
PENGARUH KEPUASAN, KEPERCAYAAN DAN  
KESUKAAN MEREK  TERHADAP KESETIAAN MEREK 

PADA MEREK X  

NUR HAYATI
RACHMAT AGUS SANTOSO

ABSTRAK

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kepuasan,  kepercayaan  dan 
kesukaan terhadap merek dan pengaruhnya terhadap kesetiaan pelanggan 
merek X. Penelitian ini menggunakan metode verfikatif untuk menjelaskan 
dan  menggambarkan  hubungan  antara  kepercayaan,  kepuasan  dan 
kesukaan merek dan kesetiaan pelanggan merek X. Data primer diperoleh 
dengan menggunakan teknik penyebaran kuesioner. Data hasil penelitian 
diuji  validitas  dan reliabilitasnya  terlebih  dahulu dan ini  dinilai  dengan 
menggunakan teknik scoring skala lima.  Jumlah sampel dalam penelitian 
ini adalah 100. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 
Untuk mendapatkan hasil penelitian dilakukan pengujian hipotesis dengan 
uji-F dan  uji-t.  Hasil  penelitian  secara  deskriptif  menunjukan  bahwa 
kepuasan,  kepercayaan dan kesukaan merek memberikan penilaian yang 
baik. Kesetiaan pelanggan terhadap merek X menunjukan tingkat kesetiaan 
dengan kriteria setia.  Disamping itu hasil  analisis menunjukan kesetiaan 
merek terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan, kepuasan 
dan  kesukaan  merek  baik  secara  simultan  maupun  parsial.  Hasil 
perhitungan  Adjusted R square = 0,557  berarti variabel kesetiaan merek 
dapat dijelaskan oleh variabel kepuasan, kepercayaan dan kesukaan merek, 
sebesar 53,2 % sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 
tidak diteliti.

Kata  kunci :  kepuasan,  kepercayaan,  kesukaan  merek,  kesetiaan 
pelanggan, trafic customer, habitual behaviour.

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama perusahaan adalah menciptakan loyalitas  pelanggan 

atau  loyalitas  merek.  Loyalitas  merek  merupakan  suatu  faktor  yang  penting  dalam 

menetapkan  nilai  suatu  merek.  Nilai  penting  dari  merek  tersebut  dapat  meliputi 

kualitas, bentuk serta kegunaan dari barang dan jasa yang ditawarkan apakah lebih baik 

dari yang ditawarkan oleh pesaing.

Loyal  tidaknya  konsumen  terhadap  suatu  merek  sangat  bergantung  pada 

kemampuan  manajemen  perusahaan  dalam  mengelola  faktor-faktor  yang 
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mempengaruhi  kesetiaan  merek.  Aaker  (1997)  mengemukakan  bahwa  faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesetiaan merek adalah kepuasan (satisfaction) yang didapatkan 

dari  penggunaan suatu produk meliputi  kesesuaian antara  kebutuhan dan keinginan, 

kesesuaian  dengan  manfaat,  desain  informasi  dan  kemudahan  memperoleh, 

commitment yaitu  kepercayaan  dalam  menggunakan  suatu  produk  yang  meliputi 

rekomendasi dan kepercayaan, kesukaan (liking the brand) yaitu tingkat kesukaan pada 

suatu produk meliputi keterkaitan dan pengalaman.

Penelitian ini mengkaji  kesetiaan pelanggan terhadap merk  X, merek fashion 

yang mengutamakan segmen wanita. Tabel berikut merupakan perkembangan  traffic 

customer untuk di Bandung yang terdapat di Bandung Super Mall (BSM) dan Istana 

Plaza (IP).

Tabel 1
Perkembangan Traffic Customer di BSM dan IP Bandung

Periode Bulan September 2008 s/d Juni 2009

Bulan
Jumlah Pelanggan 

Masuk Toko
Pelanggan Yang 

Membeli
%

Pelanggan Beli
Jumlah PCS yang 

dibeli

IP BSM Total IP BSM Total IP BSM rata IP BSM Total

September 1404 591 1995 634 246 880 45 42 43,5 1029 449 1478

Oktober 1169 512 1681 663 171 834 57 33 45 1136 280 1416

November 1712 898 2610 565 239 804 33 27 30 848 375 1223

Desember 2082 1031 3113 606 318 924 29 31 30 1001 532 1533

Januari 1211 465 1676 623 221 844 51 48 49,5 996 362 1358

Februari 839 296 1135 551 152 703 66 51 58,5 925 238 1163

Maret 1076 289 1365 610 142 752 57 47 52 1170 439 1609

April 902 324 1226 573 151 724 64 47 55,5 1013 419 1432

Mei 1048 407 1455 595 325 920 57 80 68,5 1033 583 1616

Juni 846 515 1361 481 251 732 57 49 53 855 462 1317

Sumber: Laporan Trafic Customer PT ”X”

