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BAB I                                                                                                      

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan pesat dalam pengembangan teknologi membuka peluang 

persaingan semakin tajam. Jumlah produk Ponsel / Smartphone baru tumbuh dengan 

cepat sesuai dengan keunggulan, keunikan dan karakteristik atau fitur-fitur yang berbeda. 

Keadaan ini bermanfaat bagi konsumen untuk memilih produk yang relefan dengan 

kondisi atau harapan mereka. Fenomena terjadi karena dukungan pengembangan 

teknologi yang semakin canggih di semua bidang, sehingga mendorong perusahaan 

untuk menciptakan produk-produk baru yang dapat berguna dalam memfasilitasi 

pekerjaan masyarakat. Seperti yang kita ketahui manusia saat ini tidak dapat dipisahkan 

dari smartphone. Indonesia menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar 

keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Selain itu, Indonesia memiliki 

kelebihan dengan jumlah orang yang bisa menjadi pasar yang sangat besar. Ini bisa 

dilihat dari peningkatan pengguna smartphone dari tahun ke tahun di seluruh dunia 

Menurut APJII (2019), Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan, penetrasi pengguna internet 

di Indonesia di 2019 sudah mencapai 64,8 persen. Naik 10,12 persen dari 2018 yang 

masih diangka 54,68 persen. 171 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 

260 juta jiwa, padahal pertumbuhan penduduk hanya 0,63 persen.  

Jayan (2020), Diantara 10 Media Sosial ( Youtube , WhatsApp, Facebook, 

Instagram, Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn,Pinterest, dan Wechat  ). Youtube 

menjadi platform yang paling sering diakses  pengguna media sosial di Indonesia berusia 

16 hingga 64 tahun, mencapai 88%. WhatsApp sebesar 84%, Facebook sebesar 82%, dan 

https://databoks.katadata.co.id/tags/pengguna-media-sosial
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Instagram 79%. Selanjutnya disebutkan bahwa 99% pengguna media sosial berselancar 

melalui ponsel. 

Pew Research Center (2019), Dari seluruh orang dewasa pemilik HP di 

Indonesia, 42 persen memiliki smartphone, 28 persen mempunyai HP biasa, dan 29 

persen tidak memiliki HP. Perkembangan penggunaan smarphone di Indonesia selama 4 

tahun terakhir disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Penggunaan Smartphone di Indonesia                                                                                                        

Tahun 2016-2019 (juta unit) 

No Tahun Jumlah Peningkatan 

1 2016 65.2 - 

2 2017 74.9 9.7 

3 2018 83.5 8.6 

4 2019 92 8.5 

Sumber: Databoks, 2020 

Jumlah smartphone yang dipakai di tanah air selama tahun 2016 sebanyak 65.2 

juta unit. Angka itu meningkat sebesar 9.7 juta unit pada tahun 2017. Pada tahun 

berikutnya terjadi lagi peningkatan sebanyak 8.6 juta unit, sehingga jumlah penggunaan 

smartphone menjadi 83.5 juta unit. Pada tahun 2019 penggunaan smartphone di 

Indonesia sebanyak 92 juta unit. Angka ini naik sebanyak 8.5 juta unit dari tahun 

sebelumnya. 

Smarthphone yang terdapat di pasar Indonesia terdiri dari berbagai merek 

disamping Vivo yakni ASUS, Samsung, Smartfren, Lenovo, Advan, Xiaomi, dan 

Realme. Perkembangan pangsa pasar masing-masing merek dirangkum dalam 5 besar 

pangsa pasar tertinggi setiap tahun sejak 2015 hingga 2019. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel 1.2. dan 1.3.  
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Tabel 1.2 

Pangsa Pasar Top 5 Smartphone di Indonesia (%) tahun 2015-2017 

No Merk 

Smartphone 

Pangsa 

Pasar 

No Merk 

Smartphone 

Pangsa 

Pasar 

No Merk 

Smartphone 

Pangsa 

Pasar 

2015 2016 2017 

1 ASUS  21.9 1 Samsung 28.8 1 Samsung 31.8 

2 Samsung 19.7 2 Oppo 16.6 2 Oppo 22.9 

3 Smartfren 9.7 3 ASUS 10.5 3 Advan 7.7 

4 Lenovo 9.2 4 Advan 6.8 4 ASUS 6.5 

5 Advan 8.8 5 Lenovo 5.6 5 vivo 6.0 

6 Lainnya 30.7 6 Lainnya 31.6 6 Lainnya 25.1 

Sumber: IDC, 2020 

 

Pada tahun 2019 smartphone merek ASUS memiliki pangsa pasar terbesar di 

Indonesia yakni sebesar 21.9%. Samsung berada pada urutan kedua.Smartfren 

menempati posisi ketiga. Lenovo pada posisi keempat. Advan menmpati urutan kelima. 

Pada tahun 2015, smartphone merek vivo masih belum memasuki 5 besar pangsa pasar 

di tanah air. Jadi masuk dalam merek lainnya.  

Samsung menempati urutan pertama dalam pangsa pasar di Indonesia pada tahun 

2016, dengan besaran 28.8 persen mengungguli ASUS yang melorot keurutan ketiga. 

Sejak tahun 2016 OPPO masuk dalam 5 besar pangsa pasar dengan besaran 16.6 persen. 

Menempati urutan kedua setelah ASUS. Advan dan Lenovo menempati urutan keempat 

dan kelima dengan pangsa pasar masing-masing 6.8 persen dan 5.6 persen. 

Vivo masuk dalam 5 besar pangsa pasar sejak tahun 2017. Pangsa pasar yang 

dilayani sebesar 6%. Pada tahun ini, Samsung bertahan pada urutan pertama pemegang 

pangsa pasar terbanyak dengan angka 31.8%. Selama dua tahun 2016 dan 2017 pangsa 

pasar Samsung tetap meningkat. OPPO menempati urutan kedua dengan pangsa pasar 

sebanyak 22%. Urutan ketiga dan keempat dimiliki oleh Advan dan ASUS dengan 

pangsa pasar masing-masing 7.7% dan 6.5%.  
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Tabel 1.3 

Pangsa Pasar Top 5 Smartphone di Indonesia (%) tahun 2018 dan 2019 

No Merk Smartphone Pangsa 

Pasar 

No Merk 

Smartphone 

Pangsa 

Pasar 

2018 2019 

1 Samsung 27 1 Samsung 26.9 

2 Xiaomi 25 2 Oppo 21.5 

3 Oppo 18 3 Vivo 17 

4 Vivo 9 4 Xiaomi 16.8 

5 Advan 6 5 Realme 6.1 

6 Lainnya 15 6 Lainnya 11.7 

Sumber: IDC, 2020 

Samsung tetap berada pada urutan pertama pada tahun 2018 memiliki pangsa 

pasar sebanyak 27%. Posisi kedua OPPO digeser oleh Xiaomi dengan pangsa pasar 25%. 

OPPO jatuh keurutan ketiga dengan jumlah pangsa pasar sebanyak 18%. Vivi berada 

pada urutan keempat dengan pangsa pasar sebanyak 9%. Urutan kelima ditempati oleh 

Advan yang mempunyai pangsa pasar sebanyak 6%. 

 
Sumber: Diolah dari tabel 1.2 dan 1.3 

Gambar 1.1 Piechart pangsa pasar 5 merek top smartphone di Indonesia tahun 2019 

 

Pangsa Pasar 2019 

Samsung

Oppo

Vivo

Xiaomi

Realme

Lainnya
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Pada tahun 2019, Samsung masih tetap merajai pasar di Indonesia dengan pangsa 

pasar terbesar yakni 26.9%. Lihat gambar 1.1. Oppo kembali keurutan kedua menggeser 

posisi Xiaomi dengan pangsa pasar sebesar 21.5%. Urutan ketiga ditempati oleh Vivi 

yang memiliki pangsa pasar sebesar 17%. Posisi keempat dan kelima ditempati oleh 

Xiaomi dan Realmi dengan pangsa pasar masing-masing 16.8% dan 6.1%. 

Oik Yusuf (2019), Pada kuartal-II 2019, pengapalan smartphone di Indonesia 

mencapai angka tertinggi dalam sejarah, yakni sebanyak 9,7 juta unit menurut laporan 

firma riset pasar IDC yang dirilis pekan lalu. Seperti sebelum-sebelumnya, IDC masih 

menempatkan Samsung di urutan teratas dengan pangsa pasar sebesar 26,9 persen. Oppo 

menyusul di urutan kedua (21,5 persen), lalu secara berturut-turut Vivo (17 persen), 

Xiaomi (16,8 persen), dan Realme (6,1 persen). 

Doni Hermawan (2019), pemberi kontribusi terbesar pengguna internet di 

Indonesia tetap Pulau Jawa yakni sebanyak 55,7 persen. Sementara, Pulau Sumatera 21,6 

persen, dan area Indonesia Timur 10,9 persen. Untuk Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera 

Utara memberikan kontribusi nomor satu dibanding provinsi lain, sebesar 6,3 persen. 

Menggunakan internet sehari-hari dari desktop jumlahnya sudah minim, dengan 

komputer dan laptop sedikit naik, namun begitu bicara smartphone jumlahnya langsung 

melonjak. Kalau di-persentasekan, ada di angka 93 persen.  

Penjualan smartphone merek Vivo di Sumatera Utara masih terkonsentrasi di 

kota Medan. Lihat tabel 1.4. Jumlah pengecer resmi kini di Sumatera Utara sebanyak 31 

unit. Para pengecer berada di Medan sebanyak 17 unit; 2 unit berlokasi di kota Pematang 

Siantar; 3 unit berada di kabupaten Deli Serdang; Pengecer resmi Vivo di kota Binjai 

hanya 1 unit. Pengecer resmi Vivo di kabupaten Asahan hanya 1 unit. 2 unit pengecer 

resmi Vivo di kota Padang Sidempuan. Di kabupaten Batubara hanya 1 unit pengecer 
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resmi Vivo. Penjualan smartphone merek Vivo berasal dari toko online seperti 

Bukalapak, blibli.com, shopee, dan jd.id.  

Tabel 1.4 

Pengecer resmi Smartphone Vivo di Sumatera Utara 

No Nama Pengecer Lokasi 

1 Vivo Store Sekip  Medan City 

2 Central Ponsel Medan City 

3 Vivo Hi-fi & Smart Medan City 

4 Relax Ponsel Medan City 

5 Sentra Millennium ICT Center Medan City 

6 Kembar Ponsel  Medan City 

7 Meimei Plaza Hp  Medan City 

8 Wellcomm Cambridge City Square  Medan City 

9 Erafone Centre Point Mall (Medan)  Medan City 

10 IDOLA COM Sosialita fashion Medan City 

11 Erafone Plaza Medan Fair Medan City 

12 Golden Asia Selular Millennium ICT Center Medan City 

13 JPhone Medan City 

14 Sentra Ponsel Plaza Medan Fair Medan City 

15 Telesindo Shop Medan City 

16 Cheap Mobile Phone Store Medan Medan City 

17 Wellcomm Shop Manhattan Medan Medan City 

18 Berkawan Ponsel Pematang Siantar Pematang Siantar 

19 Gudang HP Pematang Siantar 

20 Berkawan Ponsel Deli Serdang 

21 Central Ponsel Deli Serdang 

22 Indah Ponsel Tamora  Deli Serdang 

23 Duta Ponsel & Duta Elektronik  Binjai City 

24 Yusuf Ponsel Asahan 

25 vivo Service Center - Sidempuan Padang Sidempuan City, 

26 vivo Service Center - Sidempuan Padang Sidempuan City, 

27 Hoki Ponsel Batu Bara 

28 Bukalapak Toko Online 
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No Nama Pengecer Lokasi 

29 blibli.com Toko Online 

30 shopee Toko Online 

31 jd.id Toko Online 

Sumber:  https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&sa=X&biw= 
 

Masih terdapat kota-kota dan kabupaten di Sumatera Utara yang belum terdapat 

pengecer resmi Vivo, seperti Berastagi, Prapat, Tarutung, Balige, Tebing Tinggi, dan 

lain-lain. Memang daerah-daerah tersebut dapat dilayani oleh toko on line, namun 

keberadaan pengecer resmi tetap diperlukan di berbagai kota dan kabupaten dalam 

sebuah propinsi.  

Penulis melaksanakan survey pendahuluan untuk memperoleh pemahaman dan 

perfektif perihal kepercayaan konsumen dan loyalitas pelanggan, sebagaimana dilakukan 

oleh Utama (2019) dalam penelitian disertasinya. Berapa subjek populasi pengguna 

smartphone pada saat pengumpulan data primer ini tidak mungkin diperoleh jumlah yang 

akurat. Roscoe (1975), sebaiknya ukuran sampel diantara 30 sampai dengan 500. Hair et 

al.(1998), Rasio antara jumlah subjek dan jumlah variabel independent dalam analisis 

multivariate dianjurkan sekitar 15 sampai 20 subjek per variable independent.  

Peneliti menyelenggarakan survey pendahuluan terhadap 143 respoden yang 

beralamat di kota Medan. Status mereka sebagai mahasiswa. Jangkauan umur 18 hingga 

36 tahun.. Jumlah tersebut dirasakan sudah cukup untuk melihat perpektif pengguna 

smartphone di Medan. Pengumpulan data melalui angket. Kuessioner didistribusikan 

melalui google form (secara daring) kepada mahasiswa-mahasiswa di Medan yang 

kebetulan emailnya diketahui oleh peneliti. Cara ini dapat diselenggarakan dalam kondisi 

yang sedang dialami oleh masyarakat kota Medan yakni termasuk zone merah pandemi 

covid-19.  

https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&sa=X&biw
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Sejak kapan mereka menggunakan smartphone disajikan pada tabel 1.5. 

Respoden yang baru menggunakan smartphone pada tahun 2020 sebanyak 7 orang atau 

4.9%. Mahasiswa menjadi pengguna smartphone sejak 2019 atau 1 tahun lalu sebanyak 6 

orang atau 4.2%. Pengguna produk ini sejak 2 tahun lalu sebanyak 21 orang atau 

14.69%. Pengguna terbanyak smartphone sejak 3-5 tahun lalu merupakan jumlah 

terbanyak dengan angka 67 orang atau 46.85%. urutan kedua ditempati oleh pengguna 

sejak 6-10 tahun lalu berjumlah 32 orang atau 22.38%. Pengguna sejak lebih dari 10 

tahun lalu sebanyak 10 orang atau 6.99%.  

Tabel 1.5 

Tahun menggunakan smartphone pertama kali 

No  Jumlah 

Orang Persen 

1 Tahun ini (2020) 7 4.90 

2 1 tahun lalu 6 4.20 

3 2 tahun lalu 21 14.69 

4 3 -5 tahun lalu 67 46.85 

5 6-10 tahun lalu 32 22.38 

6 Lebih dari 10 tahun lalu 10 6.99 

7 Jumlah 143 1.00 

Suber: Diolah dari data primer,2020 

 

Beberapa merek smartpone belum mendapat kepercayaan dari respoden seperti 

ASUS, Smartfren, Lenovo, dan Avan. Merekyang paling dipercaya yakni Samsung 

berjumlah 56 orang atau 39. .16%. Lihat tabel 1.6. Posisi kedua diperoleh Oppo 

sebanyak 40 orang atau 27.97%. Vivo menempati urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 

22 orang atau 15.38%. Realmi masih memperoleh kepercayaan dari sampel dengan 

jumlah 3 orang atau 2.10%. Xiaomi memperoleh kepercayaan konsumen sebanyak 16 

orang atau 11.19%. Merek lainnya sebanyak 6 0rang atau 4.2%.  
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Tabel 1.6 

Kepercayaan terhadap merek smartphone di Medan 

No Merek Jumlah 

Orang Persen 

1 ASUS 0 0.00 

2 Samsung 56 39.16 

3 Smartfren 0 0.00 

4 Lenovo 0 0.00 

5 Advan 0 0.00 

6 Oppo 40 27.97 

7 Vivo 22 15.38 

8 Realme 3 2.10 

9 Xiaomi 16 11.19 

10 Lainnya 6 4.20 

11 Jumlah 143 1.00 

Suber: Diolah dari data primer,2020 

 

Besaran kepercayaan konsumen terhadap berbagai merek smartphone menurut 

pendapat para respoden secara gambalng dapat dilihat pada gambar 1.2 

 
Sumber: Diolah dari tabel 1.6, 2020 

Gambar 1.2. Piechart Kepercayaan Konsumen Terhadap Berbagai Merek Smartphone 
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Lainnya
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Seorang pelanggan dapat dikatakan loyal terhadap sebuah merek smartphone, 

jika telah melakukan pembelian ulang minimal sebanyak 2 kali dan menggunakan merek 

bersangkutan selama ini.  

