : 

a)  Selalu ingin membeli merek susu cair tertentu  

b) Tidak melakukan pembelian bila tidak tersedia  

c) Mencari di tempat-tempat yang tersedia  

d)  Menyanggah pendapat negatif 

e)  Merekomendasikan kepada konsumen susu cair dalam kemasan yang lain 

f) Bersedia membayar lebih tinggi  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai  

berikut : 

1) Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner 

kepada warga masyarakat Kota Jakarta yang mengkonsumsi susu cair dalam 

kemasan dan sesuai dengan karakteristik populasi. 

2) Data sekunder (secondary data), yang diperoleh dari jurnal pemasaran yang 

diterbitkan secara berkala, yang memuat penelitian sebelumnya mengenai 

rantai pengaruh dari berbagai macam aspek merek ini. Selain itu, data 

sekunder juga diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu melalui berbagai 

macam buku maupun artikel yang berasal dari majalah–majalah pemasaran 

yang berkaitan dengan permasalahan utama yang penulis bahas dalam 

penelitian ini. Selain itu peneliti juga mendapatkan data sekunder yang 

bersumber dari PT Ultrajaya.  

3.5.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kuesioner dengan daftar pertanyaan yang terstruktur atau Structured Question 

(Lampiran). 
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3.5.3 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Skala 

Likert. Untuk pengukuran pengaruh variabel kepercayaan terhadap merek (Trust 

In A Brand) digunakan sepuluh butir persetujuan (0= Sangat Tidak Setuju, 10= 

Sangat Setuju), dimana responden diperbolehkan mengisi daftar skor dengan nilai 

desimal. 

3.5.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dari hasil pengujian kuestioner maka akan didapat respon tertulis dari 

responden, hasil dari jawaban responden akan dikuantitatifkan dengan 

menggunakan skala likert dengan bobot paling tinggi 10 dan paling rendah adalah 

0. Pengujian instrumen data untuk menguji butir pertanyaan kuesioner dengan 

menggunakan uji validitas dan realibilitas. Pada uji validitas nilai data yang akan 

akan dilihat adalah anti image dan loading factor, dimana nilai itu sebaiknya lebih 

besar dari 0,6. Sementara hasil pengujian realibilitas akan dites kepada seluruh 

butir pertanyaan untuk mengetahui hasil alfa cronbach lebih besar dari 0,6 atau 

tidak untuk mengetahui apakah kuesioner ini reliable sebagai instrumen 

pertanyaan atau tidak. Menurut Uma Sekaran, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Selain itu 

Nunnally juga mengatakan bahwa suatu konstruk atau variable dikatakan reliable 

jika memberikan nilai cronbach alpha > 0.60. (Nunnally, 1969) 
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3.6 Prosedur Pengumpulan Data 

Data–data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara 

menyebarkan kuesioner di kota Jakarta. Penelitian ini dilakukan setiap hari selama 

kurang lebih satu bulan dengan waktu yang disesuaikan dengan waktu yang 

dimiliki peneliti. Pembagian kuesioner dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh 

sejumlah sukarelawan yang berasal dari teman maupun keluarga peneliti, yang 

mana peneliti terlebih dahulu memberikan instruksi yang detil dan jelas mengenai 

kuesioner dan cara pengisiannya.  

Pendahuluan dalam lembar kuesioner dimulai dengan permohonan 

informasi demografi dari responden. Kemudian setelah itu disusul dengan 

pernyataan yang isinya meminta responden untuk memberikan tanggapan 

terhadap butir–butir pernyataan yang telah disusun dan menjamin kerahasiaan 

responden atas informasi yang peneliti peroleh dari kuesioner tersebut.  

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa tools atau alat uji yang digunakan yaitu 

uji asumsi regresi berganda, yang akan dijabarkan di bawah ini : 
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3.7.1 Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Linieritas 

Linieritas adalah keadaan yang menunjukkan hubungan antara variabel 

loyalitas merek (brand loyalty) dengan variabel karakteristik merek (brand 

characteristic), karakteristik perusahaan (company characteristic), dan 

karakteristik merek-konsumen (consumer-brand characteristic) bersifat linier atau 

garis lurus dalam range variabel independen tertentu. Linieritas diuji dengan 

menggunakan nilai deviation from linearity pada tabel ANOVA.  

b) Uji Normalitas  

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah 

data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas pada multivariate 

sebenarnya sangat kompleks karena harus dilakukan pada sebuah variabel secara 

bersama-sama. Namun, uji ini bisa juga dilakukan pada sebuah variabel dengan 

logika bahwa jika secara individual tiap-tiap variabel memenuhi asumsi 

normalitas, maka secara bersama-sama (multivariate) variabel-variabel tersebut 

dianggap memenuhi asumsi normalitas. Dalam pembahasan ini akan digunakan 

normal P-P plot of regression standardized residual, dimana jika persebaran data 

berada tidak jauh dari garis 45 derajat maka dapat dikatakan bahwa persyaratan 

normalitas tersebut dapat dipenuhi. Menurut Gujarati, data yang besarannya di 

atas 100 responden dapat dikatakan data berkelompok besar dan asumsi 

normalitas dapat diabaikan (Gujarati,1995). 
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c) Uji Multikolinieritas   

Adanya multikolinieritas merupakan pelanggaran dalam asumsi klasik. 

Multikolinieritas adalah adanya hubungan antar variabel bebas (independent), 

konsekuensi adanya multikolinieritas adalah tidak dapat ditentukannya koefisien 

variabel penjelas dan standard error. Untuk mendeteksi gejala multikolinieritas 

dapat dilakukan dengan menggunakan besaran VIF (Variance Infation Faktor) 

dan angka toleran. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variable bebas manakah 

yang dijelaskan oleh variable bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap 

variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas 

lainnya.3 Pedoman suatu model regresi yang bebas multikol apabila mempunyai 

nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan angka tolerance lebih dari 0,01 (Santosa, 

2000 : 206). 

d) Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah adanya heterogenitas varian dalam observasi. 

Konsekuensi adanya heterogenitas adalah nilai varian dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain hasilnya akan berbeda-beda. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2001 : 69). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat plots antara 

nilai prediksi (ZPRED) dengan residual (SRESID). Deteksi ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scarplots antara SRESID dengan ZPRED di mana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi–Y 

                                                           
3
 Ghozali, Imam. (2001),  “Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS”, Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. Hal :51-80. 

 
 

PPENGARUH TRUST..., HERDITYA WISNU WARDANA, Ma.-IBS, 2009



61 

 

sesungguhnya) yang telah di- studentized (Ghozali, 2001 : 69). Supaya hasil 

analisis yang ada semakin valid maka peneliti juga menggunakan  uji Glejser. 

3.7.2 Analisis Regresi Berganda 

Model regresi digunakan untuk mengasumsikan bahwa terdapat hubungan 

linier antara variabel brand loyalty dengan variabel brand characteristic, company 

characteristic dan consumer-brand characteristic. Adapun model persamaan 

regresi yang dapat digunakan dalam analisis ini adalah : 

Y = β0+ β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

 

Keterangan: 

Y   = Brand Loyalty                                     β0  = Constanta 

β1β2β3   = Koefisien Regresi                               X1  = Brand characteristic 

X2   = Company characteristic                     X3  = Consumer-brand characteristic 
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Bab IV  

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum PT Ultrajaya  

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan  

PT Ultrajaya pertama kali terbentuk pada tahun 1950-an, pada saat itu PT 

Ultrajaya sudah berbentuk perusahaan. PT Ultrajaya telah berkembang dengan 

sangat pesat hingga mampu meraih posisi saat ini sebagai salah satu perusahaan 

terkemuka di Indonesia untuk produk-produk susu dan jus buah. 