Berdasarkan  tabel  tersebut terlihat  bahwa  perkembangan  trafic  customer 

cenderung mengalami penurunan untuk jumlah pelanggan yang melakukan pembelian 

dan jumlah produk yang dibeli.  Penurunan ini selain karena tingkat persaingan yang 

tinggi  pada produk produk sejenis juga adanya  merek-merek lain yang menawarkan 

produk yang sama. Merek X menghadapi persaingan diantaranya dari Executive, Carla,  
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Acen, Body and Soul, Gaudy. Semakin banyaknya merek-merek lain yang menawarkan 

produk sejenis merupakan salah satu faktor menurunnya angka penjualan dari merek 

”X”.  Tentunya, hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut.

II. REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

II.1. Merek (Brand)

Merek memiliki kemampuan yang tidak dapat diabaikan dalam meningkatkan 

daya  saing  perusahaan.  Pemberian  merupakan starting  point guna  merumuskan 

kebijakan  perusahaan,  hal  ini  disebabkan  karena  merek  tidak  hanya  berfungsi 

membedakan produk perusahaan dengan pesaing melainkan aset yang memiliki nilai 

ekonomis (Aaker, 1991:65).

II.2. Kepuasan Merek (Brand Satisfaction) 

Kepuasan  terhadap  merek  merupakan  hasil  evaluasi  yang  timbul  setelah 

konsumen  melakukan  pilihan  beberapa  merek  dan  berdasarkan  pengalamannya 

kosumen akan memutuskan untuk menentukan merek yang sesuai keinginannya dilihat 

dari  kualitas  produk,  dan  kinerja  dari  komponen  fisik  atau  fitur  produk  tersebut 

(Bloemer dan Kasper, 1995). Dalam hubungan jangka panjang kepuasan ini merupakan 

indikasi  yang  kuat  terhadap  nilai  sebuah  merek  dimana  konsumen  melakukan 

pertukaran yang diukur dari kredibilitas merek tersebut (Ganesan, 1994).

II.3. Kepercayaan Merek (Trust  in Brand)

Kepercayaan  merek  merupakan  hubungan  emosional  dan  terjadi  pada  diri 

pelanggan secara abstrak karena merek hanya merupakan suatu simbol saja (Ganesan, 

1997).  Deuttsh dalam Lee dan Lau (1991)  mengatakan  bahwa kepercayaan  seperti 

menaruh harapan pada mitra dalam melakukan transaksi dimana terjadi kemungkinan 

adanya resiko dan manfaat dari tindakan tersebut. 

II.4. Kesukaan Merek (Liking the Brand)

Swan  et  al  (1985)  menegaskan  bahwa  kesukaan  konsumen  terhadap merek 

merupakan kekuatan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kepuasan dan kinerja 

merek  tersebut.  Lee  dan  Lau  (1991)  mengatakan  bahwa  kesukaan  terhadap  merek 

merupakan  perasaan  emosianal  yang  menyenangkan,  dapat  dibangun  dari  bentuk 
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produk yang menarik, memiliki perasaan yang baik terhadap produk juga terlihat dari 

disain dan estetika produk. 

II.5. Kesetiaan Merek (Brand Loyalty) 

Oliver  (1999)  mengatakan  bahwa  kesetiaan  merek  sebagai  suatu  komitmen 

mendalam untuk mengkonsumsi produk atau jasa di masa akan datang. Merek yang 

mampu menciptakan komitmen konsumen akan menghasilkan kepercayaan konsumen 

dalam pengambilan keputusan sehingga akan menentukan kesetiaan merek. 