Pembeli perdana merek Samsung sebanyak 55 orang atau 38 orang atau 38.46%. 

Pembelian ulang sebanyak 4 orang atau 67%. Pembelian loyal sebanyak 17 orang atau 

68%. Pelanggan loyal paling banyak pada merek ini. Pelanggan loyal berikutnya terdapat 

pada merek Oppo dan Xiamo masing-masing 3 orang atau 12 %. Pembelian perdana 

pada merek Oppo sebanyak 22 orang dan Xiaomi sebanyak 12 orang. Artinya pengguna 

merek Oppo lebih banyak berganti merek dibandingkan dengan pengguna Xiaomi.  

Tabel 1.7 

Loyalitas Pembeli terhadap smartphone atas dasar merek 

No Merek Pembeli Perdana Pembeli Ulang Pembeli Loyal 

Orang % Orang % Orang % 

1 ASUS 1 0.70 0 0 0 0 

2 Samsung 55 38.46 4 67 17 68 

3 Smartfren 1 0.70 0 0 0 0 

4 Lenovo 9 6.29 0 0 0 0 

5 Advan 7 4.90 0 0 0 0 

6 Oppo 22 15.38 2 33 3 12 

7 Vivo 15 10.49 0 0 2 8 

8 Realme 0 0.00 0 0 0 0 

9 Xiaomi 12 8.39 0 0 3 12 

10 Lainnya 21 14.69 6 - - - 

11 Jumlah 143 1.00 - - - - 

Suber: Diolah dari data primer,2020 

 

Pembelian perdana smartphone merek Vivo sebanyak 15 orang atau 10.49%. 

Tidak ada pembelian ulang. Pelanggan loyal sebanyak 2 orang atau 8%.  

Meskipun pembeli perdana merek Vivo lebih banyak dari Xiaomi, namun 

loyalitas terhadap merek Xiaomi masih lebih tinggi dibandingkan dengan merek Vivo. 

Loyalitas pelanggan terhadap keempat merek dapat juga dilihat pada gambar 1.3. 
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Sumber: Diolah dari tabel 1.7, 2020 

Gambar 1.3. Piechart Loyalitas Pelanggan terhadap 4 merek smartphone 

 

Bastian (2014), Variables brand image is a significant positive effect on brand 

loyalty, brand trust affects brand loyalty, brand image has significant effect on brand 

trust. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) terhadap smartphone merek Advan di 

kota Semarang  ditemukan  citra merek berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

loyalitas konsumen 

Putri et al. (2016) dalam survey terhadap pengguna smartphone merek Samsung 

menemukan  brand image and customer satisfaction not significant on customer loyalty 

Penelitian oleh Lestari dan Yulianto (2018), menemukan bahwa kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Namun, studi oleh 

Hidayat (2009), menemukan bahwa kualitas produk berpengaruh negatif dan non 

signifikan terhadap loyalitas konsumen. Mutammam et al. (2019), Arief Arrohman 

(2018),  kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Anggraeni et al. (2019) dan Nalendra (2018) 

menemukan bahwa harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

sedangkan studi oleh Nurullaili dan Wijayanto (2013) juga menemukan bahwa harga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Akan tetapi hal itu berbeda dengan 

hasil penelitian oleh Suwarni dan Mayasari (2011) yang menemukan bahwa harga tidak 

Loyalitas Pelanggan 

Samsung

Oppo

Xiaomi

Vivo
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berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Laely (2016) menemukan dalam 

penelitiannya strong influence of negative between price and loyalty of customers 

Penelitian Bahrudin dan Zuhro (2015) indicate that there is a positive and significant 

impact of customer trust on customer loyalty. 

 

1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diungkap diatas, maka dapat ditetapkan 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah sebagai berikut :  

1.2.1. Identifikasi Masalah 

1. Terdapat indikasi pangsa pasar smartphone vivo belum maksimal 

2. Terdapat indikasi penyaluran vivo kurang terkendali  

3. Terdapat indikasi Pasar di Medan masih lebih percaya terhadap smartphone merek 

Samsung dan Oppo dibandingkan dengan merek Vivo 

4. Terdapat indikasi pembelian perdana konsumen lebih banyak pada smartphone merek 

Samsung dan Oppo 

5. Terdapat indikasi Pembelian ulang konsumen lebih banyak terhadap smartphone 

merek Samsung dan Oppo 

6. Terdapat indikasi loyalitas pelanggan smartphone lebih tinggi pada merek Samsung, 

Oppo, dan  Xiaomi 

7. Disinyalir citra merek berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan 

8. Disinyalir kualitas produk berpengaruh negatif dan non signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan 

9. Disinyalir harga tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen 
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1.2.2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah maka perlu dilakukan pembatasan masalah, 

dengan demikian pembahasan bias lebih fokus. Pertimbangan dalam pembatasan 

masalah penelitian yakni: 

1. Variabel  yang diteliti meliputi: Citra Merek , Harga, Kualitas Produk , Kepercayaan 

Konsumen , dan Loyalitas Pelanggan smartphone merek VIVO di Medan 

2. Unit analisis dibatasi dengan memilih respoden para konsumen yang telah melakukan 

pembelian ulang smartphone merek VIVO di Medan  

3. Waktu penelitian dimulai Maret 2020 hingga Maret 2021 

4. Opini respoden dikumpulkan dalam bentuk data ordinal dengan skala 1-7 

5. Teknik analisis data menggunakan Deskriptif Analysis dan Structural Equation 

Modeling 

.  

1.2.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka peneliti merumuskan 

masalah yang akan ditindak lanjuti yakni: 

1. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap kepercayaan konsumen pada 

smartphone merek VIVO di Medan  

2. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap kepercayaan konsumen pada smartphone 

merek VIVO di Medan  

3. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen pada 

smartphone merek VIVO di Medan  

4. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan pada smartphone 

merek VIVO di Medan  
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5. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan  pada smartphone merek 

VIVO di Medan  

6. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada 

smartphone merek VIVO di Medan  

7. Apakah terdapat pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan pada 

smartphone merek VIVO di Medan  

8. Apakah terdapat pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk secara bersama-

sama terhadap kepercayaan konsumen pada smartphone merek VIVO di Medan  

9. Apakah terdapat pengaruh citra merek, harga, kualitas produk dan kepercayaan 

konsumen secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan pada smartphone merek 

VIVO di Medan  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditetapkan untuk 

mengetahui dan menganalisis :   

1. Pengaruh citra merek terhadap kepercayaan konsumen pada smartphone merek VIVO 

di Medan  

2. Pengaruh harga terhadap kepercayaan konsumen pada smartphone merek VIVO di 

Medan  

3. Pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen pada smartphone merek 

VIVO di Medan  

4. Pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan pada smartphone merek VIVO di 

Medan  

5. Pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan  pada smartphone merek VIVO di Medan  
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6. Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada smartphone merek VIVO 

di Medan  

7. Pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan pada smartphone 

merek VIVO di Medan  

8. Pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap 

kepercayaan konsumen pada smartphone merek VIVO di Medan  

9. Pengaruh citra merek, harga, kualitas produk dan kepercayaan konsumen secara 

bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan pada smartphone merek VIVO di Medan 

  

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini ditujukan pada para praktisi dan akademisi dibidang yang 

relefan. 

1.4.1. Kegunaan bagi praktisi 

1. Bahan masukan bagi para pimpinan VIVO cabang Medan dalam penyusunan atau 

penetapan kebijakan tentang peningkatan peningkatan loyalitan pelanggan 

2. Bahan masukan bagi stakeholder eksternal dalam menilai loyalitan pelanggan 

smartphone merek VIVO di Medan 

 

1.4.2. Kegunaan bagi para akademisi 

1. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuanm (kepustakaan) bagi kalangan 

akademisi tentang Citra Merek , Harga, Kualitas Produk , Kepercayaan Konsumen , 

dan Loyalitas Pelanggan smartphone merek VIVO di Medan   

2. Peneliti selanjutnya dapat meneliti ulang variable-variabel diatas pada masa yang akan 

datang  
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3. Peneliti selanjutnya dapat manambah variabel independen lain yang diduga ada 

pengaruhnya dalam meningkatkan loyalitas pelanggan smartphone merek VIVO di 

Medan. 
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BAB II                                                                                                                         

TINJAUAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 

2.1. Tinjauan Teori 

Bagian ini mensintesa teori tentang citra merek, harga, kualitas produk, 

kepercayaan konsumen, dan loyalitas pelanggan 

2.1.1.  Citra Merek 

Kotler dan Keller (2016:164) , persepsi konsumen tentang suatu merek sebagai refleksi 

dari asosiasi yang ada pada pikiran konsumen.  

Proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterprestasian masukan informasi, sensasi 

yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan, untuk 

menghasilkan makna dalam diri konsumen. Makna suatu merek melekat dibenak konsumen 

setelah melihat, merasakan mendengar,menyentuh, atau mencium sebuah produk bermerek. 

Segala kesan yang muncul dibenak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu 

merek. Kesan yang kuat dapat membantu pelanggan memproses dan menerima informasi, 

menjadi alasan untuk membeli, serta menciptakan sikap atau perasaan positif terhadap merek 

yang bersangkutan. Pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan kesan. Citra merek dapat terbentuk 

dalam diri seorang konsumen setelah berkali-kali menggunakan atau mengkonsumsi suatu 

produk dengan merek tertentu. Makna suatu merek dapat melekat dalam benak seseorang karena 

sering didengar dari orang disekeliling 

Persepsi dapat bernilai negatif atau positif. Jika konsumen memiliki kesan positif 

terhadap produk yang ditawarkan perusahaan maka hal tersebut akan menghasilkan persepsi 

positif, begitu juga sebaliknya. Persepsi dalam diri seseorang sangat dipengaruhi oleh pikiran dan 

lingkungan sekitarnya. Persepsi secara subtansial dapat sangat berbeda dengan kenyataan atau 

realitas sebenarnya. Informasi tentang suatu merek yang sering didengar melalui media 

komunikasi dapat membentuk kesan dalam diri seseorang.  
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Schiffman dan Kanuk (2007:216) , sekumpulan asosiasi mengenai suatu merek yang tersimpan 

dalam benak atau ingatan konsumen 

Kesan yang muncul dibenak seseorang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. 

Berbagai kesan yang diingat konsumen dapat dirangkai sehingga dapat menciptakan citra tentang 

merek dalam benak konsumen. Kesan terkait dengan merek dapat semakin meningkat dengan 

semakin banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu 

merek. 

Jadi merek-merek yang tidak menimbulkan suatu kesan dipikiran konsumen tentu akan 

dilupakan. Makna suatu merek akan tertanam dingatan bila merek memberikan sesuatu yang 

unik. Terdapat perbedaan yang nyata dengan produk yang sama dengan merek yang berbeda.  

Aaker dan Biel (1993) , penilaian konsumen terhadap merek tersebut dalam sebuah pasar.  

Proses untuk mendapatkan informasi tentang suatu merek yang dapat digunakan untuk 

dasar pengambilan keputusan apakah merek baik atau sebaliknya. Mengambil suatu keputusan 

terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Citra merek tertanam di benak konsumen 

setelah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian kesan. Penilaian 

terhadap suatu merek setelah mengamati, merekam dan selanjutnya memutuskan tingkat capaian 

yang terjadi dipikiran konsumen. Citra merek dapat tercipta berdasarkan pengalaman pribadi 

maupun mendengar reputasinya dari orang lain atau media. 

Tjiptono (2008:344), deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek 

tertentu. Pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata atau tulisan secara jelas dan terperinci. 

pemaparan atau penggambaran secara menyeluruh tentang segala kesan yang muncul dibenak 

seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek.  

Pemaparan suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan 

menyimpulkan bahwa dirinya telah benar tentang suatu merek . Keyakinan merupakan suatu 

sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan 

kebenaran. Keyakinan seseorang terhadap suatu merek dapat berbeda dengan orang lain, 

tergantung pada pengalaman dan informasi yang diperoleh. 
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Kertajaya (2007:237),  gebyar dari seluruh asosiasi yang terkait pada suatu merek yang sudah 

ada dibenak konsumen.  

Kemegahanan atau kegemerlapan suatu kesan tetang suatu merek yang tertanam 

dipikiran konsumen. Konsumen atau pemakai merasakan atau mendengar sesuatu yang hebat 

tentang merek. Kesan yang terbentuk terkait dengan kesenangan konsumen atas pengalaman 

terkait merek.  

Dari berbagai uraian teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka penulis 

mengatakan:Citra merek adalah evaluasi terhadap kesan seseorang setelah memakai, 

menggunakan, mendengar, dan merasakan suatu merek. Citra merek suatu produk tertanam 

dibenak konsumen melalui suatu proses (pengalaman), baik dari diri sendiri atau informasi yang 

diperoleh dari lingkungan.  

2.1.2. Harga 

Kotler dan Armstrong (2010:436), sejumah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa atau 

jumlah nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau 

menggunakan barang dan jasa 

Pada setiap transaksi antara pembeli akan menyerahkan uang untuk setiap barang atau 

jasa yang diserahkan oleh penjual. Konsumen atau pengguna akan memanfaatkan barang atau 

jasa yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Uang yang diserahkan merupakan 

pengganti produk yang diserahkan oleh pemilik barang atau jasa.  

Uang diberbagai Negara beraneka ragam seperti Yen Jepang, US $, Rp Indonesia, EURO 

masyarakat ekonomi Eropa. Jadi harga dalam bentuk mata uang. Jumlah uang yang diserahkan 

dalam setiap transaksi akan tergantung pada nilai barang yang diserahkan oleh penjual pada 

waktu tertentu.  

Dalam definisi ini surat-surat berharga seperti cheque, giro, dan surat berharga lain tidak 

disebutkan dengan jelas, apakah termasuk kategori uang. Disamping itu , apakah pertukaran 

barang dengan barang dengan nilai tertentu dapat dikatakan harga.  

Alma (2013:169) , sebagai nilai suatu barang yang dinyatakan dengan bentuk uang. 
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Nilai suatu barang adalah harga. Nilai tersebut representasikan oleh sejumlah uang. Jika 

nilai suatu barang naik maka harga pun akan naik, demikian juga jumlah uang yang dibayarkan 

akan semakin banyak. Sebaliknya bila nilai suatu barang semakin menyusut maka hargapun akan 

menurun. Barang yang sama dapat berbeda nilainya. Jika barang beda tempat, beda pemilik, beda 

waktu dapat merubah nilai barang tersebut. Implikasinya harga juga akan berubah.  

Alma hanya menyebutkan barang yang memiliki fisik. Sedangkan jasa yang tidak 

memiliki fisik tidak termasuk dalam defenisi ini. Demikian juga dengan alat tukar seperti surat 

berharga tidak diperhitungkan.  