Pertumbuhan pesat yang dialami oleh PT Ultrajaya itu tidak terlepas dari 

keteguhan pendirinya untuk menerapkan sebuah filosofi sederhana, “Sebuah tekad 

untuk memproduksi produk dalam kemasan berkualitas tinggi memenuhi 

kebutuhan konsumen Indonesia yang terus meningkat”, Kesuksesan filosofi ini 

ditentukan pula oleh kemampuan PT Ultrajaya yang sudah terbukti dalam 

mencapai empat sasaran dibawah ini : 

Pertama, memastikan bahwa hanya bahan baku terbaik yang digunakan 

untuk proses produksi. Kedua memproduksi jenis produk sesuai dengan 

kebutuhan  konsumen. Ketiga, PT Ultrajaya memiliki teknologi yang mampu 

mendukung pengembangan dan produksi beragam produk berkualitas, dan 

keempat PT Ultrajaya mampu mendistribusikan produk-produk ini ke seluruh 

konsumennya. Filosofi ini yang telah membuat PT Ultrajaya sukses di masa 

lampau, dan akan tetap dipertahankan di masa mendatang.  
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PT Ultrajaya bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman, 

khususnya minuman aseptik yang dikemas dalam kemasan karton yang diolah 

dengan teknologi UHT (Ultra High Temperature) seperti minuman susu, 

minuman sari buah, minuman tradisional dan minuman kesehatan. PT Ultrajaya 

juga mengolah berbagai macam produk makanan atau minuman lain seperti 

mentega, teh celup, konsentrat buah tropis, susu bubuk dan susu kental manis. PT 

Ultrajaya memasarkan hasil produksinya ke toko-toko, supermarket, grosir, hotel, 

institusi, took roti dan konsumen lainnya yang tersebar diseluruh wilayah 

Indonesia dan melakukan ekspor kebeberapa negara. Untuk menunjang kegiatan 

pemasaran dan memperlancar distribusi produknya, induk perusahaan memiliki 

kantor perwakilan dan stock point yang tersebar di Pulau Jawa. 

 

4.1.2 Anak Perusahaan 

 PT Ultrajaya memiliki dua buah anak perusahaan yaitu, PT Nikos 

Intertrade dan PT Nikos Distribution Indonesia. PT Nikos Intertrade adalah 

sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdomisili di 

Indonesia dan berada di Jakarta yang bergerak dalam bidang logistik, kepemilikan 

saham yang dimiliki PT Ultrajaya pada perusahaan ini adalah sebesar 60%. PT 

Nikos Distribution Indonesia adalah sebuah perusahaan yang berdomisili di 

Indonesia dan berlokasi di Jakarta, perusahaan ini bergerak dibidang logistik. 

Presentase kepemilikan PT Ultrajaya dalam perusahaan ini adalah sebesar 70%. 
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4.1.3 Susunan Komisaris dan Direksi 

 Berdasarkan akta risalah RUPS No.12 tanggal 29 juni 2004 dari Ny. Fani 

Andayani, S.H.,Notaris di Bandung, susunan dewan komisaris dan direksi PT 

Ultrajaya ditetapkan untuk masa jabatan sampai tahun 2009 adalah sebagai 

berikut : 

Dewan Komisaris : 

• Presiden komisaris : Tn. Supiandi Prawirawidjaja 

• Komisaris   : Tn. Drs. H. Soeharsono Sagir 

• Komisaris Independen : Tn. Drh. Endang Suharya 

Direksi : 

• Presiden Direktur  : Tn. Sabana Prawirawidjaja 

• Direktur   : Tn. Samudera Prawirawidjaja 

• Direktur   : Tn. Ir. Yutianto Iskandar 

 

4.2 Analisis Data dan Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama 

dan secara parsial variabel karakteristik merek (brand characteristic), 

karakteristik perusahaan (company characteristic) dan karakteristik merek-

konsumen (consumer-brand characteristic) terhadap loyalitas merek (brand 

loyalty) pada konsumen Susu Ultra. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan 

responden sebanyak 130 orang, adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

beserta analisisnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini. 
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4.2.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap konsumen 

Susu Ultra maka dapat diketahui karakteristik dari responden dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

4.2.1.1   Jenis Kelamin  

Berdasarkan jenis kelaminnya, maka responden dalam penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 
Klasifikasi responden menurut jenis kelamin 

                                    

Sumber : Data primer yang diolah 

 

 
Gambar 4.1 di atas menggambarkan bahwa proporsi antara responden 

yang berkelamin laki-laki dan perempuan hampir sama banyak jumlahnya, yaitu 

sebanyak 61 orang laki-laki (46,9%) dan 69 orang perempuan (53,1%) dari total 

130 orang responden (100%). Hal ini menggambarkan bahwa jumlah responden 

perempuan lebih banyak dari pada responden laki-laki. 
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4.2.1.2   Usia 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi 

umur dari responden penelitian ini dapat dilihat di gambar berikut : 

 

Gambar 4.2 
Klasifikasi responden menurut usia 

                       
Sumber : Data primer yang diolah 
 

 
Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 

sebagian besar berusia antara 21 – 50 tahun atau masuk dalam kategori dewasa 

(120 orang), sedangkan untuk responden yang berusia antara 15 – 20 tahun 

(remaja) dan diatas 51 tahun (orang tua) masing – masing adalah sebesar 5,4% 

dan 2,3% atau 7 dan 3 orang. 
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4.2.1.3   Status Perkawinan 

Berdasarkan status perkawinannya maka responden dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 
Klasifikasi Responden menurut status perkawinan 

                               

Sumber : Data primer yang diolah 

 

 
 Dari 130 orang responden yang peneliti temui maka dapat diketahui 

bahwa 33 orang diantaranya sudah kawin (25,4%) dan sisanya yang sebanyak 97 

orang (74,6%) belum kawin. 
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4.2.1.4   Pendidikan Terakhir 

Gambaran mengenai status pendidikan yang dimiliki oleh responden yang 

peneliti gunakan akan didijabarkan pada gambar berikut : 

Gambar 4.4 
Klasifikasi Tingkat pendidikan Responden 

                          
 

 
 

Sumber : Data primer yang diolah 
 

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden ini kebanyakan adalah 

antara D1 – S1 yaitu sebesar 49,2% atau 64 orang, sedangkan yang berpendidikan 

SMA atau kebawah adalah sebesar 48,5% atau sekitar 63 orang. Responden yang 

memiliki tingkat pendidikan S2 atau diatasnya hanya sebesar 2,3% atau 3 orang. 
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4.2.1.5   Status Pekerjaan 

Status pekerjaan yang dimiliki responden cukup bervariasi, hal tersebut 

dapat dilihat di dalam gambar 4.5 di bawah ini : 

 

Gambar 4.5 
Responden menurut status pekerjaannya  

                            

Sumber : Data primer yang diolah 

 

 
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan respondennya 

adalah pelajar yaitu sebesar 78 orang (60%), kemudian diikuti dengan karyawan 

swasta sebanyak 28 orang (21,5%) dan PNS sebesar 18,5% atau 24 orang. 
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4.2.1.6   Frekuensi Mengkonsumsi Susu 

Gambar 4.6 ini akan menjelaskan seberapa seringkah para responden 

mengkonsumsi susu dalam satu minggu. 

 

Gambar 4.6 
Frekuensi konsumsi susu responden 

                               
Sumber : Data primer yang diolah 
 

Dari table 4.6 di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 

sebanyak 56 orang (43,1%) mengkonsumsi Susu Ultra kurang dari dua kali dalam 

seminggu, namun cukup banyak juga yang mengkonsumsi susu dengan rutin yaitu 

sebesar 34,6% atau sebanyak 45 orang. 