II.6. Kepuasan Merek dengan Kesetiaan Merek

Berdasarkan hasil penelitiannya, Ganesan (1994) mengatakan bahwa kepuasan 

terhadap suatu merek merupakan indikasi positif dari kesetiaan merek. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Lee dan Lau (1991) yang menyimpulkan bahwa kepuasan konsumen 

terhadap  merek  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  kesetiaan  merek.  Verhoef 

(2002)  meresumekan  hasil-hasil  penelitian  yang  mengemukakan  temuan  sama 

mengenai adanya pengaruh positif dari kepuasan merek terhadap kesetiaan. Penelitian 

yang dilakukan Herizon dan Wenny (2003) terhadap merek Pepsodent,  menunjukan 

bahwa  kepuasan,  habitual  behaviour,  kepercayaan  dan  liking  of  brand memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap loyalitas merek.

II.7. Kepercayaan Merek dengan Kesetiaan Merek

Lee  dan  Lau (1991)  mengatakan  jika  konsumen  menempatkan  kepercayaan 

pada suatu merek dan menunjukan kesediannya untuk bergantung pada merek tersebut, 

konsumen tersebut mungkin juga membentuk niat pembelian positif terhadap merek, 

membentuk  loyalitas  merek  sebagai  perilaku  niat  pembelian  ulang  untuk  membeli 

merek dari suatu produk atau jasa dan untuk mendorong orang lain membeli  merek 

tersebut. Morman et al. (1992) mengatakan bahwa kesetiaan konsumen terhadap merek 

merupakan hasil dari sebuah kepercayaan. Ini dikarenakan kesetiaan merek merupakan 

keinginan untuk menjaga atau membina hubungan yang berkualitas.

II.8. Kesukaan Merek dengan Kesetiaan Merek

Kesukaan  terhadap  merek  merupakan  perilaku  konsumen  secara  emosional. 

Konsumen  akan  merasa  memiliki  perasaan  lebih  lebih  terhadap  merek  setelah  ada 

kesesuaian  dari  persepsinya.  Indikasi  ini  akan  menumbuhkan  keinginan  untuk 
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merekomendasikan pada orang lain dari perasaan suka tersebut (Lee dan Lau, 1991). 

Pendapat  ini  diperkuat  oleh  Taylor  et  al  (1994)  yang  mengatakan  bahwa  kesukaan 

terhadap merek akan menempatkan konsumen terhadap merek tersebut secara intens 

untuk melakukan pembelian ulang di masa akan datang.

Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,  model  analisis  yang  diajukan 

disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1
Model Analisis

Dengan demikian, hipotesis alternatif pada penelitian ini:

H1 : Kepuasan merek berpengaruh positif kesetiaan merek

H2 : Kepercayaan merek berpengaruh positif kesetiaan merek

H3 : Kesukaan merek berpengaruh positif kesetiaan merek

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

Subjek pada penelitian ini adalah pelanggan merek X yang menjadi pengunjung 

reguler  pusat  perbelanjaan  Istana  Plaza  dan  Bandung  Super  Mall,  dengan  jumlah 

populasi  pelanggan selama 10 bulan terakhir  adalah sebanyak  25.734 orang.  Secara 

statistik, jumlah sampel menggunakan pada penelitian ini: 

( ) 1N.d

N
n

2 +
=

1007,99
1])1,0)(734.25[(

734,25
n

2
≈=

+
=
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Dengan  demikian,  berdasarkan  perhitungan  tersebut  jumlah  sampel  yang 

diperlukan adalah  sebanyak  100 orang.  Dari  sampel  sebanyak  100 orang kemudian 

diproposisikan sesuai dengan banyaknya pelanggan di dua tempat masing-masing. 

Instrumen pengukuran untuk kepuasan, kepercayaan, kesukaan pada merek dan 

kesetiaan  merek  diukur  berdasarkan  kuesioner  adaptasi  dari  Lee  dan  Lou  (1991). 

Pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda.  

IV. TEMUAN-TEMUAN

Tabel  berikut  menyajikan  hasil  pengujian  validitas  dan  reliabilitas  instrumen 

pengukuran.  Berdasarkan  tabel  tersebut,  nampak  bahwa  instrumen  pengukuran 

memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Dengan demikian, data dari instrumen ini 

dapat digunakan untuk analisis berikutnya.