William J. Stanton (2006:143),  jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) 

yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang 

menyertainya. 

Bila ingin memperoleh suatu produk diperlukan sejumlah uang yang disebut dengan 

harga. Dalam memperoleh produk dari penjual, mungkin tidak hanya uang saja yang diserahkan 

tetapi ditambahkab juga barang yang lain. Suatu produk diperoleh dengan meyerahkan sejumlah 

uang dan barang tertentu.  

Sering terjadi tidak hanya produk yang diserahkan oleh penjual dengan sejumlah uang 

yang diserahkan, mungkin ditambahkan oleh penjual juga jasa yang satu paket dengan produk 

tersebut. Dalam penjualan mobil disamping produk yang diserahkan kepada pembeli juga 

diberikan jasapengantaran barang, perbaikan purna jual, dan lain-lain.  

Stanton dalam defenisi ini tidak menyebut alat tukar lain seperti surat berharga. Harga 

hanya sejumlah uang atau uang ditambahkan dengan barang tertentu.  

Saladin (2010: 211),  jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada 

pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. 

Suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau pemakai akan 

membebankan jumlah moneter tertentu. Pembeli yang memperoleh produk akan membayar 

sejumlah uang atau dengan alat tukar lain seperti giro, ceque, atau surat berharga lainnya. 

Pembayaran dapat juga dalam bentuk uang ditambah dengan surat berharga.  

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-barang-menurut-ilmu-ekonomi/119812
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-produk/6661
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pelayanan/14452
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Defenisi ini tidak secara eksplisit menyebutkan nilai dari produk yang diserahkan oleh 

unit usaha, atau yang diterima oleh pembeli. Penyerahan barang tidak hanya dilakukan oleh unit 

usaha atau organisasi, tetapi dapat juga dilakukan oleh individu.  

Tjiptono (2008:203) , uang dan jasa atau barang - barang yang tersedia ditukarkan oleh 

pembeli untuk mendapatkan berbagai pilihan produk-produk dan jasa-jasa yang disediakan 

penjual. 

Pembeli tidak hanya menyediakan sejumlah uang, tetapi ditambah dengan jasa atau 

barang-barang bila hendak memperoleh produk atau jasa penjual. Seorang konsumen mungkin 

menyediakan hanya uang saja, atau barang saja, atau bahkan jasa saja bila hendak memperoleh 

produk atau jasa. Barang dapat ditukat dengan produk; Barang dengan jasa; Jasa dengan produk; 

jasa dengan jasa.  

Dalam definisi ini tidak disebut secara eksplisit nilai dari barang atau jasa yang diperjual-

belikan. Apakah harga yang terjadi menunjukkan nilai dari barang atau jasa yang dibeli. Tidak 

disebutkan tentang surat-surat berharga yang dapat digunakan untuk menggantikan uang. Kini 

sudah jarang kita temukan barter, meskipun dapat saja terjadi.  

Mengacu pada uraian dari pakar diatas maka penulis mendefinisikan harga sebagai 

berikut: Nilai suatu barang atau jasa atau kedua-duanya dalam bentuk uang atau alat moneter 

lainnya atau ditambah barang atau jasa. Nilai barang atau jasa tidak hanya dapat ditukar dengan 

uang tetapi dengan surat-surat berharga, barang atau jasa.  

Barang dapat ditukar dengan uang, dapat ditukar dengan alat moneter, dapat ditukar 

dengan barang lain, dan dapat ditukar dengan jasa. Intinya berapa nilai yang akan dipertukarkan. 

Perbedaan waktu, tempat, pemilik dapat merubah nilai barang atau jasa. Oleh sebab itu harga 

juga akan berubah, namun tidak hanya dicerminkan oleh uang tetapi juga alat tukar lainnya.  

2.1.3. Kualitas Produk 

Kotler dan Keller (2012:283): “Kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk 

memberikan hasil atau kinerja yang sesuai, atau bahkan melebihi dari apa yang diinginkan 

pelanggan 
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Kapasitas yang dirancang bagi suatu barang. Kapasitas itu terkait dengan kapabilitas 

maksimum. Performa yang sesuai berarti hasil yang diperoleh baik secara kuantitas maupun 

kualitas melalui proses terencana pada waktu dan tempat tertentu.Tidak sekedar mencapai hasil 

tetapi memenuhi diatas keinginan konsumen. 

Paket yang diciptakan oleh produsen dapat memenuhi keinginan pelanggan dan bahkan 

capaiannya diatas keinginan mereka. Realisasi kapasitas yang dirancang dibawah keinginan 

disebut produk tidak atau kurang berkualitas. Realisasi sesuai keinginan disebut berkualitas baik. 

Realisasi diatas keinginan disebut berkualitas sangat baik. 

Mowen (2011:90): “Kualitas produk merupakan proses evaluasi secara keseluruhan 

kepada pelanggan atas perbaikan kinerja suatu barang atau jasa”. 

Kegiatan atau langkah-langkah mengidentifikasi dan mengukur respon pelanggan atas 

seluruh atribut barang atau jasa. Tidak hanya satu atribut saja tetapi semua atribut dalam upaya 

memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Pengukuran untuk menetapkan keberhasilan 

rancangan yang diciptakan.  

Evaluasi yang dilakukan terhadap respon pelanggan akan menentukan apakah 

peningkatan performa barang belum memuaskan,memuaskan, atau sangat memuaskan. Jadi 

kualitas produk ditetapkan bila telah dilakukan perbaikan rancangan barang atau jasa. Produk 

telah tersedia terlebih dahulu, digunakan atau dikonsumsi oleh pelanggan, kemudian 

membandingkan hasil akhir dengan yang seharusnya dicapai. 

Alex dan Thomas (2012) , mendefinisikan kualitas produk sebagai kumpulan fitur dan 

karakteristik produk yang berkontribusi pada kemampuannya untuk memenuhi persyaratan yang 

diberikan. 

Fitur merupakan atribut-atribut produk yang ditawarkan kepada konsumen atau 

pengguna. Karakteristik menjadi ciri utama suatu barang atau jasa. Fitur dikembangkan untuk 

melengkapi ciri utama. Keinginan konsumen memiliki batas atas dan batas bawah untuk 

dipenuhi. Kapasitas yang dirancang oleh produsen harus dapat mencapai kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. 
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Sejauh mana fitur dapat meningkatkan karakteristik produk. Selanjutnya sejauhmana ciri 

utama dapat meningkatkan kapasitasnya memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Fitur-fitur merupakan alat pembeda dengan produk pesaing. Differensiasi dalam 

persaingan di pasar. Menjadi produsen awal yang mengenalkan fitur baru yang dibutuhkan dan 

dianggap bernilai menjadi salah satu cara yang efektif untuk bersaing 

Prawirosentono, (2004:6), Kualitas produk adalah keadaan fisik, fungsi dan sifat produk 

bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai 

nilai uang yang  telah  dikeluarkan. 

Rancangan atau kumpulan atribut yang dapat dirasa dan diraba harus dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Kegunaan seluruh atribut diarahkan pada keinginan 

pelanggan. Cirikhas paket yang dibuat sesuai dengan spesifikasi konsumen atau pemakai.  

Konsumen dalam mememuhi kebutuhannya mengeluarkan uang. Jumlah uang untuk membeli 

produk harus sesuai nilainya dengan fisik, fungsi dan sifat produk.  

Jika keadaan fisik, fungsi, dan sifat produk tidak dapat memenuhi selera dan kebutuhan 

konsumen maka terjadai ketidakpuasan. Bila dapat dipenuhi konsumen puas. Jika pemenuhan 

diatas keinginan mereka maka konsumen akan sangat puas atau kualitas produk sangat baik.  

Simamora (2001: 147) kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

memenuhi fungsi-fungsinya. 

  Untuk apa suatu rancangan dibuat menjadi aspek utama. Apakah paket atau kapasitas 

tersebut sesuai dengan kegunaan yang diharapkan konsumen. Jika atribut dan karakteristik 

produk dapat memenuhi manfaat yang diinginkan produk disebut berkualitas. Rancangan yang 

diciptakan tidak dapat memenuhi manfaat yang diinginkan, maka kualitas produk rendah. Produk 

disebut berkualitas tinggi jika atribut dan karakteristik produk dapat memenuhi diatas manfaat 

tadi.  

Berdasarkan uraian berbagai teori yang dikemukakan oleh para pakar diatas, maka 

penulis mengatakan: Kualitas produk adalah hasil penilaian terhadap fitur dan ciri utama barang 

atau jasa dalam memenuhi standar yang ditetapkan oleh konsumen atau pemakai akhir.  
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Ciri utama suatu produk dalam industri sama. Oleh sebab itu fitur barang atau jasa akan 

sangat penting artinya untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pasar. Keunggulan bersaing 

lebih banyak ditentukan oleh kemampuan produsen dalam mengembangkan fitur-fitur produk.  

2.1.4. Kepercayaan Konsumen 

Mowen dan Minor (2002: 312) menyatakan kepercayaan konsumen adalah semua 

pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang 

objek, atribut, dan manfaatnya.  

Pengetahuan diperoleh setelah memperoleh informasi dengan  merasakan, mendengar, 

atau melihat sesuatu. Pengetahuan dimiliki melalui suatu proses dari waktu-waktu. Konsumen 

akan membuat kesimpulan bila informasi yang dimiliki telah memadai. Apakah produk tersebut 

dapat memenuhi keinginannya. Apakah atribut produk lebih baik dari yang lain. Apakah 

manfaatnya lebih baik dari produk sejenis dari pesaing.  

Informasi yang disebarkan kepada konsumen harus objektif (tidak bias). Informasi yang 

mendukung keyakinannya terhadap suatu objek akhir akan menghilagkan keraguan. Konsumen 

yang percaya terhadap suatu produk akan melakukan pembelian berulang pada akhirnya menjadi 

pelanggan yang loyal. 

Ding Mao (2013:21), keyakinan bahwa kata atau janji seseorang dapat dipercaya dan 

seseorang akan memenuhi kewajibannya dalam sebuah hubungan pertukaran 

Perasaan konsumen bahwa produsen/penjual mampu memenuhi janji atau informasi 

yang sudah dipublikasikan. Produsen melakukan apa yang harus dilaksanakan. Pada setiap 

transaksi penjual menepati janji. Jika keadaan seperti itu berlanjut kedepan , maka konsumen 

akan setia terhadap produk.  

Lau danLee,(1999: 344), keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek 

dengan risiko-risiko yang dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu akan menyebabkan 

hasil yang positif. 
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Merek yang dianggap lebih baik oleh konsumen. Jika atribut-atributnya pada masa yang 

akan datang konsisten maka pembelian ulang yang terjadi. Harapan konsumen akan semakin 

baik atau tidak ragu lagi membeli merek tersebut.  

Pemenuhan kebutuhan dan keinginan dikemudian hari akan diletakkan pada merek yang 

bersangkutan. Mereka merasa tidak akan timbul kekecewaan terhadap pembelian atau konsumsi 

pada merek yang sama pada masa yang akan datang 

Djati (2004) Persepsi terhadap kehandalan dari sudut pandang pelanggan didasarkan 

pada pengalaman, atau mengarah pada tahapan transaksi yang didirikan oleh terpenuhinya 

harapan kinerja produk dan tercapainya keputusan. 

Kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen memiliki 

peranan penting. Konsumen merasa bahwa produk memiliki nilai lebih dibandingkan dengan 

pesaing. Kesan tersebut akan tertanam dibenak konsumen setelah mengkonsumsi atau 

menggunakan merek itu berkali-kali. Harapan yang terpenuhi akan semakin meyakinkan mereka 

bahwa pilihannya sudah tepat. Hasil dari penggunaan produk dirasakan sangat sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan.   

Mayer et al, (1995), Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai kesediaan satu pihak 

untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan 

melakukan tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk 

mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak yang dipercaya  

Tindakan-tindakan produsen pada masa lalu akan berdampak pada pandangan konsumen 

kini dan pada masa yang akan datang. Informasi yang disebarluaskan kepasar sesuai dengan 

fakta. Atribut-atribut yang terdapat pada merek selalu konsisten dan reliabel. Konsumen atau 

pengguna tidak perlu lagi memeriksa barang atau jasa sebelum membeli. Mereka yakin bahwa 

merek tidak akan mengecewakan.  

Pembeli merasa meskipun ada resiko terhadap penggunaan suatu merek, Hal itu dapat 

sirna karena produsen atau penjual selama ini memberikan yang terbaik bagi mereka. 

Kepercayaan terhadap merek selanjutnya akan membagun loyalitas pelanggan.  
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Mengacu pada uraian-uraian para pakar diatas, maka menurut penulis, kepercayaan 

konsumen adalah: Nilai-nilai yang melekat di benak konsumen tentang kehandalan suatu merek , 

Pembelian akan selalu dijatuhkan pada merek karena kinerjanya, Oleh sebab itu merasa tidak 

akan ada resiko.  

2.1.5. Loyalitas    Pelanggan.  

Kotler & Keller, (2008) perilaku yang terkait dengan merek sebuah produk, termasuk 

kemungkinan memperbaharui kontrak merek di masa yang akan datang, berapa kemungkinan 

pelanggan mengubah dukungannya terhadap merek, berapa kemungkinan keinginan pelanggan 

untuk meningkatkan citra positif suatu produk  

Setiap konsumen memiliki sikap tertentu terhadap merek. Perlakuan yang timbul sebagai 

dampak dari pengalaman mereka selama ini dalam pemakaian atau penggunaan. Jika harapan 

mereka terpenuhi akibat kinerja yang ditunjukkan  oleh barang atau jasa merek tertentu. 

Pembelian pada masa yang akan dating akan dilakukan lagi. Dibenak pelanggan akan tertanam 

kesan yang positif. Mereka akan menceritakan citra positif tersebut kepada orang lain.  

 

Arnould (2005). komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan 

kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten dimasa yang 

akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi 

menyebabkan perubahan perilaku.   

Tekad yang kuat dari pelanggan untuk tetap membeli kembali merek yang memiliki 

kinerja yang baik. Atribut-atribut yang konsisten dan tetap disesuaikan dengan pasar akan 

membuat konsumen kosisten memilih barang atau jasa bersangkutan. Para konsumen yang telah 

commit tidak akan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dari perusahaan pesaing. Komitmen 

pelanggan yang semakin tinggi membuat mereka kebal terhadap merek lain. Semakin kuat 

komitmen pelanggan berarti mereka semakin loyal terhadap merek. Mereka juga akan membeli 

lini produk lain dari perusahaan dengan merek yang sama. 
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Hasan (2009: 83), orang yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan 

berulang-ulang.  

Konsumen atau pemakai merek secara terus-menerus dan berulang kali datang ke suatu 

tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya. Mereka akan membayar produk atau jasa 

tersebut. Pelanggan tidak akan pernah mencoba merek lain.   

Tjiptono (2012 :482) komitmen pelanggan terhadap suatu merek, berdasarkan sikap yang 

sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. 

Pendirian yang teguh terhadap pembelian suatu merek. Mereka tidak akan goyah akibat 

rayuan merek lain dari pesaing. Pengalaman dalam penggunaan akan memciptakan sikap yang 

sangat positif. Menceritakan dengan emosional hal-hal yang positif tentang  merek kepada orang 

lain. Sebuah merek telah menjadi special bagi konsumen. Pembelian ulang akan dilakukan secara 

teratur dan berkelanjutan.  

Mowen dan Minor (2007:231) kondisi dimana pelanggan mempunyai sikap positif 

terhadap suatu objek, mempunyai komitmen pada objek tersebut dan bermaksud meneruskan 

pembeliannya di masa mendatang. 