 

4.2.1.7   Konsumsi Susu 

Setiap reponden yang dipilih adalah responden yang paling tidak pernah 

mengkonsumsi Susu Ultra paling tidak satu kali, sehingga persentase responden 

yang pernah mengkonsumsi Susu Ultra adalah 100%. 
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4.2.2 Analisis Pada Pretest 

Proses pretest ini dimulai pada tanggal 4 April 2009 dan selesai pada 

tanggal 22 April 2009, jumlah pertanyaan yang tertera pada lembaran kuesioner 

yang peneliti buat berjumlah dua puluh lima butir pertanyaan ditambah dengan 

tujuh buah pertanyaan yang menggambarkan kondisi demografi responden. 

Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di bawaah ini :  

4.2.2.1   Uji Validitas dan Reliabilitas 

Berdasarkan hasil uji analisis faktor yang menggunakan nilai anti-image 

factor dan loading factor maka hasil yang didapat adalah : 

1. Pada variabel pertama karakteristik merek (brand characteristic), nilai anti-

image pertanyaan ke- 4 dan ke-7 tidak menunjukkan angka yang baik yaitu < 

0,6. Namun pada nilai loadingnya hanya pertanyaan ke-7 saja yang memiliki 

nilai -0,114 atau lebih kecil dari 0,6 (tabel 4.1), sehingga hanya pertanyaan 

ketujuh saja yang harus diperbaiki. 

2. Pada variabel kedua karakteristik perusahaan (company characteristic), nilai 

anti-image yang lebih kecil 0,6 hanya terdapat pada pertanyaan keempat belas, 

tetapi pada nilai loadingnya ada tiga pertanyaan yang nilainya dibawah 0,6 

yaitu pertanyaan ke 8, 10 dan 14 (tabel 4.1), sehingga ketiga pertanyaan 

tersebut harus diperbaiki. 

3. Pada variabel ketiga karakteristik merek-konsumen (consumer-brand 

characteristic), nilai anti-image yang besarnya kurang dari 0,6 hanya ada pada 

pertanyaan ke 15, sedangkan pada loading factor tidak ada satu pertanyaanpun 
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yang memiliki nilai dibawah 0,6 (table 4.1), sehingga tidak ada pertanyaan 

yang perlu dirubah pada variabel ini. 

4. Pada variabel keempat loyalitas merek (brand loyalty), nilai anti-image yang 

besarannya dibawah 0,6 ada pada pertanyaan ke 20, 21 dan 23. Namun pada 

nilai loading factor pertanyaan yang memiliki nilai dibawah 0,6 adalah 

pertanyaan ke 20 dan 21 (table 4.1), sehingga pertanyaan tersebut harus segera 

diperbaiki untuk kemudian disebar lagi. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untuk nilai reliabilitasnya akan diukur menggunakan nilai  Cronbach’s 

Alpha, dimana nilai tersebut dianggap reliable jika nilainya diatas 0,6. Hasil 

analisis itu dapat dilihat melalui tabel di bawah ini : 

 
 
 

 

Tabel 4.1 

Component Matrix a 

 Component 

 1 

BC (B-Compete) Most Other Brand are Better than This 
One (-) -.114 

CC (Trust in Company) .531 

CC (Comp-Reputation) Negative Comment -.392 

Company is only concerned About it's own Welfare .155 

Brand Loyalty (Selalu ingin membeli merek susu cair 
tertentu ) -.045 

Brand Loyalty (Tidak melakukan pembelian bila tidak 
tersedia) 

-.359 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Sumber : Data primer yang diolah 
 
1. Untuk variabel pertama, karakteristik merek (brand characteristic), nilai 

cronbach alpha adalah 0,752 atau 0,752 > 0,6 yang menggambarkan jika 

pertanyaan itu diulang dimasa yang akan datang dengan responden yang sama 

maka kemungkinan orang tersebut menjawab pertanyaan yang sama dengan 

jawaban yang sama sebesar 75,2%. 

2.  Untuk variabel kedua, karakteristik perusahaan (company characteristic), 

nilai cronbach’snya adalah 0,608 atau 0,608 > 0,6 yang menggambarkan jika 

pertanyaan itu diulang dimasa yang akan datang dengan responden yang sama 

maka kemungkinan orang tersebut menjawab pertanyaan yang sama dengan 

jawaban yang sama sebesar 60,8%. 

3. Untuk variabel ketiga, karakteristik merek-konsumen (consumer-brand 

characteristic), nilai cronbach’snya adalah 0,716 atau 0,716 > 0,6 yang 

menggambarkan jika pertanyaan itu diulang dimasa yang akan datang dengan 

responden yang sama maka kemungkinan orang tersebut menjawab 

pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama sebesar 71,6%. 

4. Untuk variabel keempat, loyalitas merek (brand loyalty), nilai cronbach’snya 

adalah 0,568 atau 0,568 < 0,6 yang menggambarkan jika pertanyaan itu 

diulang dimasa yang akan datang dengan responden yang sama maka 

kemungkinan orang tersebut menjawab pertanyaan yang sama dengan 

jawaban yang sama sebesar 56,8%. 

 Tabel 4.2 

Reliability Statistics  

Variabel Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

BC .752 .746 7 

CC .608 .667 7 

C-BC .716 .727 5 

BL .568 .588 6 
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4.2.3 Analisis Pada Data yang Sesungguhnya 

Setelah dilakukannya proses pretest dan melakukan beberapa perbaikan 

pada instrumen pertanyaan maka pada tanggal 28 April 2009 sampai 25 Juni 2009 

peneliti melakukan tes yang sesungguhnya dimana peneliti mulai menyebarkan 

kuesioner tersebut kepada 130 orang responden dan menganalisa data tersebut, 

analisis data tersebut dapat dilihat dibawah ini : 

4.2.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas  

a) Sebelum pembuangan faktor 

Uji analisis faktor ini dilakukan lagi untuk melihat nilai anti-image dan 

loading factor setelah dilakukannya revisi pada kuesioner pretest dan untuk 

mereduksi faktor-faktor yang nilainya dibawah 0,6 (lihat table 4.3), sedangkan 

untuk uji realibilitasnya dapat dilihat di tabel 4.4. 

1. Setelah dilakukan revisi kuesioner pretest pada variabel pertama (brand 

characteristic), ternyata masih ada indikator yang memiliki nilai loading 

factor dibawah 0,6 yaitu pada indikator ketujuh yang nilainya sebesar -0,071. 

Nilai cronbach’s alpha dari variabel ini adalah sebesar 0,765 dan dianggap 

reliable karena nilainya lebih dari 0,6. 

2. Pada variabel kedua (company characteristic) ternyata masih ditemui nilai 

loading yang memiliki nilai dibawah 0,6 yaitu pada indikator yang ke 9, 10 

dan 14. Nilai cronbach’s alpha dari variabel ini adalah sebesar 0,361 dan 

dianggap tidak reliable karena nilainya kurang dari 0,6. 
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3. Pada variabel ketiga ini semua indikator memiliki nilai anti-image yang baik 

atau diatas 0,6 namun pada factor loadingnya indikator ke-18 memiliki nilai 

0,590 sehingga indikator tersebut tidak dapat digunakan pada pengolahan data 

selanjutnya. Nilai cronbach’s alpha dari variabel ini adalah sebesar 0,831 dan 

dianggap reliable karena nilainya lebih dari 0,6. 

4. Pada variabel dependen ini ada dua indikator yang harus dihilangkan pada 

analisis berikutnya karena pada indikator ke-20 dan 21 masing-masing 

memiliki nilai sebesar 0,287 dan 0,238 jauh di bawah 0,6.   Nilai cronbach’s 

alpha dari variabel ini adalah sebesar 0,745 dan dianggap reliable karena 

nilainya lebih dari 0,6. 