Tabel 2
Koefisien Validitas dan Reliabilitas

Sumber : data penelitian (diolah)

Tabel  berikut  menyajikan  korelasi  product  moment  Pearson antara  variabel-

variabel  kepercayaan  merek  dengan  variabel  kesetiaan  merek.  Semua  variabel 

kepercayaan merek memiliki korelasi positif dan signifikan pada level 0, 000 dengan 

kesetiaan merek.  

Tabel 3
Analisis Korelasi

Variabel Kepercayaan Tingkat 
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No Item Validitas Reliabilitas

Kepuasan Merek 0,314 – 0,718 0,740
Kepercayaan Merek 0,397 – 0,765 0,772

Kesukaan Merek 0,650 – 0,715 0,828
Kesetiaan Merek 0,534 – 0,726 0,726



Merek Signifikansi
Kepuasan Merek 0,486 0,000

Kepercayaan Merek 0,563 0,000
KesukaanMerek 0,644 0.000

   Sumber : data penelitian (diolah)

Dua  langkah  dalam  pengujian  hipotesis,  yaitu  uji-F  (simultan)  dan  uji-t 

(individual). Uji F yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis 

secara  simultan,  apakah  variabel-variabel  kepuasan  merek,  kepercayaan  merek  dan 

kesukaan pada merek secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesetiaan 

merek. 

Pengujian signifikansi secara dilakukan dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel. 

Kalkulasi untuk Fhitung diperoleh nilai sebesar 36,348, dan  Ftabel pada df1 = 3 dan df2 = 96 

pada α = 5% adalah 2,70. Karena Fhitung > Ftabel (36,348 > 2,70), maka dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan, kepercayaan dan kesukaan merek secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kesetiaan merek. Dengan demikian, analisis bisa dilanjutkan pada 

pengujian hipotesis secara individual. 

Tabel berikut menyajikan resume pengujian hipotesis secara individual. 

Tabel 4
Uji individual

Dimensi Koefisien t hitung t tabel Keterangan

Konstanta 2,186 - -

Ho ditolak,
terdapat pengaruh signifikan 
dari variabel kepuasan merek 
terhadap kesetiaan merek

Kepuasan merek 0,226 2,886 1,98

Kepercayaan merek 0,245 2,894 1,98

Ho ditolak,
terdapat pengaruh signifikan 
dari variabel kepercayaan 
merek terhadap kesetiaan merek

Kesukaan merek 0,441 5,371 1,98

Ho ditolak,
terdapat pengaruh signifikan 
dari variabel kesukaan merek 
terhadap kesetiaan merek

R2 72,9% - - -

Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas,  nampak  bahwa  koefisien  regresi  bertanda 

positif, dan seluruh t-hitung untuk tiap koefisien regresi lebih besar daripada t-tabel. 
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Hal  ini  bermakna  bahwa variabel-variabel  kepuasan merek,  kepercayaan  merek  dan 

kesukaan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesetiaan merek. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat dikonfirmasikan. 

Koefisien determinasi sebesar 72,9% menunjukan bahwa variasi pada kesetiaan 

merek  dapat  dijelaskan sebesar  72,9% oleh variabel-variabel  kepuasan,  kepercayaan 

dan kesukaan merek. Adapun sisanya sebesar 17,1% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain yang tidak diteliti.

V. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Secara  teoritis,  hasil  studi  ini  memperkuat  studi  yang  pernah  dilakukan 

sebelumnya (misalnya Lau dan Lee, 1999) bahwa kepercayaan merek yang dibagi ke 

dalam tiga dimensinya memiliki pengaruh penting terhadap kesetiaan merek. Besarnya 

koefisien  determinasi  72,9%  mengindikasikan  pentingnya  ketiga  variabel  tersebut 

dalam pengembangan model teoritis mengenai kesetiaan merek.

Secara praktis, hasil studi ini menawarkan faktor-faktor kepuasan, kepercayaan 

dan kesukaan merek sebagai hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen dalam 

menyusun strategi merek. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang secara positif 

dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan pada merek yang diteliti.

Namun  demikian,  penelitian  ini  memiliki  sejumlah  keterbatasan.  Keterbatan 

sampel  serta  objek  yang  diteliti  merupakan  keterbatasan  yang  fundamental.  Oleh 

karenanya, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada produk lainnya dan 

dalam lingkup interaksi perdagangan yang berbeda.
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