Seorang pelanggan yang bersikap positif terhadap suatu objek atau merek akan 

menceritakan aspek-aspek yang baik dari produk kepada orang lain. Getok tular positif sangat 

menguntungkan produsen karena dapat mengurangi biaya promosi. Sikap postif pada gilirannya 

akan berubah menjadi tekad yang kuat terhadap produk. Pembelian ulang pada masa yang datang 

akan teratur dan berkesinambungan.  

Berdasarkan uraian teori-teori yang dikemukan para ahli diatas, maka penulis 

menyatakan yang dimaksud dengan loyalitas pelanggan adalah: Sikap yang kuat terhadap sebuah 

merek karena kesannya dibenak pelanggan; Menyebarluaskan dengan emosional sikap positif 

tentang merek kepada orang lain ; Tidak ada kemungkinan berpaling dari merek; Melakukan 

pembelian ulang secara teratur dan berkelanjutan.  
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini sifatnya mengkonfirmasi penelitian yang telah dilaksanakan. 

Apakah akan memberikan hasil yang sama atau berbeda. Variabel yang akan 

dikonfirmasi meliputi pengaruh terkait dengan  citra merek, kualitas produk, harga, 

kepercayaan konsumen, dan loyalitas pelanggan. Ringkasan penelitian – penelitian yang 

telah dilaksanakan dan terkait dengan variabel-variabel penelitian ini baik dan konteks 

eksogen maupub endogen disajikan pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Halim et al. 

(2014) 

The Influence of 

Product Quality, 

Brand Image, 

and Quality of 

Service to 

Customer Trust 

and Implication 

on Customer 

Loyalty (Survey 

on Customer 

Brand Sharp 

Electronics 

Product at the 

South 

Kalimantan 

Province) 

significant 

influence on 

Quality of 

Product, Brand 

Image and 

Quality of Service 

on Customer 

Trust, Quality of 

Product have a 

significant 

influence on 

Customer 

Loyalty, while 

Brand Image and 

Quality of service 

is not a significant 

influence on 

Customer 

Loyalty. 

Customer Trust 

have a significant 

Memiliki 4 

variabel yang 

sama yakni: 

Product 

Quality, Brand 

Image and, 

Customer 

Trust, and 

Customer 

Loyalty;  

Menggunakan 

teknik analisis 

SEM 

Tidak ada 

variable harga 

dalam 

penelitian; 

Lokasi dan 

respoden yang 

berbeda 
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No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

influence on 

Customer 

Loyalty. 

Keywords: 

Quality of 

Product, Brand 

Image, Quality of 

Service, Customer 

Trust, and 

Customer 

Loyalty. 

2 Sulibhavi  &   

Shivashankar 

, 2017  

The Impact of 

Brand Image on 

Customer’s 

Loyalty toward 

private label 

brands: The 

mediating effect 

of satisfaction 

hubli-Dharwad 

Conglomerate 

city of 

Karnataka  

 

Exist a 

relationship 

between direct 

brand image and 

customer loyalty, 

between Brand 

image and 

satisfaction, 

between 

satisfaction 

and customers 

loyalty and 

satisfaction 

mediates the 

relationship 

between the brand 

image and 

customers loyalty. 

Dua variabel 

sama yakni 

brand image 

dan customer 

loyalty 

Satisfaction 

tidak ada dalam 

penelitian ini;  

Teknik analisis 

menggunakan 

regresi 

 

3 Pratama 

et.al, 2018 

Pengaruh Citra 

Merek, Kualitas 

Produk dan 

brand image, 

product quality, 

price, and 

Terdapat 4 

variabel yang 

sama dari 5 

variabel yakni 

brand image, 

1 variabel 

berbeda yakni 

kepuasan 

konsumen 
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No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

melalui 

Kepercayaan 

Konsumen pada 

Produk Stuck 

Original 

consumer 

confidence 

significant to the 

purchase decision. 

consumer trust 

has the most 

significant 

affect on 

purchasing 

decisions with a 

loading factor of 

0.79. brand image 

and product 

quality has the 

same loading 

factor value in 

affect consumer 

trust is 0.35. and 

last price 

has loading factor 

value in affect 

consumer trust is 

0,31. 

product 

quality, price, 

and consumer 

  confidence 

(trust);  

Metode 

analisis 

menggunakan 

SEM  

4 Yolanda et 

al.,  2013 

Pengaruh Citra 

Merek dan 

Pandangan 

Kualitas 

Terhadap 

Kepercayaan 

Konsumen 

Pada 

McDonald’s 

brand image, and 

perceived quality 

has a positive and 

significant effect 

on the dependent 

variable is 

consumer trust in 

McDonald's. 

3 variabel 

penelitian 

sama yakni 

citra merek, 

kualitas, dan 

kepercayaan 

konsumen 

Penelitian 

memiliki hanya 

3 variabel;  

Menggunakan 

teknik analisis 

regresi 
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No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

Bandung 

5 Bastian, 

2014 

AnalisaPengaruh 

Citra Merek 

(Brand Image) 

dan 

Kepercayaan 

Merek (Brand 

Trust) Terhadap 

Loyalitas Merek 

(Brand Loyalty) 

ADES PT. Ades 

Alfindo Putra 

Setia 

Variabel brand 

imageberpengaruh 

positif signifikan 

terhadap brand 

loyalty. Variabel 

brand 

trustberpengaruh 

terhadap brand 

loyalty. Variabel 

brand 

imageberpengaruh 

signifikan 

terhadap brand 

trust. 

3 variael yang 

sama yakni 

citra merek, 

kepercayaan 

konsumen, dan 

loyalitas 

pelanggan 

Tidak terdapat 

variable harga 

dan kualitas 

produk; . 

Teknik analisis 

data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

menggunakan 

Structural 

Equation 

Modelling(SE

M) dengan 

software Smart 

PLS (Partial 

Least Square) 

6 Citra dan 

Santoso, 

2016 

Analisis 

Pengaruh 

Kualitas Produk 

dan Citra Merek 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Cetakan 

Continuous 

Form melalui 

Kepercayaan 

Merek (Studi 

pada Percetakan 

Jadi Jaya Group, 

Semarang 

the product 

quality and brand 

image has 

positive influence 

on brand trust. 

But, brand trust 

did not positive 

influence on 

purchasing 

decisions. Then, 

product quality 

and brand image 

has positive 

influence on 

purchasing 

decisions 

continuous form 

3 variabel 

sama yakni 

citra merek, 

kualitas 

produk, dan 

kepercayaan 

konsumen;  

Teknik analisis 

mengguna-kan 

SEM 

Tidak terdapat 

variabel harga 

dan loyalitas 

pelanggan 
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No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

at Jadi Jaya 

Group, Semarang. 

 

7 Widodo et 

al., 2019 

Pengaruh harga, 

citra merek, dan 

kualitas produk 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

dengan 

kepuasan 

pelanggan 

sebagai variable 

intervening 

(Studi Pada Ibu 

Rumah Tangga 

Pengguna 

Produk Downy 

di RW XXII 

Perum Puri 

Dinar Elok 

Meteseh 

Semarang). 

(1) There is a 

positive and 

significant price 

effect on customer 

satisfaction, (2) 

There is a positive 

and significant 

influence on 

brand image on 

customer 

satisfaction, (3) 

There is a positive 

and significant 

influence on 

product quality on 

customer 

satisfaction, (4 ) 

There is a positive 

and significant 

influence on 

price, brand 

image and 

product quality 

and collectively 

on customer 

satisfaction, (5) 

There is a positive 

and significant 

price effect on 

Memiliki 

variabel yang 

sama yakni 

citra merek, 

harga, kualitas 

produk, dan 

loyalitas 

pelanggan;  

Menggunakan 

teknik analisis 

SEM 

Variabel antara 

pada penelitian 

yakni kepuasan 

konsumen 
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No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

customer loyalty 

Downy Products, 

(6) There is a 

positive and 

significant 

influence on 

brand image on 

customer loyalty 

Downy Products, 

(7) There is a 

positive and 

significant 

influence on 

product quality on 

customer loyalty 

Downy Products, 

(8) There is a 

positive and 

significant 

influence on 

customer 

satisfaction on 

customer loyalty 

Downy Products, 

(9) There is a 

positive and 

significant 

influence on 

price, brand 

image, product 

quality and 

customer 
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No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

satisfaction 

together with 

customer loyalty 

bro, Downy 

Product. 

8 Bahrudin 

dan Zuhro 

,2015 

Pengaruh 

kepercayaan dan 

kepuasan 

pelanggan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

terhadap  

smartphone 

Samsung Galaxy 

a positive and 

significant impact 

of customer 

satisfaction on 

customer loyalty 

and trust on 

customer loyalty.   

 

Variabel yang 

sama yakni 

kepercayaan 

konsumen dan 

loyalitas 

pelanggan 

Pada penelitian 

terdapat 

kepuasan 

pelanggan;  

Teknik analisis 

menggunakan 

regresi 

multivariat 

 

9 Prasetya et 

al.,   

2014 

Pengaruh Citra 

Merek, Kualitas 

Produk 

Terhdadap 

Kepercayaan 

Serta Keputusan 

Pembelian  

(Survei pada 

Pembeli Sepeda 

Motor Honda 

Vario pada PT 

Sumber 

Purnama Sakti 

di Kabupaten 

Gresik) 

a)Variabel Citra 

Merek memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap Variabel 

Kepercayaan.  

b) Variabel 

Kualitas Produk 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap Variabel 

Kepercayaan.  

c) Variabel 

Kepercayaan 

memiliki 

pengaruh 

Memiliki 3 

variabel yang 

sama yakni: 

Citra Merek, 

Kualitas 

Produk, dan 

Kepercayaan 

Konsumen 

-Variabel 

keputusan 

pembelian 

- Teknik 

analisis 

menggunakan 

analisis jalur 
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No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

signifikan 

terhadap Variabel 

Keputusan 

Pembelian.  

d) Variabel Citra 

Merek memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap Variabel 

Keputusan 

Pembelian.  

e) Variabel 

Kualitas Produk 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap Variabel 

Keputusan 

Pembelian. 

10 Herlambang, 

2016 

Pengaruh 

kualitas produk 

dan citra merek 

terhadap 

kepercayaan 

konsumen dan 

dampaknya pada 

keputusan 

pembelian di 

Zoya Bandung 

Indah Plaza 

(Survey Pada 

Pengunjung 

terdapat pengaruh 

kualitas produk 

dan citra merek 

terhadap 

kepercayaan 

konsumen dan 

dampaknya pada 

keputusan 

pembelian secara 

simultan maupun 

parsial. 

Memiliki 3 

variabel yang 

sama yakni 

kualitas 

produk,  citra 

merek ,  dan 

kepercayaan 

konsumen 

Jumlah variabel 

berbeda; 

Teknik analisis 

yang digunakan 

yakni Analisis 

Jalur 
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No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

Outlet Zoya di 

Bandung Indah 

Plaza) 

11 Lionardi dan 

Kwan, 2016 

Pengaruh 

Kualitas Produk, 

Citra Merek dan 

Kualitas 

Layanan  

terhadap  

Kepercayaan 

Konsumen  

dan Loyalitas 

Konsumen  

pada Taksi  

Blue Bird di 

Surabaya 

 

Kualitas Poduk, 

Citra Merek, dan  

Kualitas Layanan 

berpengaruh  

positif dan 

signifikan 

terhadap  

Kepercayaan  

Konsumen 

, kemudian  

Kepercayaan 

Konsumen 

berpengaruh 

positif dan  

signifikan 

terhadap  

Loyalitas 

Konsumen 

 

Memiliki 4 

variabel yang 

sama yakni: 

Kualitas 

Produk, Citra 

Merek , 

Kepercayaan 

Konsumen  

dan Loyalitas 

Konsumen; 

Teknik analisis 

menggunakan 

SEM 

Tidak memiliki 

variabel harga 

11 Nurhasan, et 

al., , 2019 

Pengaruh 

kualitas produk, 

citra merek, dan 

kualitas 

pelayanan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

melalui 

kepercayaan 

kualitas produk 

berpengaruh 

positif terhadap 

loyalitas 

pelanggan, citra 

merek 

berpengaruh 

positif terhadap 

loyalitas 

pelanggan, 

Memiliki 4 

variabel yang 

sama yakni: 

kualitas 

produk, citra 

merek, 

kepercayaan 

pelanggan, dan 

loyalitas 

pelanggan;  

Teknik analisis 

menggunakan 

SEM 

Tidak memiliki 

variabel harga 
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No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

pelanggan (Studi 

Kasus pada 

Pelanggan 

Rabbani di 

Purworejo) 

 

kualitas pelayanan 

berpengaruh 

positif terhadap 

loyalitas 

pelanggan, 

kualitas produk 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepercayaan 

pelanggan, citra 

merek 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepercayaan 

pelanggan, 

kualitas pelayanan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepercayaan 

pelanggan, 

kepercayaan 

pelanggan 

berpengaruh 

positif terhadap 

loyalitas 

pelanggan, 

kualitas 

produk 

berpengaruh 

positif terhadap 

loyalitas 

pelanggan melalui 
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No Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

kepercayaan 

pelanggan, citra 

merek 

berpengaruh 

positif terhadap 

loyalitas 

pelanggan melalui 

kepercayaan 

pelanggan, dan 

kualitas pelayanan 

berpengaruh 

positif terhadap 

loyalitas 

pelanggan melalui 

kepercayaan 

pelanggan. 

Sumber: Diringkas dari sumber sekunder, 2020 
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BAB III                                                                                                                          

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Uma Sekaran (1992) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalahyang penting. 

Suriasumantri, (1986), Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-

gejala yang menjadi obyek permasalahan.   

3.1.1. Pengaruh Citra Merek Terhadap Kepercayaan Konsumen 

Susanto (2004:24). Setiap  konsumen tentu memiliki pandangan berbeda terhadap citra 

merek tersebut. Dan setiap perusahaan harus membuat kesan menarik terhadap konsumen agar 

dapat bersaing dengan perusahaan lain.Merek merupakan hal yang sangat penting baik bagi 

konsumen maupun bagi produsen. Merek juga membantu meyakinkan konsumen, bahwa mereka 

akan mendapatkan kualitas yang konsisten setiap kali memilih merek tersebut saat melakukan 

pembelian. Bila tidak ada merek konsumen harus mengevaluasi semua produk setiap kali akan 

melakukan pembelian. Sulistyawati (2010), konsumen yang telah memiliki kepercayaan terhadap 

sebuah merek akan memudahkan pada saat akan melakukan pembelian,. Citra merek 

berpengaruh terhadap kepercayaan merek. Hal ini menjelaskan bahwa citra merek yang 

dipersepsikan oleh konsumen mempengaruhi timbulnya kepercayaan konsumen. Hasil penelitian 

terdahulu tentang citra merek terhadap kepercayaan konsumen yang dilakukan Cindy (2014), 

Danny Alexander Bastian (2014) dan Prasetya dkk (2014) mempunyai hasil citra merek 

mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepercayaan konsumen.    

3.1.2. Pengaruh Harga Terhadap Kepercayaan Konsumen 

Harga adalah jumlah yang dibayar oleh konsumen untuk memperoleh manfaat dari 

produk tersebut. Dan harga yang diberikan harus sesuai dengan kualitas yang diberikan, sehingga 

dapat membuat konsumen merasa tidak rugi jika melakukan pembelian produk tersebut. 

Penelitian terdahulu Wahyu Kurniawan (2012) dan Erin Puri Apriliani (2013) menyatakan 

bahwa, harga yang dibayarkan konsumen sesuai dengan apa yang didapat oleh konsumen. 
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Sehingga harga berpengaruh dalam kepercayaan konsumen. Banyak pelanggan yang   loyal juga 

akan memperhatikan harga yang   ditetapkan atas produk yang digunakannya. Jadi dengan harga 

yang sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan dan sesuai dengan harga produk lain maka 

dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. 