Pada perkembangannya setelah peneliti melakukan uji validitas dan 

realibilitas dengan menggunakan analisis faktor ternyata terdapat tujuh buah 

pertanyaan yang tidak lolos dalam uji validitas dan satu variabel yang tidak 

reliable dalam uji reliabilitas. Nomor-nomor yang tidak valid pada tahap analisis 

ini adalah pertanyaan no 7, 9, 10, 14, 18, 20 dan 21 (tabel 4.3), sedangkan variabel 

yang tidak reliable itu adalah variabel company characteristic. Nomor-nomor 

yang telah dihapus tersebut tidak akan digunakan dalam pengujian selanjutnya. 
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Tabel 4.3 

Component Matrix a 

 Compone
nt 

 1 

BC (B-Compete) Most Other Brand are Better than This One (-) -.071 

CC (Trust in Company) .287 

CC (Comp-Reputation) Negative Comment -.185 

CC (Perceive Motive Comp) Company is only concerned About it's own 
Welfare .254 

Cons-Brand Char (Peer Support) Refeence .590 

Brand Loyalty (Selalu ingin membeli merek susu cair tertentu ) 
 
Brand Loyalty (Tidak melakukan pembelian bila tidak tersedia) 

.287 
 

.238 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Sumber : Data Primer yang Diolah.   

 Tabel 4.4 

Reliability Statistics  

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of 

Items 

BC .765 .780 7 

CC .361 .608 7 

C-BC .831 .848 5 

BL .745 .741 6 

 

b) Setelah pembuangan faktor 

Setelah mengeliminasi beberapa pertanyaan peneliti melakukan uji 

validitas dan reliabilitas tersebut sekali lagi, untuk memastikan bahwa setiap 

pertanyaan yang peneliti tanyakan pada para responden itu sudah valid dan 

reliable atau belum. Di bawah ini adalah table hasil uji analisis faktor yang 

peneliti lakukan : 
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Tabel 4.5 

Component Matrix a (setelah pembuangan faktor)  

Brand Characteristic Component 

1 

BC (B-Reputation) Top of mind .682 

BC (B-Reputation) Advertising .648 

BC (B-Reputation) Merek terbaik  .857 

BC (B-Predict) Perform Consistencies .846 

BC (B-Predict) I Know Waht exaactly to expect .734 

BC (B-Compete) Meet the Consumer Needs .767 

CC (Trust in Company) .840 

CC (Comp-Reputation) Awards .864 

CC (Perceive Motive Comp) Company attention to the Customer .754 

CC (Comp-Integrity) Company is Honest in it’s Dealing With it’s 
Customers   .782 

Cons-Brand Char (Brand-Exp) Consumer Frequently .875 

Cons-Brand Char (Brand-Liking) I Like This Brand .899 

Cons-Brand Char (Brand-Liking) Easy to Handle .789 

Cons-Brand Char (Brand-Satisfaction) Satisfy .835 

Brand Loyalty (Mencari di tempat-tempat yang tersedia ) .821 

Brand Loyalty (Menyanggah pendapat negatif) .870 

Brand Loyalty (Merekomendasikan kepada konsumen susu cair dalam 

kemasan yang lain) 
.869 

Brand Loyalty (Bersedia membayar lebih tinggi) .741 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

 

Sumber : Data Primer yang Diolah 
 

 

 Tabel 4.6 

Reliability Statistics (setelah pembuangan faktor)  

Variabel Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

BC .841 .850 6 

CC .825 .826 4 

C-BC .868 .872 4 

BL .842 .844 4 
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 Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.5 dan 4.6 yang nilainya lebih besar dari 

pada 0,6 maka peneliti sudah bisa memastikan bahwa ikator-indikator di atas 

tersebut sudah valid dan sudah memenuhi persyaratan awal untuk bisa diolah 

lebih lanjut. Uji reabilitas pada analisis faktor ini juga sudah dianggap baik karena 

nilai cronbach’s alfa sudah diatas 0,6 itu artinya adalah kekonsistenan responden 

dalam menjawab pertanyaan yang sama adalah cukup baik. 

 

4.2.3.2 Uji Asumsi Klasik  

Sebelum diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda, suatu model 

harus memenuhi beberapa asumsi klasik terlebih dahulu diantaranya adalah :  

4.2.3.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan dengan 

salah satu  program statistik  maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Gambar 4.7 
Hasil Uji Normalitas 

            

Sumber : Data Primer yang Diolah 
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Berdasarkan gambar 4.7 di atas dapat diketahui bahwa sebaran data 

tersebar di sekeliling garis lurus tersebut (tidak terpencar jauh dari garis lurus) 

sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas bisa dipenuhi.  

 

4.2.3.2.2 Uji Linieritas 

Linieritas adalah bentuk hubungan antara variabel bebas (x) dan variabel 

terikat (Y) adalah linear. Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi 

model yang digunakan dalam penelitian ini sudah benar atau tidak. Berdasarkan 

hasil uji linieritas yang telah dilakukan ini, dapat dilihat melalui nilai deviation 

from linearity pada tabel ANOVA di bawah ini. Jika nilai tersebut lebih besar dari 

0,05 maka hubungan antara variabel-variabel tersebut dianggap linier. Hubungan 

antara variabel brand characteristic terhadap brand loyalty  memiliki nilai 

deviation from linearity sebesar 0,729. Hubungan pada variabel karakteristik 

perusahaan terhadap loyalitas merek memiliki nilai deviation from linearity 

sebesar 0,305 sedangkan hubungan antara karakteristik merek-konsumen terhadap 

loyalitas merek adalah 0,206. Ketiga nilai tersebut semuanya berada diatas 0,05 

maka hubungan ketiganya dapat dikatakan linier. 

Tabel 4.7 

ANOVA Table  

REGR factor score Between Groups Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

BL � C-BC Deviation from Linearity 79.532 114 .698 1.480 .206 

BL � C-C Deviation from Linearity 75.176 109 .695 1.240 .305 

BL � BC Deviation from Linearity 77.124 125 .617 .758 .729 

Sumber : Data Primer yang Diolah 
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4.2.3.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak. 

Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel-

variabel bebasnya. Jika di antara variabel bebasnya ada yang berkorelasi, maka 

variabel-variabel tersebut tidak orthogonal. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

gejala multikolinieritas dapat dilihat dari tolerance value atau nilai variance 

inflation factor (VIF).  

Batas dari tolerance value adalah 0,01 dan batas VIF adalah 10. Jika 

tolerance value di bawah 0,01 atau nilai VIF di atas 10 maka model yang 

dihasilkan tersebut mengandung gejala multikolinieritas. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi dan menunjukkan adanya kolinieritas yang 

tinggi. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan salah satu program 

statistik maka diperoleh hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.8 
Coefficients a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -4.490E-17 .067  .000 1.000  
REGR factor score   
BC .310 .116 .310 2.678 .008 .337 2.972 

REGR factor score   
CC .191 .106 .191 1.807 .073 .402 2.489 

REGR factor score   
C-BC .228 .100 .228 2.284 .024 .452 2.212 

Sumber : Data primer yang diolah      
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 Berdasarkan tabel 4.8 di atas maka dapat diketahui bahwa nilai tolerance 

untuk masing-masing variabel nilainya lebih besar dari 0,01 sedangkan nilai VIF 

nya untuk masing-masing variabelnya tidak ada yang melebihi 10. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas pada model 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

4.2.3.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas adalah dengan menggunakan grafik plot yaitu grafik yang 

terbentuk antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID). Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan 

dengan cara melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED. Hasil analisis menggunakan salah satu program statistik 

sebagai berikut : 

 

                                                Gambar 4.8 
                                  Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah 
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Dari Gambar 4.8 di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak dan 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari gambar 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model 

regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai. 

Selain menggunakan scatter plot  peneliti juga menggunakan uji Glejser, 

uji ini dilakukan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebas. 