3.1.3. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepercayaan Konsumen 

Kotler dan Amstrong (2010:27). Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk 

untuk melaksanakan fungsinya,meliputi kehandalan, daya tahan, ketepatan, kemudahan operasi 

dan perbaikan produk,serta atribut bernilai lainya. Penelitian terdahulu tentang kualitas produk 

terhadap kepercayaan konsumen dilakukan oleh Devik Fatmawati, Rahayu Triastity, dan Sunarso 

(2017), Prasetya dkk. (2014)   dan Wahyu Kurniawan (2012 ) menyatakan bahwa kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Dengan penampilan kualitas  produk 

yang dihasilkan,  maka konsumen akan  percaya pada produk  tersebut. Kelebihan produk 

tersebut dibanding produk lain dapat menambah tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk 

tersebut. Perusahaan yang memiliki kualitas produk yang baik akan dapat membuat konsumen 

menjadi percaya terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Saat konsumen mempercayai 

produk output yang dihasilkan oleh perusahaan, maka berdampak pada keputusan pembelian 

konsumen. Kualitas Produk adalah keseluruhan gabungan karakteristik produk yang dihasilkan 

dari pemasaran, rekayasa, produksi dan pemeliharaan yang membuat produk tersebut dapat 

digunakan memenuhi harapan pelanggan atau konsumen.  

Wijaya (2011:11), Kualitas merupakan hal yang menjadi pertimbangan atau diputuskan 

oleh pelanggan, artinya kualitas didasarkan pada pengalaman aktual pelanggan atau konsumen 

terhadap produk atau jasa yang diukur berdasarkan persyaratan persyaratan yang diinginkan 

konsumen semakin baik kualitas dari suatu produk maka dapat mempengaruhi konsumen 

terhadap kepercayaan merek.. Produk yang berkualitas, akan menjadikan nilai lebih sehingga 

berbeda dari produk pesaing.  

Purwati (2012), Kualitas produk menjadi salah satu pertimbangan konsumen sebelum 

membeli suatu produk. Kualitas produk ditentukan oleh daya tahan, fungsinya dan kegunaannya, 

dengan adanya kualitas produk yang baik dan terpecaya maka konsumen akan selalu mengingat 
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produk tersebut. Candra et al, (2014), variabel kualitas produk yang terdiri dari indikator kinerja, 

keistimewaan, kepercayaan (trust), mudah dirawat, sifat khas, serta penampilan berpengaruh 

signifikan terhadap kepercayaan. Dengan di tampilkannya kualitas produk yang dihasilkan, maka 

konsumen akan percaya pada produk tersebut. Kualitas yang baik menghasilkan kepercayaan 

dibenak konsumen. 

3.1.4. Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Konsumen  

Kurniawati (2014) mengemukakan bahwa hubungan citra merek dengan loyalitas 

pelanggan dipengaruhi oleh pengalaman penggunaan produk.  Brand image can be used as a 

benchmark for customer loyalty, this is in line with the results of the research of (Choi et al., 

2017) with the results of research that the image has a positive effect on loyalty, thus the brand 

image of the minds of consumers brands positioning tends to contribute more important to the 

success of a brand than the actual characteristics of the brand, so marketers try to create a 

brand/product image that is consistent with the consumer’s self-image which is roughly 

appropriate in the targeted market segment. Bouhlel et al., (2011), Different and unique brand 

image is the most important thing, because the product is increasingly complex and the market is 

getting fuller, so consumers will increasingly depend on brand image rather than the actual 

brand attributes to make purchasing decisions  

Citra merek dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk loyalitas pelanggan, hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian (Choi et al., 2017) citra memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas, 

sehingga citra merek bagian dari positioning konsumen merek cenderung memberikan kontribusi 

lebih penting bagi keberhasilan suatu merek daripada karakteristik aktual dari merek. Oleh sebab 

itu pemasar mencoba untuk menciptakan citra merek / produk yang konsisten dengan citra diri 

konsumen yang kira-kira sesuai dengan segmen pasar yang ditargetkan. Bouhlel et al., (2011), 

Citra merek yang berbeda dan unik adalah hal yang paling penting, karena produk semakin 

kompleks dan pasar semakin penuh, sehingga konsumen akan semakin bergantung pada citra 

merek daripada atribut merek yang sebenarnya untuk melakukan pembelian.  

Wu P.C, Yen G .Y .Y & Hsiao C .R (2011), Brand image positively influence customers 

loyalty.  Certain researches such as Koo D .M (2003), Kandampully J & Suhartanto D (2000)).  
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have also showed that satisfaction and loyalty among customers for the brand is by creating 

brand image. 

Wu P.C, Yen G.Y .Y & Hsiao C.R (2011), Citra merek secara positif memengaruhi 

loyalitas pelanggan. Penelitian Koo D. M (2003), Kandampully J & Suhartanto D (2000)). juga 

telah menunjukkan bahwa kepuasan dan loyalitas pelanggan untuk merek adalah dengan 

menciptakan citra merek. 

Kartikasari dan Anggraini (2018), the brand image a positive effect on customer loyalty. 

Citra merek berpengaruh positif terhadap terhadap loyalitas pelanggan 

3.1.5. Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Konsumen 

Tomida (2016) mengemukakan bahwa harga menjadi salah satu strategi perusahaan 

untuk membangun loyalitas pelanggan Harga memiliki peran yang penting dalam loyalitas 

pelanggan, semakin murah harga suatu produk maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan, 

tetapi harga yang murah tidak dapat menjamin produk itu bagus kualitasnya, apabila ada produk 

yang lebih bagus kualitasnya tetapi harganya yang lebih tinggi juga dapat menciptakan loyalitas 

pelanggan. Djamhari dan  Yogi Nurhadie (2017), loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh variabel 

harga.  

3.1.6. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen 

Kurniawati (2014) menyatakan  hubungan kualitas produk dengan loyalitas adalah 

positif. Amalia Reva Alviska, 2017, performance, endurance, attraction and quality being 

perceived affected significantly toward the consumers’ loyalty. Djamhari, dan Yogi Nurhadie 

(2017), Rita Puspita, Mukhlis Yunus, Sulaiman (2017), Suwarni dan Septina Dwi Mayasari 

(2011), kualitas produk mempengaruhi loyalitas pelanggan.  

3.1.7. Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen 

Menurut Robinette (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah: 

Perhatian (Caring), Kepercayaan (Trust), Perlindungan (Length of Patronage), Kepuasan 

Akumulatif (Overall Satisfaction). Aydin et al., (2005).Kepercayaan konsumen terhadap merek 

merupakan factor penting lain yang dapat membangun loyalitas.   Kepercayaan melibatkan 
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kesediaan seseorang untuk untuk berperilaku tertentu karena dia meyakini bahwa mitranya dalam 

melakukan transaksi akan memberikan apa yang dia harapkan.  

Gaffar,( 2007), loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu : 1). 

Kepuasan ( Satisfaction) , 2). Ikatan emosi ( Emotional bonding), 3). Kepercayaan ( 

Trust),  4). Kemudahan ( Choice reduction and habit), dan   5)Pengalaman dengan 

Perusahaan ( History with company). 

Nurdini dan  Oktini (2019), Mutammam, Ujang Sumarwan, dan Netti Tinaprilla (2019), 

Bahrudin dan Zuhro (2015, Hasil pengujian menyatakan variabel Kepercayaan pelanggan 

berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan.  

3.1.8. Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap Kepercayaan Konsumen 

Herlambang, (2016) terdapat pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap 

kepercayaan konsumen. Pratama, et al. (2018), Citra Merek, Harga, dan Kualitas Produk 

berpengaruh terhadap Kepercayaan Konsumen 

3.1.9. Pengaruh Citra Merek, Harga,  Kualitas Produk, dan Kepercayaan Konsumen terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Hasil penelitian terdahulu Widodo et al.(2019), There is a positive and significant 

influence on price, brand image, product quality and customer satisfaction together with 

customer loyalty bro, Downy Product. Dewi (2016), menunjukkan ( positive and significant 

influence between factors of product quality, trust and satisfaction on loyalty. Hasil penelitian 

terdahulu Puspita et al., (2017), menunjukkan faktor sosial,citra merek dan kualitas produk 

memiliki pengaruh langsung yang signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap 

kepercayaan merek dan loyalitas pelanggan telepon selular Samsung dikota Banda Aceh. 

3.1.10. Paradigma dan Model Penelitian  

Sugiyono (2013:63), Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan 

hubungan antar variabel yang akan diteliti . Hubungan tersebut harus dapat menjawab jenis dan 

jumlah rumusan masalah riset. Konstuk-konstruk dalam  penelitian menentukan hipotesis dan 

teknik analisis statistik yang akan digunakan, termasuk asumsi-asumsi dan pola pengumpulan 
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data. Mengacu pada kerangka pemikiran diatas dikembangkan rancangan model teori seperti 

disajikan pada gambar 3.1 .  

 

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti, 2020 

Gambar 3.1 Model Teori 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Jawaban sementara (hipotesis) terhadap rumusan masalah mengacu pada kerangka 

pemikiran yang telah diungkap diatas yakni: 

1. Terdapat pengaruh citra merek terhadap kepercayaan konsumen pada smartphone merek 

VIVO di Medan  

2. Terdapat pengaruh harga terhadap kepercayaan konsumen pada smartphone merek VIVO di 

Medan  

3. Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen pada smartphone merek 

VIVO di Medan  

Citra 

Merek 

Harga  
Kepercaya

-an 

Konsume

Kualitas 

Produk  

Loyalitas 

Konsumen 
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4. Terdapat pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan pada smartphone merek VIVO di 

Medan  

5. Terdapat pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan  pada smartphone merek VIVO di 

Medan  

6.Tterdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada smartphone merek 

VIVO di Medan  

7. terdapat pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan pada smartphone 

merek VIVO di Medan  

8. Terdapat pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap 

kepercayaan konsumen pada smartphone merek VIVO di Medan  

9. Terdapat pengaruh citra merek, harga, kualitas produk dan kepercayaan konsumen secara 

bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan pada smartphone merek VIVO di Medan  
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BAB IV                                                                                                            

METODE PENELITIAN 

4.1. Metode Yang Digunakan 

Penelitian ini menyangkut penelitian survei. Effendi dan Tukiran (2012:3), 

penelitian survey mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuessioner sebagai 

alat pengumpulan data yang utama.  

Penelitian ini juga mengguakan metode dekriptif. Notoatmodjo, S,( 2010 : 36),  

metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama 

untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.  

Disamping kedua metode diatas dalam riset ini digunakan juga metode 

inferensial yaitu korelasional dan kausal.  

Unit analisis dalam peneitian yakni individu,yakni masyarakat pengguna 

smartphone berumur 16 hingga 64 tahun. Domisili mereka di Medan.  

4.2. Operasional Variabel 

Variabel-variabel pada penelitian harus dioperasionalkan terlebih dahulu agar 

dapat diukur secara kuantitatif. Sekaran (2014:14), Operasionalisasi variabel yakni untuk 

mengukur konsep abstrak seperti hal-hal biasanya jatuh kedalam wilayah subjektif 

perasaan dan sikap. Sugiyono (2014:31), defenisi operasional yakni penentuan variabel 

atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 

Mengoperasionalkan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur, melihat 

dimensi perilaku, aspek atau sifat yang dicerminkan oleh konsep. Defenisi operasional 

menjelaskan bagaimana meneliti dan mengoperasikan variabel. Oleh sebab itu 

memungkinkan bagi peneliti atau peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran 

atau mengembangkan pengukuran variabel yang lebih baik. Dalam penelitian ini terdapat 

5 (lima) variabel yakni: Citra merek, Harga, Kualitas produk, kepercayaan konsumen, 

dan loyalitas pelanggan.  
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4.2.1. Citra Merek 

Ratri (2007), citra merek merupakan asosiasi dari semua informasi yang tersedia 

mengenai produk, jasa dan perusahaan dari merek yang dimaksud.Informasi ini didapat 

dari dua cara, yang pertama melalui pengalaman konsumen secara langsung, yang terdiri 

dari kepuasan fungsional dan kepuasan emosional. Merek tersebut tidak cuma dapat 

bekerja maksimal dan memberikan performansi yang dijanjikan tapi juga harus dapat 

memahami kebutuhan konsumen, mengusung nilai-nilai yang diinginkan oleh konsumen 

dan juga memenuhi kebutuhan individual konsumen yang akan memberi kontribusi atas 

hubungan dengan merek tersebut.Kedua, persepsi yang dibentuk oleh perusahaan dari 

merek tersebut melalui berbagai macam bentuk komunikasi, seperti iklan, 

promosi,hubungan masyarakat (public relations), logo, dan lain sebagainya. 

Operasionalisasi citra merek melalui dimensi berikut: Kepuasan fungsional, 

Kepuasan emosianal, Kesesuai dengan nilai-nilai konsumen, dan persepsi terhadap 

perusahaan 

4.2.2. Harga 

Kotler (2009), dimensi-dimensi harga yaitu sebagai berikut: 1. Keterjangkauan 

harga Harga yang terjangkau adalah harapan konsumen sebelum mereka melakukan 

pembelian. Konsumen akan mencari produk-produk yang harganya dapat mereka 

jangkau.2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk Untuk produk tertentu, biasanya 

konsumen tidak keberatan apabila harus membeli dengan harga relatif mahal asalkan 

kualitas produknya baik. Namun konsumen lebih menginginkan produk dengan harga 

murah dan kualitasnya baik.3. Daya saing harga Perusahaan menetapkan hargajual suatu 

produk dengan mempertimbangkan harga produk yangdijual oleh pesaing ya agar 

produknya dapat bersaingdi pasar.4. Kesesuaian harga dengan manfaat Konsumen 
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terkadang mengabaikan harga suatu produk namun lebih mementingkan manfaat dari 

produk tersebut. 

Dimensi yang diguakan oleh peneliti yakni: Keterjangkauan harga, Kesesuaian 

harga dengan kualitas produk, Daya saing harga, dan Kesesuaian harga dengan manfaat 

Konsumen 

4.2.3. Kualitas Produk 

Garvin (2007), Dimensions of quality of product are as follows: (1) Performance, 

is characteristic of operation fundamental from product nucleus (core product). These 

dimensions like in the form of product which is easy to operated, maintenance of product 

which easy to conducted, product giving benefits for everyday life and product have 

consumption efficient energy. (2) Features, is a special characteristics or additional 

idiosyncrasy in the form of complement characteristics, for example equipment of 

interior and exterior. Examples of dimensions features is products have different newest 

technological individuality with other brands, having additional function which is not 

owned by other brands, and have specification more compared of other brand. (3) 

Reliability, is reliability of product. This reliability related product durability which not 

easy to damaged and can function better in long term. (4) According to specification 

(Conformance to specification), device characteristic and operating fulfill of standard 

have been specified. These dimension related to standar which have been specified in 

regulation, like product which must fulfill SNI. (5) Durability, with reference to duration 

of product can be used. This dimension closely related with reliability. This durability 

can be seen from product its components which are not easily damaged, although 

frequently is used, and can function better in long term. (6) Ability to serve (Service 

ability), which includes speed, competence, comfort, and handling satisfactory problem. 

This dimension is closely related with company its product is a service, which uses 
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human power. (7) Esthetics, the attractiveness of product through the five senses. 

Aspects in this dimension like a product that has interesting design, has external 

appearance is innovative, location of arranged component elegantly, and product giving 

many choice model to customer. (8) Perceived quality, the image and reputation of the 

product and also company responsibility to both the things. This dimension closely 

related with image a brand which is picture or impression have customer to a brand or 

product. 