Hasil uji tersebut dapat dilihat di tabel 4.9 di bawah ini : 

 

Tabel 4.9 
Coefficients a 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
.436 .031  14.189 .000 

REGR factor score   1 for 
analysis 2 -.069 .043 -.194 -1.600 .112 

REGR factor score   1 for 
analysis 3 .043 .043 .120 .992 .323 

REGR factor score   1 for 
analysis 4 -.049 .040 -.138 -1.234 .220 

        a. Dependent Variable:            Absut 
       Sumber :Data Primer yang Diolah 

 
Hasil tampilan output diatas menunjukkan bahwa tidak ada satupun 

variabel independent  yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

terikat nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini dapat diketahui dari probabilitas 

signifikansinya yang di atas tingkat kepercayaan 5 %, sehingga dapat disimpulkan 

model yang diteliti tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 
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4.2.3.3 Analisis Regresi Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh trust in a brand dalam hal ini adalah brand 

characteristic, company characteristic dan consumer–brand characteristic 

terhadap brand loyalty maka akan digunakan analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dengan menggunakan salah satu 

program statistic, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -4.490E-17 .067  .000 1.000 

REGR factor score   BC .310 .116 .310 2.678 .008 

REGR factor score   CC .191 .106 .191 1.807 .073 

REGR factor score   C-BC .228 .100 .228 2.284 .024 

a. Dependent Variable: REGR factor score   BL      

Sumber :Data Primer yang Diolah 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 4.10 maka kita sudah dapat 

membuat persamaan regresinya, persamaan tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Ŷ = -4,49 x 10-17 + 0,310 Bc + 0,191 Cc + 0,228 C-Bc 

Model di atas adalah nilai prediksi brand loyalty dalam skala nilai variabel 

yang telah distandardkan. Nilai yang digunakan untuk membuat persamaan ini 

adalah nilai beta yang terstandardisasi atau (standardized coefficient beta), nilai 

ini digunakan karena merupakan hasil dari pengolahan atau regresi factor score 

bukannya nilai rata-rata tiap indikator.  
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Selanjutnya untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini, maka akan  dilakukan uji F dan uji-t. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel bebas secara simultan atau bersama-sama sedangkan uji-t digunakan 

untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu.  

4.2.3.3.1 Uji-t 

Untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara variabel-variabel 

independen dan dependen dapat kita ketahui melalui nilai (sig) atau P-value dari 

tabel 4.10. Jika nilai p-value ≤ 0,05 maka Ho ditolak, dan sebaliknya jika nilai p-

valuenya ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak. Berdasarkan tabel 4.10 maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa pada variabel karakteristik merek (brand 

characteristic) nilai p-valuenya adalah 0,008 atau 0,008 ≤ 0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa ada pengaruh antara kedua variabel tersebut dan Ho ditolak. 

Pada variabel karakteristik merek-konsumen (consumer-brand characteristic) 

nilai p-valuenya adalah sebesar 0,024 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho 

ditolak. Sedangkan pada variabel karakteristik perusahaan (company 

characteristic) dapat diketahui nilai p-value yang sebesar 0,073 dimana nilai 

tersebut lebih besar daripada 0,05 sehingga Ho menjadi tidak dapat ditolak. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel karakteristik merek 

(brand characteristic) dan karakteristik merek-konsumen (consumer-brand 

characteristic) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, 

sedangkan variabel karakteistik perusahaan (company characteristic) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya pada tingkat 

PPENGARUH TRUST..., HERDITYA WISNU WARDANA, Ma.-IBS, 2009



85 

 

alpha 0,05. Jadi secara parsial hanya variabel brand characteristic dan consumer-

brand characteristic saja yang berpengaruh terhadap variabel brand loyalty. 

 

4.2.3.3.2 Uji-F 

Untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel karakteristik 

merek, karakteristik perusahaan dan karakteristik merek-konsumen secara 

bersama-sama terhadap loyalitas merek maka dapat dilihat dari nilai 

signifikansinya yang ada didalam tabel ANOVA. Jika nilai signifikansinya kurang 

dari 0,05 maka maka Ho ditolak, dan sebaliknya jika nilai signifikansinya ≥ 0,05 

maka Ho tidak dapat ditolak. Berdasarkan tabel 4.11 di bawah ini maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

Tabel 4.11 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 55.860 3 18.620 32.077 .000a 

Residual 73.140 126 .580   
Total 129.000 129    

a. Predictors: (Constant), REGR factor score   C-BC, REGR factor score   CC, REGR factor score   BC 

b. Dependent Variable: REGR factor score   BL   

Sumber : Data primer yang diolah 

 
Nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000 atau < 0,05 hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak. Tidak dapat ditolaknya Ha 

menyebabkan variabel karakteristik merek, karakteristik perusahaan dan 

karakteristik merek-konsumen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

loyalitas merek Susu Ultra.  
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4.2.3.4.3 R Square 

 

Tabel 4.12 

Model Summary b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .658a .433 .420 .76189083 1.713 

a. Predictors: (Constant), REGR factor score   C-BC, REGR factor score   CC, REGR factor score   BC 

b. Dependent Variable: REGR factor score   BL  

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Nilai R2 yang sebesar 0,420 menggambarkan pengaruh variabel 

karakteristik merek, karakteristik perusahaan dan karakteristik merek-konsumen 

terhadap variabel loyalitas merek adalah sebesar 42,0 % sedangkan sisanya yang 

sebesar 58,0 % adalah sumbangan dari variabel lain yang tidak dimasukkan 

kedalam penelitian ini.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian mengenai 

“Pengaruh Trust in a Brand terhadap Brand Loyalty Pada Konsumen Susu Ultra” 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisa Uji-t pada variabel-variabel independen maka dapat 

di ambil kesimpulan sebagai berikut : 

a) Variabel karakteristik merek (brand characteristic) secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas merek (brand loyalty). Hal ini 

berarti loyalitas konsumen berhasil dibangun oleh PT Ultrajaya melalui 

penanaman brand image yang kuat di masyarakat sehingga menempatkan 

Susu Ultra sebagai top of mind brand.. 

b) Variabel karakteristik merek-konsumen (consumer-brand characteristic) 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas merek 

(brand loyalty). Hal ini berarti loyalitas konsumen berhasil di bangun oleh 

Susu Ultra dengan menyediakan produk yang memuaskan konsumen. 

c) Pada variabel karakteristik perusahaan (company characteristic) dapat 

diambil kesimpulan bahwa secara parsial variabel tersebut tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas merek (brand loyalty). 

sehingga Hipotesis nol 2 (Ho2) tidak dapat ditolak. Hal ini berarti kegiatan 

company visit dan penghargaan-penghargaan yang diterima oleh 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pembentukan brand loyalty. 

 

2. Hasil analisis pada Uji-f melalui tabel ANOVA (tabel 4.11) membuktikan 

bahwa antara variabel karakteristik merek, karakteristik perusahaan dan 

karakteristik merek-konsumen secara bersama-sama terhadap loyalitas merek 

memiliki hubungan yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 
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nol 1 (Ho1) ditolak. Hal ini berarti secara bersama-sama seluruh komponen 

dalam variabel karakteristik merek, karakteristik perusahaan, dan karakteristik 

merek-konsumen berpengaruh pada pembentukan loyalitas merek. Besarnya 

pengaruh variabel kepercayaan terhadap merek (trust in a brand) terhadap 

loyalitas merek dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen secara 

bersama-sama yaitu sebesar 42% sedangkan sisanya yang sebesar 58% berasal 

dari variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.  

 

3. Diantara ketiga variabel bebas yang ada variabel karakteristik merek (brand 

characteristic) memiliki pengaruh paling dominan jika dibandingkan dengan 

kedua variabel independen lainnya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah : 

Bagi para akademisi 

1. Kepada para peneliti selanjutnya peneliti berharap agar mereka menggunakan 

metode sampling yang lebih baik lagi agar hasil penelitiannya menjadi lebih 

representative.  