Operasionalisasi kulalitas produk,  peneliti menggunakan dimensi berikut: 

Performance (Kinrja), Features (Fitur), Reliability (Reliabilitas), Conformance 

(Konformansi), Durability (Durabilitas), Service ability (Kemudahan diperasikan), 

Esthetics (Estetika),  dan Reputation(Reputasi) 

4.2.4. Kepercayaan Konsumen 

Robbins and Judge (2007), Mayer et al. (1995), Rindings et al. (2002) in Casalo, 

Flavian and Guinalıu (2007), Customer Trust means as a positive expectation of 

consumers to producer for his ability to produce product that satisfy customer. Its 

includes : integrity, competence, consistency, and transparency. 

Dimensi kepercayaan konsumen dalam penelitian ini yakni: : integrity (integritas 

produsen/penjual), competence (Kompetensi), consistency (Kekonsitenan), and 

transparency (Keterbukaan informasi). 

4.2.5. Loyalitas Pelanggan 

Definis penulis tentang loyalitas konsumen yaitu: Sikap yang kuat terhadap sebuah 

merek karena kesannya dibenak pelanggan; Menyebarluaskan dengan emosional sikap positif 

tentang merek kepada orang lain ; Tidak ada kemungkinan berpaling dari merek; Melakukan 

pembelian ulang secara teratur dan berkelanjutan. 



50 
 

Dimensi loyalitas konsumen yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini Yakni: 

Emosional terhadap merek, Menyebarluaskan aspek positif merek, Kebal terhadap pesaing, dan 

Pembelian ulang secara teratur dan berkelanjutan 

Tabel 4.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Konsep Sub variable / Dimensi Ukuran Kode 

Angket 

Citra Merek Citra merek adalah 

evaluasi terhadap kesan 

seseorang setelah 

memakai, menggunakan, 

mendengar, dan 

merasakan suatu merek 

Kepuasan fungsional,  Ordinal CM1 

Kepuasan emosianal Ordinal CM2 

Kesesuaian dengan nilai-

nilai konsumen 

Ordinal CM3 

Persepsi terhadap 

perusahaan 

Ordinal CM4 

Harga Nilai suatu barang atau 

jasa atau kedua-duanya 

dalam bentuk uang atau 

alat moneter lainnya atau 

ditambah barang atau jasa 

Keterjangkauan harga  Ordinal H1 

Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk 

Ordinal H2 

Daya saing harga, Ordinal H3 

Kesesuaian harga dengan 

manfaat 

Ordinal H4 

Kualitas 

Produk 

 

Kualitas produk adalah 

hasil penilaian terhadap 

fitur dan ciri utama 

barang atau jasa dalam 

memenuhi standar yang 

ditetapkan oleh 

konsumen atau pemakai 

akhir 

Kinrja Ordinal KP1 

Fitur Ordinal KP2 

Reliabilitas Ordinal KP3 

Konformansi Ordinal KP4 

Durabilitas Ordinal KP5 

Kemudahan dioperasikan Ordinal KP6 

Estetika Ordinal KP7 

Reputasi Ordinal KP8 

Kepercayaan 

Konsumen 

Nilai-nilai yang melekat 

di benak konsumen 

tentang kehandalan suatu 

merek,  

Integritas produsen/penjual Ordinal KK1 

Kompetensi Ordinal KK2 

Kekonsitenan Ordinal KK3 

Keterbukaan informasi Ordinal KK4 

Loyalitas 

Pelanggan 

Sikap yang kuat terhadap 

sebuah merek karena 

Emosional terhadap merek,  Ordinal LP1 

Menyebarluaskan aspek positif 

merek 
Ordinal LP2 
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Variabel Konsep Sub variable / Dimensi Ukuran Kode 

Angket 

kesannya dibenak 

pelanggan; 

Menyebarluaskan dengan 

emosional sikap positif 

tentang merek kepada 

orang lain ; Tidak ada 

kemungkinan berpaling 

dari merek; Melakukan 

pembelian ulang secara 

teratur dan berkelanjutan 

Kebal terhadap pesaing Ordinal LP3 
Pembelian ulang secara teratur 

dan berkelanjutan. 
Ordinal LP4 

Sumber: Diolah dari Referensi sekunder, 2020 

 

4.3. Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi 

Sumber data atau informasi menyangkut dari mana data untuk keperluan 

penelitian ini diperoleh. Cara penentuan data atau informasi meyangkut bagaimana data 

atau informasi dikumpulkan.  

4.3.1.  Sumber Data 

1. Sumber Primer 

Informasi untuk keperluan analisis deskriptif dan data input model persamaan 

structural diperoleh langsung dari respoden. Instrumen yang digunakan yakni angket. 

Wawancara dengan pimpinan atau karyawan toko smartphone di Medan untuk 

memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam terkait produk dan pasarnya.  

2. Sumber  Sekunder 

Mengumpulkan data pendukung yang berasal laporan-laporan resmi yang telah 

dipublikasikan; Informasi yang diperoleh dari surat kabar, majalah, dan sumber lain yang 

dianggap relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. 
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4.3.2. Cara Penentuan Data 

Ketidak akuratan teknik pengumpulan data dapat berakibat bias. Data yang tidak 

objektif dan akurat menimbulkan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan sasaran. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling 

metode non-probability sampling.. Sugiyono, (2008), Pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel.  

Secara lebih spesifik cara yang digunakan yakni  sampling aksidental. Riduwan 

dan Akon, (2013), Teknik sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu 

dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik (ciri-cirinya), maka orang tersebut dapat 

digunakan sebagai sampel. Respoden yang sesuai tetap dicari hingga jumlahnya 

memenuhi.  

4.4. Populasi dan Sampel 

4.4.1. Populasi 

Sugiyono (2008), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Meskipun jumlah anggota 

populasi dalam studi ini terhitung, tetapi untuk memutuskan jumlah tersebut akan 

berkurang atau bertambah dalam waktu tertentu tidaklah terdapat kepastian, disamping 

alasan bahwa studi ini dirancang menggunakan model estimasi Maximum Likelihood. 

Jadi tidak memungkinkan menentukan jumlah pengguna smartphone di Medan dalam 

waktu tertentu.  

Pembelian produk ini oleh konsumen biasanya berasal dari pengecer ponsel yang 

berlokasi di Medan. Disamping itu juga dari toko online seperti Bukalapak, blibli.com, 
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shopee, dan .jd.id. Waktu konsumen memutuskan pembelian beraneka ragam. Jadi tidak 

memungkinkan pendataan jumlah pengguna smartphone dalam waktu tertentu di Medan.  

Nazir (2005: 271) menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan 

kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.. Selanjutnya disebut ,  populasi dengan 

jumlah individu tertentu dinamakan populasi finit sedangkan, jika jumlah individu dalam 

kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tidak terhingga, 

disebut populasi infinit. 

4.4.2. Sampel 

Salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah sampel yakni teknik analisis 

data yang digunakan. Wijaya (2009,10) dan Santoso (2011,70), jumlah sampel yang 

harus dipenuhi jika menggunakan analisis stuctural equation model (SEM) minimal lima 

kali jumlah dimensi. Selanjutnya disebutkan data dengan sampel 200 pada umumnya 

dapat diterima dan representatif dalam penelitian yang menggunakan teknik analisis 

SEM. Ghozali (2008:132), apabila ukuran sampel lebih besar lagi (antara 400 sampai 

dengan 500) maka sensitivitas model ini dalam mendeteksi perbedaan antar data akan 

semakin tinggi, akibatnya Goodness-of-fit yang dihasilkan menjadi jelek 

Teknik analisis yang dipergunakan peneliti terdiri dari 24 dimensi (indicator). 

Setiap dimensi mencakup 9 (Sembilan) respoden. Jumlah sampel dalam penelitian 

sebanyak 216 orang (9 x 24); Berusia 16 hingga 64 tahun; Berdomisi di Medan; Sedang 

menggunakan atau pernah memiliki smartphone merek vivo.  

4.5. Rancangan Uji validitas dan reliabilitas 

Sebelum angket dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada wisatawan 

(respoden) perlu dipastikan apakah para wisatawan akan memhaminya. Kedua, perlu 

dipastikan apakah jawaban mereka akan konsisten. Oleh sebab itu instrumen perlu diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Pengujian dilakukan dengan mendistribusi kuessioner untuk 
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dibaca dan diisi oleh orang yang dianggap relefan.  Singarimbun et.al (1995) mengatakan 

bahwa jumlah minimal uji coba kuisioner minimal 30 responden. Dengan jumlah 

tersebut distribusi nilai akan lebih mendekati kurve normal. 

4.5.1. Uji Validitas 

Data yang dikumpulkan melalui isntrumen penelitian dengan closed ended 

question merupakan kategori ordinal. Sebelum kuessioner dipergunakan untuk 

mengumpulkan data / informasi dari respoden, validitas dan realibilitasnya harus sudah 

teruji. Sugiono (2008:102), valid berarti instrumen yang digunakan untuk mendapatkan 

data dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sidik P.et.al (2009: 

112) ,Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Alat ukur 

yang mempunyai validitas yang tinggi berarti mempunyai varians kesalahan kecil, 

sehingga memberikan keyakinan bahwa data yang terkumpul merupakan data yang dapat 

dipercaya. Asumsi pokok dari uji validitas adalah setiap pertanyaan saling terkait antara 

satu dengan yang lainnya dan menghubungkan dengan objek yang diteliti.  

Sugiyono (2009: 126), pengujian tiap butir digunakan analisis item, yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor 

butir. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 0,30. Apabila 

korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir dalam instrumen  

tersebut dinyatakan tidak valid (invalid). Menurut Sugiyono (2011: 183), untuk menguji 

tingkat validitas alat ukur dilakukan dengan korelasi Pearson.  
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Dimana: rxy = koefisien korelasi Pearson antar item instrumen yang akan 

digunakan dengan variabel yang bersangkutan. 

xi   = skor jawaban untuk pertanyaan ke-i 
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 yi     = total skor jawaban responden 

  n   = banyaknya responden penelitian 

Pengujian keberartian koefisien korelasi (rxy) dilakukan dengan taraf signifikasi, α = 5%, 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika rhitung ≥ rtabel maka item pertanyaan instrumen penelitian dikatakan valid. 

2. Jika rhitung < rtabel maka item pertanyaan instrumen penelitian dikatakan invalid. 

Jonathan Sarwono, 2014 Dalam banyak prosedur statistik seperti regresi, korelasi 

Pearson, uji t dan lain-lain  mengharuskan data berskala interval 

4.5.2. Uji Reliabilitas 

Setelah uji validitas atas butir-butir pernyataan dalam kuesioner, selanjutkan 

dilakukan uji reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi suatu alat dalam 

mengukur gejala yang sama. Jika suatu alat ukur dipakai dua kali atau lebih untuk 

mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran relatif konsisten, maka alat ukur 

tersebut reliabel. Uji reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

valid. Konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, 

yaitu sejauh mana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan pengukuran (error of 

measurement). 

 Menurut Santoso (2002), Pengujian reliabilitas instrument penelitian digunakan 

metode Alpha Cronbach dengan rumus: 

           rxx = 
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Dimana: rxx = Nilai koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

k   = jumlah item 

  2

i = varians butir/item 

  2

x = varians kelompok 
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Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α)  lebih besar 

dari 0,60. 

4.6. Rancangan Analisis dan uji Hipotesis 

4.6.1. Rancangan Analisis 

1. Analisis Deskriptif  

Analisis Deskriptif merupakan metode yang dilakukan dengan pengumpulan, 

mengolah, menyajikan dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai masalah yang diteliti, seperti karakteristik responden dan jawaban responden. 

Untuk mendeskripsikan data setiap variabel digunakan statistik deskriptif melalui 

distribusi frekuensi.  

Hasan (2001), Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval 

tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Data yang telah 

berkelompok dapat dimanfaatkan untuk mencari skor tertinggi, terendah, mean, median, 

modus, dan standar deviasi.  Kemudian disusun dalam daftar distribusi frekuensi serta 

dalam bentuk bagan histogram, kemudian digunakan untuk mencari kecenderungan 

variabel.  

2. Analisis Inferensial dengan model persamaan struktural (SEM) 

Santoso (2011), SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan 

kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk 

menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik antar 

dimensi dengan variabelnya, ataupun hubungan antar variabel.Langkah-langkah analisis 

SEM diuraikan sebagai berikut:  

a. Pengembangan Model Berbasis Teori  

 Model yang dibangun secara teoritis berdasarkan telaah pustaka merupakan 

syarat mutlak bagi pengembangan structural equation model (SEM). Penelitian ini 
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bertujuan untuk menguji pengaruh citra merek, harga, kualitas produk, dan kepercayaan 

konsumen terhadap loyalitas pelanggan. Dimensi yang diturunkan dari variabel asalnya 

disajikan pada tabel 

Tabel 4.2 

Variabel - Dimensi 

No Variabel No Dimensi 

1 Citra Merek 1 Kepuasan fungsional,  

  2 Kepuasan emosianal 

  3 Kesesuaian dengan nilai-nilai konsumen 

  4 Persepsi terhadap perusahaan 

2 Harga 1 Keterjangkauan harga  

  2 Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

  3 Daya saing harga, 

  4 Kesesuaian harga dengan manfaat 

3 Kualitas Produk 1 Kinerja 

  2 Fitur 

  3 Reliabilitas 

  4 Konformansi 

  5 Durabilitas 

  6 Kemudahan dioperasikan 

  7 Estetika 

  8 Reputasi 

4 Kepercayaan Konsumen 1 Integritas produsen/penjual 

  2 Kompetensi 

  3 Kekonsitenan 

  4 Keterbukaan informasi 

5 Loyalitas Pelanggan 1 Emosional terhadap merek,  

  2 Menyebarluaskan aspek positif merek 

  3 Kebal terhadap pesaing 

  4 Pembelian ulang secara teratur dan berkelanjutan. 

Sumber: Diolah dari sumber sekunder, 2020 
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b. Pengembangan Diagram Alur   

 Setelah model berbasis teori dikembangkan pada langkah pertama, kemudian 

langkah kedua model akan disajikan dalam sebuah pathdiagram (lihat gambar ) untuk 

menunjukkan hubungan kausalitas antara variabel dengan kontruk; Hubungan antara 

dimensi dengan variabel. 

Path diagram memperlihatkan adanya variabel eksogen dan variabel endogen yang 

diuraikan sebagai berikut : 

1). Variabel laten eksogen meliputi: Citra Merek (CM) , Harga (H), dan Kualitas Produk  

2). Variabel laten endogen mencakup: Kepercayaan Konsumen (KK) , dan Loyalitas 

Pelanggan (LP)   

Kedua jenis variabel diatas masih bersifat abstrak, Oleh sebab itu harus diturunkan 

kedalam bentuk operasional atau dimensi.  

CM1: Kepuasan fungsional,  

CM2: Kepuasan emosional 

CM3: Kesesuaian dengan nilai-nilai konsumen 

CM4: Persepsi terhadap perusahaan 

H1: Keterjangkauan harga  

H2: Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

H3: Daya saing harga, 

H4: Kesesuaian harga dengan manfaat 

KP1: Kinerja 

KP2: Fitur 

KP3: Reliabilitas 

KP4: Konformansi 

KP5: Durabilitas 
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KP6: Kemudahan dioperasikan 

KP7: Estetika 

KP8: Reputasi 

KK1: Integritas produsen/penjual 

KK2: Kompetensi 

KK3: Kekonsitenan 

KK4: Keterbukaan informasi 

LP1: Emosional terhadap merek,  

LP2: Menyebarluaskan aspek positif merek 

LP3: Kebal terhadap pesaing 

LP4: Pembelian ulang secara teratur dan berkelanjutan. 