2. Penelitian yang penulis lakukan hanya terbatas di daerah Jakarta saja, maka 

penulis menyarankan kepada penelitian berikutnya untuk melakukan 

penelitian di beberapa kota lainnya sekaligus. 
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Bagi para praktisi 

1. Manajemen PT Ultrajaya sebaiknya memfokuskan perhatian pada komponen-

komponen dalam variabel karakteristik merek dan karakteristik merek-

konsumen apabila ingin memperkuat loyalitas pelanggannya. Komponen 

dalam variabel dimaksud terutama kualitas produk dan kepuasan konsumen 

atas produk yang dimaksud. 

2. Seiring berkembangnya teknologi sebaiknya PT Ultrajaya melakukan 

updating data informasi pada website-nya. Hal ini diperlukan guna 

meningkatkan awareness konsumen terhadap produknya. Disamping itu, 

informasi produk pada website diharapkan akan mampu menjaring konsumen 

potensial sehingga diharapkan akan meningkatkan penjualan perusahaan. 
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Lampiran : 
 
Lampiran 1 
 

 Kuestioner : 

Pengaruh Trust in A Brand Terhadap Brand 

loyalty Pada Konsumen Susu Ultra di Jakarta 

         Jakarta,       

April 2009 

Nama saya adalah Herditya Wisnu Wardana. Saat ini saya masih berstatus 
mahasiswa tingkat akhir di STIE Indonesia Banking School dan sedang 
melakukan penelitian terhadap skripsi saya yang berjudul (Pengaruh Trust in a 

Brand Terhadap Brand loyalty Pada Konsumen Susu Ultra di Jakarta). Maka dari 
itu, saya memohon bantuan Bapak/Ibu dan Saudara/i untuk dapat mengisi daftar 
pertanyaan di bawah ini. Data responden akan terjaga kerahasiaannya. Atas 
bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

Data diri responden : 

A. Profil Responden 
Berikut adalah pertanyaan mengenai data diri Anda. Pilih jawaban dengan 
memberi tanda (x) pada kotak pilihan yang tersedia. 
1) Jenis kelamin  : 

1. Laki-laki      
2. Perempuan    

 
2) Berapakah usia anda sekarang 

1. 15 - 20 tahun 
2. 21 - 50 tahun 
3. ≥ 51 tahun  

 
3) Status perkawinan : 

1. Kawin      2.  Belum kawin  
  

4) Pendidikan terakhir : 
1. SMA Ke bawah     
2. D1 – S1  
3. S2 atau lebih tinggi 

 
 

No : 
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5) Status pekerjaan  : 
1. Pelajar 
2. Karyawan Swasta     
3. Wiraswasta      
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS)    
5. Pensiunan        

 
6) Seberapa besar frekuensi anda dalam mengkonsumsi susu : 

1. Minimal satu hari sekali 
2. Dua hari sekali 
3. Kurang dari dua kali seminggu 

 
7) Apakah anda pernah meminum susu ultra : 

1. Ya                    (Silahkan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya) 
2. Tidak               (Terima kasih atas partisipasi anda) 

 
 
B. Isilah kolom skor dibawah ini yang menyatakan tingkat persetujuan anda 

terhadap statement yang ditampilkan, dimana nol (0) adalah “sangat tidak 
setuju” dan sepuluh (10) adalah “sangat setuju”. Anda diperbolehkan 
mengisi dengan skor bulat atau desimal seperti 2,5 atau 3,5 dan seterusnya. 

 
                                              0                                                                                                                      10 
                                Sangat tidak setuju                                                                                                Sangat 

setuju 
 
 

I. Trust in a Brand 

I.1 Brand Characteristic 

No (X1) Skor 

1 Jika anda mendengar kata susu, maka yang ada dibenak anda adalah 

susu ultra. 

 

2 Anda mengkonsumsi susu ultra karena tertarik dengan iklan atau 

promosi yang  ditawarkan. 

 

3 Reputasi susu ultra sebagai susu yang murni adalah yang terbaik.  

4 Kualitas produk susu ultra selalu terjaga.  

5 Ketika saya membeli susu ultra, saya tahu bahwa itu adalah susu 

sehat. 

 

6 Dengan mengkonsumsi susu ultra maka akan menyempurnakan  

PPENGARUH TRUST..., HERDITYA WISNU WARDANA, Ma.-IBS, 2009



96 

 

kebutuhan saya akan gizi yang baik (4 sehat 5 sempurna), 

dibandingkan dengan produk lainnya. 

7 Ada merek lain yang lebih baik dari susu ultra.  

 

I.2 Company Characteristic 

No (X2) Skor 

8 Pengalaman PT. Ultra Jaya selama puluhan tahun membuat saya 

semakin yakin terhadap merek Susu Ultra. 

 

9 Acara open house/company visit  yang diadakan oleh PT. Ultra Jaya 

meningkatkan kepercayaan saya terhadap perusahaan tersebut. 

 

10 Saya pernah mendengar komentar negatif tentang PT.Ultra Jaya  

11 Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh PT. Ultra Jaya, 

membuat saya yakin terhadap kualitas produk susu ultra. 

 

12 Dibuatnya varian susu sehat, yang memiliki kualitas yang sama 

namun dengan harga yang lebih murah merupakan salah satu 

bentuk perhatian perusahaan terhadap konsumen. 

 

13 PT. Ultra Jaya tidak akan mengurangi kualitas produknya untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

 

14 PT. Ultra Jaya hanya perduli terhadap keuntungan perusahaannya.  

 

I.3 Consumer-Brand Characteristic 

No (X3) Skor 

15 Saya sering mengkonsumsi susu ultra.   

16 Susu ultra adalah merek kesukaan saya.  

17 Cara mengkonsumsi susu ultra sangat praktis.  

18 Ada dorongan dari pihak lain (keluarga, teman), untuk 

mengkonsumsi susu ultra. 

 

19 Saya merasa puas dengan kualitas produk susu ultra   
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 II. Brand Loyalty 

No (Y) Skor 

20 Kadang-kadang saya mengkonsumsi susu merek lain selain 

susu ultra. 

 

21 Saya akan membeli susu merek lain jika saya tidak dapat 

menemukan susu ultra. 

 

22 Saya akan mencari susu ultra ditempat lain jika saya tidak bisa 

mendapatkannya ditempat yang biasa saya datangi. 

 

23 Jika ada orang yang berpendapat negatif tentang susu ultra, 

maka saya akan menyanggahnya. 

 

24 Saya akan merekomendasikan susu ultra, kepada orang-orang 

yang saya kenal. 

 

25 Saya bersedia membayar susu ultra dengan harga yang lebih 

tinggi. 