 
Sumber: Diolah dari matrik data input, 2020 

Gambar 4.1 Diagram Jalur Model Input SEM 
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c. Konversi diagram alur ke dalam serangkaian persamaan struktural dan spesifikasi 

model pengukuran.  

 Pada langkah ini, model yang sudah disajikan dalam bentuk pathdiagram akan 

dikonversi ke dalam dua persamaan yaitu persamaan pengukuran (measurement model) 

dan persamaan struktural (structural model) 

a. Persamaan struktural 

 Hubungan (γ,β) antara konsruk pada model penelitian terkait dengan variabel 

eksogen (γ)  dan endogen (β); Hubungan rekursif tersebut disajikan dalam bentuk 

persamaan fungsional dan persamaan matriks. Hubungan dalam bentuk persamaan 

fungsional sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Persamaan-persamaan struktural 

No Variabel 

Endogen 

Variabel 

Eksogen 

Galat  

Struktural 

Persamaan Struktural 

1 KK (1) CM (1)_  Z1 (1) 1 = 111 + 1 

2 KK ( 1) H ( 2)  Z1 (1) 1 = 212 + 1 

3 KK ( 1) KP (3)  Z1 (1) 1 = 313 + 1 

4 LP  ( 2) 1, 3, 1  Z2 (2) 2 = 323 +121 + 121 + 2 

Sumber: Diolah dari model input penelitian, 2020 

Atau dalam bentuk matriks disajikan sebagai berikut: 

 

Matriks diatas merupakan matriks variabel eksogen dan endogen model struktural 

penelitian. Variabel endogen 1 dipengaruhi oleh variabel eksogen 1 , 2 dan 3 . 

Bagi persamaan yang overidentified akan selalu ada residual atau error yang ditujukkan 

dengan 1 atau Z1. Pada persamaan structural kedua, variabel endogen 2 dipengaruhi 

oleh variabel endogen 1 dan variabel eksogen 323  dan 121,. Sama dengan 

   1 

  2
    =   

0 0
β12 0

    
 1   
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γ11 0 0
0 γ22 0
0 0 γ33

   

1
2
3

   +   
1
2

 



61 
 

persamaan pertama, dalam persamaan kedua akan terdapat residual atau error yang 

disebut 2 atau Z2 

b. Persamaan dan Model (Spesifikasi) Pengukuran 

 Persamaan dan model pengkuran menunjukkan hubungan atau pengaruh antara 

variabel dengan dimensi-dimensinya. Variabel dicerminkan oleh dimensi-dimensinya. 

Model pengukuran dan persamaan matematis masing – masing variabel atau model 

pengukuran  disajikan berikut ini. 

1). Model Pengkuran Citra Merek 

Citra Merek merupakan variabel laten eksogen. Variabel ini merefleksikan 4 

dimensi, meliputi:  Kepuasan fungsional , Kepuasan emosional,  Kesesuaian dengan 

nilai-nilai konsumen, dan Persepsi terhadap perusahaan.  Hubungan variabel laten 

dengan dimensi – dimensi yang direfleksikan disajikan pada gambar 4.2 

 

Sumber : Ratri (2007) 

Gambar 4.2   Model pengukuran variabel eksogen citra merek 

Pengaruh dimensi CM1 terhadap variabel CM dinotasikan dengan λ1. Residual / 

error dari hubungan tersebut yakni d1.  Pengaruh dimensi CM2 terhadap variabel CM 

dinotasikan dengan λ2. Residual / error dari hubungan tersebut yakni d2. Pengaruh 

dimensi CM3 terhadap variabel laten CM dinotasikan dengan λ3. Residual / error dari 
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hubungan tersebut yakni d3. Pengaruh dimensi CM4 terhadap variabel laten CM 

dinotasikan dengan λ4. Residual / error dari hubungan tersebut yakni d4. .  

Persamaan matematis dari model pengukuran tunggal  disajikan berikut ini: 

CM1 = λ1 CM + d1 

CM2 = λ2 CM + d2 

CM3 = λ3 CM + d3 

CM4 = λ4 CM + d4 

2). Model Pengukuran Harga 

Salah satu variabel laten eksogen dari model input yaitu harga. Variabel ini 

merefleksikan 4 dimensi, meliputi:  Keterjangkauan harga , Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk , Daya saing harga , dan Kesesuaian harga dengan manfaat.  .  Hubungan 

variabel laten dengan dimensi – dimensi yang direfleksikan disajikan pada gambar 4.3 

 

Sumber : Kotler (2009) 

Gambar 4.3   Model pengukuran variabel eksogen harga 

Pengaruh dimensi H1 terhadap variabel H dinotasikan dengan λ1. Residual / error 

dari hubungan tersebut yakni d5.  Pengaruh dimensi H2 terhadap variabel H dinotasikan 

dengan λ2. Residual / error dari hubungan tersebut yakni d6. Pengaruh dimensi H3 

terhadap variabel laten H dinotasikan dengan λ3. Residual / error dari hubungan tersebut 
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yakni d7. Pengaruh dimensi H4 terhadap variabel laten H dinotasikan dengan λ4. 

Residual / error dari hubungan tersebut yakni d8. .  

Persamaan matematis dari model pengukuran tunggal harga disajikan sebagai 

berikut: 

H1 = λ1 H + d5 

H2 = λ2 H + d6 

H3 = λ3 H + d7 

H4 = λ4 H + d8 

3).Model Pegukuran Kualitas Produk 

Salah satu variabel laten eksogen dari model input yaitu kualitas produk. Variabel 

ini merefleksikan 8 dimensi, mencakup: Kinerja, Fitur, Reliabilitas, Konformansi, 

Durabilitas, Kemudahan dioperasikan, Estetika, dan Reputasi.  Hubungan variabel laten 

dengan dimensi – dimensi yang direfleksikan disajikan pada gambar 4.4 

Pengaruh dimensi KP1 terhadap variabel KP dinotasikan dengan λ1. Residual / 

error dari hubungan tersebut yakni d9.  Pengaruh dimensi KP2 terhadap variabel KP 

dinotasikan dengan λ2. Residual / error dari hubungan tersebut yakni d10. Pengaruh 

dimensi KP3 terhadap variabel laten KP dinotasikan dengan λ3. Residual / error dari 

hubungan tersebut yakni d11. Pengaruh dimensi KP4 terhadap variabel laten KP 

dinotasikan dengan λ4. Residual / error dari hubungan tersebut yakni d12. Pengaruh 

dimensi KP5 terhadap variabel KP dinotasikan dengan λ5. Residual / error dari hubungan 

tersebut yakni d13.  Pengaruh dimensi KP6 terhadap variabel KP dinotasikan dengan λ6. 

Residual / error dari hubungan tersebut yakni d14. Pengaruh dimensi KP7 terhadap 

variabel laten KP dinotasikan dengan λ7. Residual / error dari hubungan tersebut yakni 

d15. Pengaruh dimensi KP8 terhadap variabel laten KP dinotasikan dengan λ8. Residual / 

error dari hubungan tersebut yakni d16  
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Sumber : Garvin (2007) 

Gambar 4.4   Model pengukuran variabel eksogen kualitas produk 

Persamaan matematis dari model pengukuran tunggal kualitas produk disajikan 

sebagai berikut: 

KP1 = λ1 KP + d9 

KP2 = λ2 KP + d10 

KP3 = λ3 KP + d11 

KP4 = λ4 KP + d12 

KP5 = λ5 KP + d13 

KP6 = λ6 KP + d14 

KP7 = λ7 KP + d15 

KP8 = λ8 KP + d16 
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4). Model Pengukuran Kepercayaan Konsumen 

Kepercayaan konsumen merupakan variabel laten endogen. Variabel ini 

merefleksikan 4 dimensi yakni: Integritas produsen/penjual, Kompetensi, Kekonsitenan, 

dan Keterbukaan informasi.   Hubungan variabel laten dengan dimensi – dimensi yang 

direfleksikan disajikan pada gambar 4.5 

 

Sumber : Robbins and Judge (2007) 

Gambar 4.5   Model pengukuran variabel endogen kepercayaan konsumen 

Pengaruh dimensi KK1 terhadap variabel KK dinotasikan dengan λ1. Residual / 

error dari hubungan tersebut yakni e1.  Pengaruh dimensi KK2 terhadap variabel KK 

dinotasikan dengan λ2. Residual / error dari hubungan tersebut yakni e2. Pengaruh 

dimensi KK3 terhadap variabel laten K dinotasikan dengan λ3. Residual / error dari 

hubungan tersebut yakni e3. Pengaruh dimensi KK4 terhadap variabel laten K 

dinotasikan dengan λ4. Residual / error dari hubungan tersebut yakni e4. .  

Persamaan matematis dari model pengukuran tunggal  disajikan berikut ini: 

KK1 = λ1 KK + e1 

KK2 = λ2 KK + e2 

KK3 = λ3 KK+ e3 

KK4 = λ4 KK + e4 
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5). Model Pengukuran Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas Pelanggan merupakan variabel laten endogen. Variabel ini 

merefleksikan 4 dimensi yaitu: Emosional terhadap merek, Menyebarluaskan aspek positif 

merek, Kebal terhadap pesaing, dan Pembelian ulang secara teratur dan berkelanjutan.  

Hubungan variabel laten dengan dimensi – dimensi yang direfleksikan, disajikan pada 

gambar 4.6 

 

Sumber : Peneliti, 2020 

Gambar 4.6   Model pengukuran variabel endogen loyalitas pelanggan 

Pengaruh dimensi LP1 terhadap variabel LP dinotasikan dengan λ1. Residual / 

error dari hubungan tersebut yakni e1.  Pengaruh dimensi LP2 terhadap variabel LP 

dinotasikan dengan λ2. Residual / error dari hubungan tersebut yakni e2. Pengaruh 

dimensi LP3 terhadap variabel laten K dinotasikan dengan λ3. Residual / error dari 

hubungan tersebut yakni e3. Pengaruh dimensi LP4 terhadap variabel laten LP 

dinotasikan dengan λ4. Residual / error dari hubungan tersebut yakni e4. .  

Persamaan matematis dari model pengukuran tunggal  disajikan berikut ini: 

LP1 = λ1 LP + e1 

LP2 = λ2 LP + e2 

LP3 = λ3 LP + e3 

LP4 = λ4 LP + e4 
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d. Pemilihan matriks input dan teknik estimasi atas model yang dibangun 

 Model setelah dispesifikasikan secara lengkap, langkah berikutnya adalah 

memilih jenis input yang sesuai. Hair et al. (1995), bila yang diuji adalah hubungan 

kausalitas maka jenis input yang digunakan adalah kovarians. Penelitian ini akan 

menguji hubungan kausalitas, maka matriks kovarianslah yang digunakan sebagai input 

untuk operasi SEM. Tehnik estimasi yang digunakan adalah maximum likelihood 

estimation method. Estimasi akan dilakukan secara bertahap yaitu : 

1). Kecocokan Model Pengukuran (Measurement  Model) 

 Tehnik Measurement  Model ini ditujukan mengestimasi penguji 

unidimensionalitas dari variabel eksogen dan variabel endogen. 

a).  Uji Kesesuaian Model pengukuran (Goodness of Fit Test)  

Pengujian dilakukan dengan menggunakan parameter yang disajikan pada Tabel 4.4..  

Tabel 4.4. 

Cut-off kecocokan model estimasi 

Ukuran GOF Rekomendasi Nilai 

Statistik Chi-Square (χ
2
)/Probabilitas > 0,050 

Cmin/DF ≤ 0.080 

GFI > 0,900 

Root mean square error of approximation (RMSEA) ≤ 0,080 

Tucker-Lewis Index (TLI) atau Non-Normed Fit Index 

(NNFI) 
> 0,900 

Normed Fit Index (NFI) > 0,900 

AGFI > 0,900 

Incremental Fit Index (IFI) > 0,900 

Comparative Fit Index (CFI) > 0,900 

Parsimonius Goodness of Fit (PGFI) > 0,000 (Semakin 

besar semakin baik) 

Parsimonious Normed Fit Index (PNFI) > 0,000 (Semakin 

besar semakin baik)  

Sumber : Joreskog dan Sorbom, (1989) 
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b). Validitas muatan faktor: 

 Untuk mengukur valitaditas variabel-variabel dalam model pengukuran atau 

confirmatory factor analysis model, sebagai berikut: Doll,et.al (1994) 

 Pada first order model pengukuran, standar factor loading (muatan faktor standar) 

variabel – variabel teramati (indikator) terhadap variabel laten (faktor) merupakan 

estimasi validitas. 

 Pada second or higher level order model pengukuran , standard structural 

coefficient dari faktor-faktor (variabel-variabel laten) pada konstruk (variabel laten) yang 

lebih tinggi adalah estimasi validitas dari faktor-faktor tersebut. 

Ridgon et.al (1991). Suatu variabel dikatakan memiliki validitas yang baik 

terhadap konstruk atau variabel latennya, jika: 

 Nilai t muatan faktornya (factor loading) lebih besar dari nilai kritis ( atau t ≥ 

1.96 ) dan muatan faktor standarnya (standardized loading factors ) ≥ 0.70.  

H0 : thitung   ttabel = Muatan faktor signifikan ditolak 

Ha : thitung   ttabel = Muatan faktor signifkan diterima 

Igbaria et.al (1997), menyatakan bahwa muatan faktor standar ≥ 0.50 adalah very 

significant 

c). Reliabilitas konstruk Model Pengukuran 

 Wijanto (2008:65), Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas 

tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya.  

 Bollen (1989), mengukur reliabilitas dalam SEM digunakan composite reliability 

measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak 

varian). 

Reliabilitas komposit suatu kontruk dihitung sebagai berikut: 
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ej : Measurement error untuk setiap indikator 

 

                     
                 

                      
 

CR        dan VE       Reliabilitas komposit diterima.  

 

d). Validitas Diskriminan 

 Pada model pengukuran multidimensi dapat dilakukan pengujian validitas 

dimensinya dengan validitas diskriminan. Waluyo (2017:35), validitas diskriminan 

dilakukan untuk menguji apakah dua atau lebih konstruk yang diuji merupakan sebuah 

konstruk yang independen (bebas). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan   

 

 

Sumber: Waluyo, 2017 

Gambar 4.7  Model tidak dikontrain (free model) 
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 konstrain pada parameter korelasi antar kedua konstruk yang diestimasi (Fij) 

sebesar 1,0 dan selanjutnya dilakukan pembandingan antara chi-square yang diperoleh 

dari model yang dikonstrain dengan chi-square yang diperoleh dari model yang tidak 

dikonstrain.  

Validitas diskriminan dilakukan secara terpisah yaitu antara konstruk eksogen 

dengan konstruk eksogen atau antara konstruk endogen dengan konstruk endogen. 

Gambar 4.7 adalah contoh melakukan validitas diskriminan. Uji validitas diskriminan 

menurut Waluyo, (2017:35), dapat juga dilakukan dengan melihat korelasinya. 

Hubungan kausalitas antar dua variabel terjadi bila kedua variabel tersebut mempunyai 

hubungan atau angka korelasi antar dua variabel tersebut besar. Sedangkan antar variabel 

independen harus tidak mempunyai hubungan atau angka korelasi antar kedua variabel 

tersebut harus kecil/ tidak signifikan 

 

Sumber: Waluyo, (2017) 

Gambar  4.8 Model dikonstrain 
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 Nilai chi-square yang lebih rendah pada model yang tidak dikonstrain (free 

model) menunjukkan bahwa kedua konstruk tidak berkorelasi secara sempurna karena itu 

validitas diskriminan dapat dicapai.  

2). Kecocokan Model Struktural Structural Equation Model (SEM) 

  Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel eksogen 

dengan variabel endogen. Pengujian structural equation model juga dilakukan dua 

macam pengujian seperti halnya dalam confirmatory factor analysis  

a). Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit Test) 

  Hasil rekapitulasi data dimasukkan ke dalam program yang merupakan akses 

entry data dari SEM kemudian diolah. 

b) Uji Kausalitas (Regression Weight) 

Hasil uji model tersebut di atas bila telah memenuhi persyaratan, maka 

selanjutnya uji Regression Weight, Untuk melihat hubungan antar variabel apakah positif 

atau negatif dapat dilihat pada kolom Standardize Reg. Weight (λ). Apabila tidak terdapat 

tanda “ - “ maka hubungan antar variabel tersebut adalah positif. Sedangkan untuk 

melihat uji signifikansinya  dapat dilihat pada kolom CR 

3). Menilai kemungkinan munculnya Identification Problem 

 Problem identifikasi pada prinsipnya adalah problem mengenai ketidak mampuan 

dari model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi yang baik. 

Problem identifikasi pada prinsipnya adalah problem mengenai ketidak mampuan dari 

model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi yang baik. Problem identifikasi 

dapat muncul melalui gejala – gejala berikut ini : 

a). Muncul angka – angka yang aneh seperti adanya varians error yang negatif. 

b). Program tidak mampu menghasilkan matriks informasi yang seharusnya disajikan. 

c). Standard error untuk satu atau beberapa koefisien adalah sangat besar. 
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d). Munculnya korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi yang didapat 

(misalnya lebih dari 0,8). 

 Tool AMOS dapat mengatasi langsung bila terjadi problem identifikasi, bila 

estimasi tidak dapat dilakukan, maka program akan memberikan pesan pada monitor 

komputer mengenai kemungkinan sebab – sebab mengapa program tidak dapat 

melakukan estimasi. Waluyo (2011), salah satu solusi untuk problem identifikasi adalah 

dengan memberikan lebih banyak constraint pada model yang dianalisis atau dengan 

mengurangi konstruk.  

4). Evaluasi Model 

 Pada langkah ini ketepatan model dievaluasi apakah model sudah memenuhi 

kriteria goodness of fit. Pada langkah ini ketepatan model dievaluasi apakah model sudah 

memenuhi kriteria goodness of fit. Evaluasi terhadap ketepatan model pada dasarnya 

telah dilakukan pada waktu model diestimasi oleh AMOS. Secara lengkap evaluasi 

terhadap model dapat dilakukan sebagai berikut : 

a).Evaluasi asumsi normalitas dan linearitas   

 Model SEM apabila diestimasi dengan menggunakan MaximumLikelihood 

Estimation mempersyaratkan dipenuhinya asumsi normalitas. Uji normalitas yang paling 

mudah adalah dengan mengamati skewness value. Nilai statistik untuk menguji 

normalitas itu disebut sabagai z-value (Z hitung) yang dihasilkan melalui rumus berikut ini 

:  

        
        

√
 

 

  (Waluyo, 2017) 

dimana N adalah ukuran sampel 

Waluyo (2017:28), Bila  Zhitung > Ztabel  (nilai kritis) maka distribusi data tidak 

normal.. Ztabel  dapat ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi yang dikehendaki. 

Misalnya, bila nilai yang dihitung lebih besar dari ± 2,58 berarti kita dapat menolak 
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asumsi normalitas pada tingkat 0,01 (1%). Nilai kritis lainnya yang umum digunakan 

adalah nilai kritis sebesar ± 1,96 yang berarti bahwa asumsi normalitas ditolak pada 

tingkat signifikansi 0,05 (5%). 

 Asumsi normalitas univariate dan multivariate data dapat dilakukan dengan 

mengamati nilai kritis hasil pengujian assessment of normality dari program AMOS. 

Nilai diluar ring -1,96 = c.r = 1,96 atau bila dilonggarkan menjadi -2,58 = c.r = 2,58, 

dapat dikategorikan distribusi data tidak normal, oleh karenanya untuk kasus yang tidak 

memenuhi asumsi tersebut tidak diikutsertakan dalam analisis selanjutnya. Asumsi 

normalitas multivariate diamati pada baris terakhir assesment of normality dengan 

melihat c.r yang diperoleh dari rumus :  

c.r  
                  

                 
   = 

                  

√
       

 

   

                                                                (Waluyo, 2017) 

Keterangan : 

P  = Jumlah Indikator  

 N  =adalah ukuran sampel 

   Asumsi linearitas data dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS di 

mana gambar garis linier antara variabel X dan Y yang baik adalah di mulai dari kiri 

bawah menuju ke kanan atas. 

b). Evaluasi atas outliers 

 Outliers adalah observasi yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat 

berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim untuk sebuah 

variabel tunggal (univariate outliers) atau variabel kombinasi (multivariate outliers). 
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 Evaluasi atas univariate outliers dapat dilakukan dengan cara  mengkonversi data 

penelitian ke dalam z-score yang mempunyai rata – rata nol dengan standar deviasi 

sebesar satu. 

 Hair et al (1995), Ukuran sampel besar pedoman evaluasi adalah bahwa nilai 

ambang batas dari z-score itu berada pada rentang -3 sampai dengan 3  oleh karena itu 

kasus yang mempunyai -3 = z-score = 3 akan dikategorikan sebagai outliers dan tetap 

akan diikutsertakan dalam analisis selanjutnya bila tidak terdapat alasan khusus untuk 

mengeluarkan kasus tersebut.  

c). Evaluasi atas multivariate outliers 

  Hair et al (1995),  Evaluasi atas multivariate outliers perlu dilakukan sebab 

walaupun data yang dianalisis menunjukkan tidak terdapat univariate outliers tetapi bila 

sudah saling dikombinasikan bias terjadi multivariate outliers. Hal ini dapat diamati pada 

output dari program AMOS. yang akan terlihat pada angka – angka jarak mahalanobis( 

lihat output structural pada sub mahalanobis. Jarak mahalonobis untuk tiap observasi 

dapat dihitung dan akan menunjukkan jarak sebuah observasi dari rata – rata semua 

variabel dalam ruang multidimensional.  Hair et al, (1995), Uji multivariate outliers 

dilakukan pada tingkat p < 0,001 bila mahalanobis d-squared pada komputasi AMOS 

22. ada yang lebih besar dari nilai chi-square pada derajad bebas sebesar jumlah variabel 

dan pada tingkat signifikansi 0,001 maka data tersebut menunjukkan adanya multivariate 

outliers dan tetap akan diikutsertakan dalam analisis selanjutnya bila tidak terdapat 

alasan khusus untuk mengeluarkan kasus tersebut.  

d). Evaluasi asumsi atas multikolinearitas dan singularitas 

 Dachlan (2014:307), Ada tidaknya multikolenieritas diuji dengan 

mengkorelasikan (bivariate correlation) antar indikator dalam bentuk matriks. 

Pemeriksaan menunjukkan tidak ada yang memiliki korelasi diatas 0.8. Artinya antar 
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indikator tidak ada memiliki hubungan yang sangat kuat. Dengan kata lain tidak terdapat 

mulikolinieritas pada indikator-indikator yang terdapat dalam model.  

Negoro & Harahap (1988), Jika A adalah matriks diagonal yang semua unsur 

diagonalnya bernilai positif, maka A adalah matriks definit positif atau tidak terdapat 

singularitas. Bila variance bernilai postif seluruhnya berarti tidak terdapat singularitas 

(non singular). Asumsi atas multikolinearitas dan singularitas dapat dideteksi dari nilai 

determinan matriks kovarians.  

Tabachnick & Fidell (1998 ), Determinan yang sangat kecil (extremely small) 

mengindikasikan adanya multikolinearitas dan singularitas sehingga data tidak dapat 

digunakan untuk analisis yang sedang dilakukan. Program AMOS. telah menyediakan 

fasilitas “Warning” apabila terdapat indikasi multikolinearitas dan singularitas. Bila 

benar – benar terjadi multikolinearitas dan singularitas data treatment yang dapat 

diambil adalah keluarkan variabel yang menyebabkan terjadinya multikolinearitas dan 

singularitas dan kemudian ciptakan sebuah “composite variable” lalu gunakan untuk 

analisis selanjutnya. 

 e). Evaluasi atas kriteria goodness of fit 

 Model persamaan struktural akan menghasilkan angka parameter yang akan 

dibandingkan dengan cut – off value dari goodness of  fit (GOF). Kecocokan model 

structural dengan ukuran masing-masing butir pada GOF 

f).  Analisis direct efect, indirect efect dan total efect 

 Peneliti juga dapat menganalisis kekuatan hubungan / pengaruh antar konstruk 

baik hubungan langsung, tidak langsung maupun hubungan totalnya.   

 Pengaruh langsung (direct effect) adalah koefisien dari garis dengan anak panah 

satu ujung dan terjadi pada dua konstruk yang dituju oleh garis anak panah satu arah. 
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Efek tidak langsung (indirect effect) adalah efek yang muncul melalui sebuah variabel 

antara dan terjadi pada dua konstruk yang tidak dituju oleh garis anak panah satu arah. 

Efek total (total effect) adalah efek dari berbagai hubungan, efek total merupakan 

gabungan antara efek langsung dan efek tidak langsung.  

5). Interpretasi dan Modifikasi Model 

 Apabila estimasi model dilakukan hasil masih kurang baik, penulis masih dapat 

melakukan modifikasi terhadap model yang dikembangkan bila ternyata estimasi yang 

dihasilkan memiliki residual yang besar, langka modifikasi hanya dapat dilakukan bila 

peneliti mempunyai justifikasi teoritis yang cukup kuat, sebab Structural Equation 

Modeling bukan ditujukan untuk menghasilkan teori, tetapi menguji model yang 

mempunyai pijakan teori yang benar, oleh karena itu untuk memberikan interpretasi 

apakah model berbasis teori yang diuji dapat diterima langsung atau perlu 

pemodifikasian, maka peneliti harus mengarahkan perhatiannya pada kekuatan prediksi 

dari model yaitu dengan mengamati besarnya residual yang dihasilkan.. Apabila pada 

standardized residual covariances matrix terdapat nilai diluar ring 2,58 = standardized 

residual = 2,58 dan probabilitas (P) < 0,05 maka model yang diestimasi perlu dilakukan 

modifikasi.  

2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan ttabel untuk uji parsial dan ftabel , bagi uji 

bersama-sama. ttabel sebesar 1.96 dengan probabilitas 0.05. Bagi uji bersama-sama fhitung 

sebesar 2.64 dengan probabilitas 0.01. Hipotesis diterima jika thitung ˃ ttabel atau Fhitung  ˃ 

ftabel. Pernyataan hipotesis alternatif dan kriteria pengujian disajikan pada tabel  

Tabel 4.5 

Pernyataan dan Kriteria Pengujian Hipotesis Penelitian 

Hipotesis 

Alternatif 

Pernyataan Hipotesis Kriteria Pengujian 

H1 Terdapat pengaruh citra merek terhadap Jika thitung ˃ 1.96, maka Ho 
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Hipotesis 

Alternatif 

Pernyataan Hipotesis Kriteria Pengujian 

kepercayaan konsumen pada smartphone 

merek VIVO di Medan  

ditolak 

H2 Terdapat pengaruh harga terhadap 

kepercayaan konsumen pada smartphone 

merek VIVO di Medan  

Jika thitung ˃ 1.96, maka Ho 

ditolak 

H3 Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap 

kepercayaan konsumen pada smartphone 

merek VIVO di Medan 

Jika thitung ˃ 1.96, maka Ho 

ditolak 

H4 Terdapat pengaruh citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan pada smartphone merek 

VIVO di Medan 

Jika thitung ˃ 1.96, maka Ho 

ditolak 

H5 Terdapat pengaruh harga terhadap loyalitas 

pelanggan  pada smartphone merek VIVO di 

Medan 

Jika thitung ˃ 1.96, maka Ho 

ditolak 

H6 Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap 

loyalitas pelanggan pada smartphone merek 

VIVO di Medan 

Jika thitung ˃ 1.96, maka Ho 

ditolak 

H7 Terdapat pengaruh kepercayaan konsumen 

terhadap loyalitas pelanggan pada 

smartphone merek VIVO di Medan 

Jika thitung ˃ 1.96, maka Ho 

ditolak 

H8 Terdapat pengaruh citra merek, harga, dan 

kualitas produk secara bersama-sama 

terhadap kepercayaan konsumen pada 

smartphone merek VIVO di Medan 

Jika fhitung ˃ 2.58, maka Ho 

ditolak 

H9 Terdapat pengaruh citra merek, harga, 

kualitas produk dan kepercayaan konsumen 

secara bersama-sama terhadap loyalitas 

pelanggan pada smartphone merek VIVO di 

Medan 

Jika fhitung ˃ 2.58, maka Ho 

ditolak 

Sumber: Diolah dari referensi sekunder, 2020 
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Lampiran: Angket Survey Pendahuluan 

Survey Pengguna Smartphone (telepon pintar) 

Selamat pagi/siang/sore/malam, 

Mohon saudara/i untuk mengisi angket sesuai fakta. Survey ini semata-mata untuk 

keperluan penelitian ilmiah. Kerahasiaan jawaban saudara terjamin.  

Identitas: 

Nomor angket              : …………………………………………………………. 

Umur (tahun) respoden: …………………………………………………………. 

 

Pilihlah salah satu jawaban menurut saudara.  

1. Apakah saudara pengguna smartphone (telepon pintar). 

a. Ya 

b. Tidak 

Jika tidak berhenti hingga disini, bila Ya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. 

2. Sejak kapan saudara mulai menggunakan smartphone  

a. Tahun ini (2020) 

b. 1 tahun lalu 

c. 2 tahun lalu 

d. 3 -5 tahun lalu 

e. 6-10 tahun lalu 

f. Lebih dari 10 tahun lalu 

3. Sebutkan salah satu merek smartphone yang pertama sekali saudara beli / gunakan 

a. ASUS 

b. Samsung 

b. Smartfren 

c. Lenovo 

d. Advan 

e. Oppo 
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f. Vivo 

g. Realme 

h. Xiaomi 

4. Sebutkan salah merek smartphone yang paling saudara percaya: 

a. ASUS 

b. Samsung 

b. Smartfren 

c. Lenovo 

d. Advan 

e. Oppo 

f. Vivo 

g. Realme 

h. Xiaomi 

5. Apakah alasan saudara sehingga mempercayai merek tersebut 

a. Tampilan lebih menarik 

b. Tidak pernah rusak 

c. Kualitas terjamin 

d. Mudah diperbaiki 

f. Lain-lain 

6. Sudah berapa kali saudara ganti smartphone 

a. Belum pernah 

b. 1 kali 

c.  2 kali 

d. 3 – 5 kali 

e. 6 – 9 kali 

f. diatas 9 kali 
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7. Bila membeli smartphone baru, apakah saudara membeli merek yang sama dengan 

merek sebelumnya ? 

a. Ya 

b. Tidak 

8. Bila sudah beberapa kali berganti smartphone,  merek apakah paling sering sudara 

beli.  

a. ASUS 

b. Samsung 

b. Smartfren 

c. Lenovo 

d. Advan 

e. Oppo 

f. Vivo 

g. Realme 

h. Xiaomi 

9. Alasan mengganti smartphone sebelumnya 

a. Agar fitur lebih lengkap 

b. Harga diri 

c. Hilang 

d. Tampilan yang baru lebih menarik 

e. Rusak 

f. Harga yang lebih mahal 

g. Lain-lain 

 

Terima Kasih atas perhatian dan waktu yang saudara luangkan. 

 

 

 

 

 