 

 

 

 

Terimakasih atas partisipasi anda. 
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Lampiran 2 Hasil SPSS – Uji Validitas dan Reliabilitas (Pretest) 

 
a) Validitas 

       Tabel BC 

Anti-image Matrices  

  

(B-Reputation) 

Top of mind 

(B-Reputation) 

Advertising 

(B-Reputation) 

Merek terbaik  

(B-Predict) 

Perform 

Consistencies 

(B-Predict)  

I Know Waht 

exaactly to 

expect 

(B-Compete) 

Meet the 

Consumer 

Needs 

(B-Compete) 

Most Other Brand 

are Better than 

This One (-) 

Anti-image 

Correlation 

BC (B-Reputation) Top 

of mind 
.603a -.396 -.670 .284 -.093 -.197 -.125 

BC (B-Reputation) 

Advertising 
-.396 .771a .078 -.039 -.034 -.160 -.170 

BC (B-Reputation) 

Merek terbaik  
-.670 .078 .641a -.549 .237 .003 .102 

BC (B-Predict) Perform 

Consistencies 
.284 -.039 -.549 .571a -.826 .059 -.098 

BC (B-Predict) I Know 

Waht exaactly to 

expect 

-.093 -.034 .237 -.826 .624a -.214 .021 

BC (B-Compete) Meet 

the Consumer Needs 
-.197 -.160 .003 .059 -.214 .711a .467 

BC (B-Compete) 

Most Other Brand 

are Better than 

This One (-) 

-.125 -.170 .102 -.098 .021 .467 .389a 

a. Measures of) Sampling 

Adequacy(MSA 
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Tabel CC 
 

Anti-image Matrices  

  

(Trust in 

Company) 

(Trust in 

Company) 

 (Comp-

Reputation) 

Negative 

Comment 

(Comp-

Reputation) 

Awards 

(Perceive Motive 

Comp) Company 

attention to the 

Customer (Company-Integrity) 

(Perceive 

Motive Comp) 

Anti-image 

Correlation 

CC (Trust in Company) .752a -.115 -.016 -.045 .049 -.273 .309 

CC (Trust in Company) -.115 .721a .234 .149 -.286 -.509 .282 

CC (Comp-Reputation) 

Negative Comment 
-.016 .234 .780a .035 .111 -.109 -.085 

CC (Comp-Reputation) 

Awards 
-.045 .149 .035 .725a -.640 -.363 -.007 

CC (Perceive Motive Comp) 

Company attention to the 

Customer 

.049 -.286 .111 -.640 .747a .007 -.028 

CC (Comp-Integrity) Company 

is Honest in it’s Dealing With 

it’s Customers   

-.273 -.509 -.109 -.363 .007 .696a -.444 

CC (Perceive Motive Comp) 

Company is only concerned 

About it's own Welfare 

.309 .282 -.085 -.007 -.028 -.444 .360a 

a. Measures of Sampling 

Adequacy(MSA) 
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Tabel C-BC 

Anti-image Matrices  

  (Brand-Exp) 

Consumer 

Frequently 

(Brand-Liking) I 

Like This Brand 

(Brand-Liking) 

Easy to 

Handle 

(Peer Support) 

Refeence 

(Brand-

Satisfaction) 

Satisfy 

Anti-image 

Correlation 

Cons-Brand Char (Brand-

Exp) Consumer Frequently 
.528a -.630 .256 .029 -.189 

Cons-Brand Char (Brand-

Liking) I Like This Brand 
-.630 .608a -.333 -.080 -.104 

Cons-Brand Char (Brand-

Liking) Easy to Handle 
.256 -.333 .601a -.341 -.176 

Cons-Brand Char (Peer 

Support) Refeence 
.029 -.080 -.341 .732a -.208 

Cons-Brand Char (Brand-

Satisfaction) Satisfy 
-.189 -.104 -.176 -.208 .816a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)      
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Tabel BL 

Anti-image Matrices  

  

 (Selalu ingin 

membeli merek 

susu cair 

tertentu ) 

 (Tidak 

melakukan 

pembelian bila 

tidak tersedia) 

 (Mencari di 

tempat-

tempat yang 

tersedia ) 

 (Menyanggah 

pendapat 

negatif) 

 

(Merekomendasikan 

kepada konsumen 

susu cair dalam 

kemasan yang lain) 

 (Bersedia 

membayar 

lebih tinggi) 

Anti-image 

Correlation 

Brand Loyalty (Selalu 

ingin membeli merek susu 

cair tertentu ) 

.273a .021 -.050 .500 -.288 -.305 

Brand Loyalty (Tidak 

melakukan pembelian bila 

tidak tersedia) 

.021 .509a .047 .403 -.050 -.298 

Brand Loyalty (Mencari di 

tempat-tempat yang 

tersedia ) 

-.050 .047 .843a -.186 -.335 .015 

Brand Loyalty 

(Menyanggah pendapat 

negatif) 

.500 .403 -.186 .596a -.383 -.527 

Brand Loyalty 

(Merekomendasikan 

kepada konsumen susu 

cair dalam kemasan yang 

lain) 

-.288 -.050 -.335 -.383 .752a -.180 

Brand Loyalty (Bersedia 

membayar lebih tinggi) 
-.305 -.298 .015 -.527 -.180 .651a 

a. Measures of Sampling 

Adequacy(MSA) 
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Lampiran 3 Hasil SPSS – Uji Validitas (data yang diolah) 

a) Sebelum pembuangan data 

Tabel BC 

Anti-image Matrices  

  

(B-Reputation) 

Top of mind 

(B-Reputation) 

Advertising 

(B-Reputation) 

Merek terbaik  

(B-Predict) 

Perform 

Consistencies 

 (B-Predict) 

I Know 

Waht 

exaactly to 

expect 

(B-Compete) 

Meet the 

Consumer 

Needs 

(B-Compete) 

Most Other 

Brand are 

Better than 

This One (-) 

Anti-image 

Correlation 

BC (B-Reputation) Top of mind .859a -.188 -.208 -.022 .060 -.270 -.050 

BC (B-Reputation) Advertising -.188 .867a -.291 .047 -.084 -.038 .002 

BC (B-Reputation) Merek terbaik  -.208 -.291 .801a -.458 -.144 -.084 -.209 

BC (B-Predict) Perform 

Consistencies 
-.022 .047 -.458 .797a -.340 -.273 .098 

BC (B-Predict) I Know Waht 

exaactly to expect 
.060 -.084 -.144 -.340 .873a -.117 .090 

BC (B-Compete) Meet the 

Consumer Needs 
-.270 -.038 -.084 -.273 -.117 .868a .156 

BC (B-Compete) Most Other 

Brand are Better than This One 

(-) 

-.050 .002 -.209 .098 .090 .156 .362a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)        
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Tabel CC 

Anti-image Matrices  

  

(Trust in 

Company) 

(Trust in 

Company) 

 (Comp-

Reputation) 

Negative 

Comment 

(Comp-

Reputation) 

Awards 

(Perceive Motive 

Comp) Company 

attention to the 

Customer 

(Comp-Integrity) 

Company is Honest 

in it’s Dealing With 

it’s Customers   

 (Perceive Motive 

Comp) Company is 

only concerned 

About it's own 

Welfare 

Anti-image 

Correlation 

CC (Trust in Company) .736a -.062 .046 -.548 .002 -.280 .034 

CC (Trust in Company) -.062 .538a -.022 -.171 .249 -.146 .068 

CC (Comp-Reputation) 

Negative Comment 
.046 -.022 .582a .130 -.064 -.090 .171 

CC (Comp-Reputation) 

Awards 
-.548 -.171 .130 .706a -.358 -.063 -.118 

CC (Perceive Motive 

Comp) Company 

attention to the 

Customer 

.002 .249 -.064 -.358 .715a -.324 .012 

CC (Comp-Integrity) 

Company is Honest in 

it’s Dealing With it’s 

Customers   

-.280 -.146 -.090 -.063 -.324 .796a -.050 

CC (Perceive Motive 

Comp) Company is only 

concerned About it's 

own Welfare 

.034 .068 .171 -.118 .012 -.050 .677a 

a. Measures of Sampling 

Adequacy(MSA) 
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Tabel C-BC 

Anti-image Matrices  

  

 (Brand-Exp) 

Consumer Frequently 

 (Brand-Liking) I 

Like This Brand 

 (Brand-Liking) 

Easy to Handle 

(Peer Support) 

Refeence 

(Brand-

Satisfaction) 

Satisfy 

Anti-image 

Correlation 

Cons-Brand Char 

(Brand-Exp) 

Consumer Frequently 

.754a -.667 -.126 -.075 -.068 

Cons-Brand Char 

(Brand-Liking) I Like 

This Brand 

-.667 .743a -.111 -.061 -.272 

Cons-Brand Char 

(Brand-Liking) Easy 

to Handle 

-.126 -.111 .876a -.069 -.347 

Cons-Brand Char 

(Peer Support) 

Refeence 

-.075 -.061 -.069 .927a -.177 

Cons-Brand Char 

(Brand-Satisfaction) 

Satisfy 

-.068 -.272 -.347 -.177 .849a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)      
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Tabel BL 

Anti-image Matrices  

  

 (Selalu ingin 

membeli m erek 

susu cair 

tertentu ) 

 (Tidak 

melakukan 

pembelian bila 

tidak tersedia)  

 (Mencari di 

tempat-tempat 

yang tersedia )  

 (Menyanggah 

pendapat 

negatif) 

 

(Merekomendasi

kan kepada 

konsumen susu 

cair dalam 

kemasan yang 

lain) 

 (Bersedia 

membayar lebih 

tinggi) 

Anti-image 

Correlation 

Brand Loyalty (Selalu ingin 

membeli merek susu cair 

tertentu ) 

.515a -.750 -.125 -.083 .054 .087 

Brand Loyalty (Tidak 

melakukan pembelian bila tidak 

tersedia) 

-.750 .513a .076 -.033 .001 -.017 

Brand Loyalty (Mencari di 

tempat-tempat yang tersedia ) 
-.125 .076 .829a -.289 -.168 -.277 

Brand Loyalty (Menyanggah 

pendapat negatif) 
-.083 -.033 -.289 .739a -.575 -.083 

Brand Loyalty 

(Merekomendasikan kepada 

konsumen susu cair dalam 

kemasan yang lain) 

.054 .001 -.168 -.575 .743a -.206 

Brand Loyalty (Bersedia 

membayar lebih tinggi) 
.087 -.017 -.277 -.083 -.206 .850a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)       
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b) Setelah pembuangan data 

Tabel BC 

Anti-image Matrices  

  

(B-Reputation) 

Top of mind 

(B-Reputation) 

Advertising 

(B-Reputation) 

Merek terbaik  

(B-Predict) 

Perform 

Consistencies 

(B-Predict) I 

Know Waht 

exaactly to 

expect 

(B-Compete) 

Meet the 

Consumer 

Needs 

Anti-image 

Correlation 

BC (B-Reputation) Top of 

mind 
.857a -.188 -.224 -.017 .065 -.266 

BC (B-Reputation) 

Advertising 
-.188 .864a -.297 .047 -.085 -.038 

BC (B-Reputation) Merek 

terbaik  
-.224 -.297 .820a -.450 -.128 -.053 

BC (B-Predict) Perform 

Consistencies 
-.017 .047 -.450 .795a -.352 -.293 

BC (B-Predict) I Know 

Waht exaactly to expect 
.065 -.085 -.128 -.352 .871a -.133 

BC (B-Compete) Meet the 

Consumer Needs 
-.266 -.038 -.053 -.293 -.133 .875a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)       
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Tabel CC 

Anti-image Matrices  

  

 (Trust in 

Company) 

 (Comp-

Reputation) 

Awards 

(Perceive Motive 

Comp) Company 

attention to the 

Customer 

(Comp-Integrity) 

Company is 

Honest in it’s 

Dealing With it’s 

Customers   

Anti-image Correlation CC (Trust in Company) .703a -.580 .021 -.290 

CC (Comp-Reputation) 

Awards 
-.580 .703a -.328 -.083 

CC (Perceive Motive Comp) 

Company attention to the 

Customer 

.021 -.328 .785a -.308 

CC (Comp-Integrity) 

Company is Honest in it’s 

Dealing With it’s Customers   

-.290 -.083 -.308 .813a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)     

 

 

Tabel C-BC 
 

Anti-image Matrices  

  Cons-Brand Char 

(Brand-Exp) 

Consumer 

Frequently 

Cons-Brand Char 

(Brand-Liking) I 

Like This Brand 

Cons-Brand Char 

(Brand-Liking) 

Easy to Handle 

Cons-Brand Char 

(Brand-

Satisfaction) 

Satisfy 

Anti-image Correlation Cons-Brand Char (Brand-

Exp) Consumer Frequently 
.732a -.675 -.131 -.083 

Cons-Brand Char (Brand-

Liking) I Like This Brand 
-.675 .718a -.121 -.287 

Cons-Brand Char (Brand-

Liking) Easy to Handle 
-.131 -.121 .857a -.365 

Cons-Brand Char (Brand-

Satisfaction) Satisfy 
-.083 -.287 -.365 .837a 
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Anti-image Matrices  

  Cons-Brand Char 

(Brand-Exp) 

Consumer 

Frequently 

Cons-Brand Char 

(Brand-Liking) I 

Like This Brand 

Cons-Brand Char 

(Brand-Liking) 

Easy to Handle 

Cons-Brand Char 

(Brand-

Satisfaction) 

Satisfy 

Anti-image Correlation Cons-Brand Char (Brand-

Exp) Consumer Frequently 
.732a -.675 -.131 -.083 

Cons-Brand Char (Brand-

Liking) I Like This Brand 
-.675 .718a -.121 -.287 

Cons-Brand Char (Brand-

Liking) Easy to Handle 
-.131 -.121 .857a -.365 

Cons-Brand Char (Brand-

Satisfaction) Satisfy 
-.083 -.287 -.365 .837a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)     

Tabel BL 

Anti-image Matrices  

  

Brand Loyalty 

(Mencari di 

tempat-tempat 

yang tersedia ) 

Brand Loyalty 

(Menyanggah 

pendapat negatif) 

Brand Loyalty 

(Merekomendasi

kan kepada 

konsumen susu 

cair dalam 

kemasan yang 

lain) 

Brand Loyalty 

(Bersedia 

membayar lebih 

tinggi) 

Anti-image Correlation Brand Loyalty (Mencari di 

tempat-tempat yang tersedia ) 
.836a -.310 -.161 -.268 

Brand Loyalty (Menyanggah 

pendapat negatif) 
-.310 .732a -.571 -.067 

Brand Loyalty 

(Merekomendasikan kepada 

konsumen susu cair dalam 

kemasan yang lain) 

-.161 -.571 .744a -.217 

Brand Loyalty (Bersedia 

membayar lebih tinggi) 
-.268 -.067 -.217 .860a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)     
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Lampiran 4 Hasil SPSS – KMO 

 
 

KMO and Bartlett's Test (BC)  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .840 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 320.337 

df 15 

Sig. .000 

 
 

KMO and Bartlett's Test (CC)  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .741 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 198.800 

df 6 

Sig. .000 

 
 

KMO and Bartlett's Test (C-BC)  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .773 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 281.753 

df 6 

Sig. .000 

 
 

KMO and Bartlett's Test (BL)  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .781 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 222.967 

df 6 

Sig. .000 
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Lampiran 5 Hasil SPSS – Summary item statistic 
 
 

Summary Item Statistics (BC)  

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 5.831 3.760 7.280 3.520 1.936 1.734 7 

Item Variances 3.486 2.943 4.898 1.954 1.664 .489 7 

Inter-Item Correlations .296 -.395 .884 1.279 -2.238 .084 7 

 
 

Summary Item Statistics (CC)  

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 6.634 5.560 7.360 1.800 1.324 .419 7 

Item Variances 3.689 2.667 5.690 3.023 2.134 1.217 7 

Inter-Item Correlations .222 -.341 .782 1.123 -2.296 .117 7 

 
 

Summary Item Statistics (C-BC)  

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 5.888 4.120 7.880 3.760 1.913 2.156 5 

Item Variances 4.224 2.360 6.193 3.833 2.624 2.303 5 

Inter-Item Correlations .348 .069 .651 .582 9.436 .026 5 

 
 

Summary Item Statistics (BL)  

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.577 2.200 4.480 2.280 2.036 .701 6 

Item Variances 3.290 2.548 4.310 1.762 1.691 .408 6 

Inter-Item Correlations .192 -.387 .642 1.029 -1.660 .122 6 
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