
PENGARUH BRAND PREDICTABILITY, BRAND LIKING, BRAND 

COMPETENCE, BRAND REPUTATION, AND TRUST IN A COMPANY 

TERHADAP  TRUST IN A BRAND PRODUK MEREK POND’S 

 

(Studi Pada Warga Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Malang) 

 

 

 

Disusun Oleh: 

GAYATRI NINDYOKIRONO 

0510223089 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  

Derajat Sarjana Ekonomi 

 

 

 

 

 

JURUSAN MANAJEMEN 

KONSENTRASI BIDANG MANAJEMEN PEMASARAN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2009 
 



RIWAYAT HIDUP 

 

Nama : Gayatri Nindyokirono. 

Tempat & tanggal lahir : Palu, 2 Oktober 1987 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

Alamat : Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Jl. Sunan 

   Muria V B1/26, Malang. 

   Telepon: (0341) 556092 / 085649868052 

  

Riwayat Pendidikan : 

1. TK Sandhi Putra, Pematang Siantar 1992-1993 

2. SD Taman Asuhan, Pematang Siantar 1993-1998 

3. SDN Kauman III, Malang 1998-1999 

4. SLTPN 4 Malang, 1999-2002 

5. SMA Laboratorium UM, Malang 2002-2005 

6. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2005-Sekarang)  

(Semester VIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah Wasyukurillah, segala puji dan syukur saya haturkan kepada 

Allah SWT atas segala karunia dan hidayahnya sehingga saya dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Pengaruh Brand Predictability, Brand 

Liking, Brand Competence, Brand Reputation, Dan Trust In A Company 

Terhadap  Trust In A Brand Produk Merek Pond’s (Studi Pada Warga 

Perumahan Pondok Alam Sigura-Gura Malang).” 

 Penulisan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang. 

 Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya karena tanpa adanya 

bantuan dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak akan terselesaikan. Saya 

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. 

2. Bapak Nanang Suryadi, SE., M.si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. 

3. Bapak Dr. Achmad Sudiro, SE., ME. selaku dosen penguji I. 

4. Bapak Subianto, SE. selaku dosen penguji II. 

5. Bapak Gugus Irianto, SE., MSA., Ak. Ph.D. Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya 

6. Bapak Dr. Fathur Rohman, SE., M.si. selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

7. Ibu Dr. Noermijati, SE., MTM. selaku Sekertaris Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

8. Bapak H. Syafriont, SE., MS selaku RW 07 Kelurahan Dinoyo Kecamatan 

Lowokwaru Malang yang memberikan ijin penelitian. 

9. Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun telah 

memberikan banyak dukungan, bantuan, motivasi, serta doa yang 

diberikan selama ini dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. 

 



Penulis menyadari penyusunan Laporan Skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Untuk itu saran serta kritik yang membangun sangat kami harapkan. 

Semoga karya akhir dapat bermanfaatkan bagi kita semua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Malang, 05 Agustus 2009 

 

 

 

        Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

 

 Hal. 

Lembar Pengesahan ................................................................................. i 

Lembar Keterangan Perusahaan ……………………………………….. ii 

Riwayat Hidup ………………………………………………………… iii 

Kata Pengantar ………………………………………………………… iv 

Daftar isi ……………………………………………………………….. vi 

Daftar Tabel ……………………………………………………………. ix 

Daftar Gambar …………………………………………………………. x 

Daftar Lampiran ………………………………………………………..  xi 

Ringkasan ……………………………………………………………..... xii 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

               1.1.   Latar Belakang ………………………………………… 1 

 1.2.   Rumusan Masalah ……………………………………... 6 

 1.3.   Batasan masalah ……………………………………….. 6 

 1.4.   Tujuan Penelitian ………………………………………. 7 

 1.5.   Manfaat Penelitian ……………………………………... 7 

 

BAB II    LANDASAN TEORI 

 2.1.   Penelitian Terdahulu …………………………………… 9 

 2.2.   Pemasaran ……………………….…………………….. 11 

  2.2.1. Pengertian Pemasaran ……………….…………… 11 

  2.2.2. Konsep-konsep Pemasaran ………….……………. 12 

 2.3.   Perilaku Konsumen ………………………………….... 17 

  2.3.1. Pengertian Perilaku Konsumen …….…………….. 17 

  2.3.2. Model Perilaku Konsumen ……………………..… 18 

 2.4.   Merek ………………………………………………..… 18 

  2.4.1. Pengertian Merek ………………..……………..…. 18 

  2.4.2. Manfaat Merek …………..……..……………..….. 20 

 2.5.   Ekuitas Merek ……………………………….…………. 21 

  2.5.1. Pengertian Ekuitas Merek ………………………… 21 

  2.5.2. Komponen Ekuitas Merek ………………………… 21 

 2.6.   Kepercayaan Merek (Trust In a Brand) ………………... 22 

 2.7.   Faktor Pembentukkan Kepuasan pelanggan ……………. 26 

 2.8.   Hubungan Brand Predictability, Brand Liking, Brand  

    Competence, Brand Reputation, dan Trust In a Company 

    Terhadap Trust in A Brand ………………….………….... 27 

 2.9.   Kerangka Pikir ……………………………….………….. 27 

 2.10. Hipotesis ……………………………………………….... 29 

 

BAB III    METODE PENELITIAN 

 3.1.   Jenis Penelitian ………………………………………… 31 

 3.2.   Lokasi Penelitian ……………………………….……… 31 



 3.3.   Objek Penelitian …………………….…………………. 31 

 3.4.   Populasi dan Sampel …………...…………………….... 32 

  3.4.1. Populasi …………...………………………...……. 32 

  3.4.2. Sampel …………...………………………...……... 32 

  3.4.3. Teknik Pengambilan Sampel …………...………… 33 

 3.5.  Data …………...………………………...……...……… 33 

  3.5.1. Jenis Data dan Sumber Data …………...………… 33  

  3.5.2. Metode Pengumpulan Data …………...…………. 34 

 3.6.   Skala Pengukuran Variabel …………...……………..... 34 

 3.7.   Definisi Operasional …………...………………...……. 36 

 3.8. Pengujian Instrumen Kuesioner …………...………….... 41 

  3.8.1. Uji Validitas …………...………………...……….. 41 

  3.8.2. Uji Reliabilitas …………...………………...…….. 42 

 3.9. Metode Pengolahan dan Analisis Data …………...…... 43 

  3.9.1. Distribusi Frekuensi…………...…………………. 43 

  3.9.2. Uji Asumsi Klasik …………...………………...... 43 

  3.9.3. Analisis Regresi Berganda …………...…………. 45 

  3.9.4. Pengujian Hipotesis  …………...………………... 45 

     

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 4.1.   Gambaran Umum Perusahaan …………...…………….. 49 

  4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan …………...………….. 49 

  4.1.2. Sejarah Perkembangan Unilever di Indonesia ……. 50 

  4.1.3. Tujuan Perusahaan …………...…………………… 52 

  4.1.4. Lokasi …………...……………………………...…. 53 

  4.1.5. Produksi …………...……………………………..... 54 

  4.1.6. Struktur Organisasi …………...…………………… 55 

  4.1.7. Peranan PT. Unilever Indonesia, Tbk  

   dalam masyarakat …………...……………………... 56 

 4.2.   Gambaran Umum Responden ………………………….. 57 

  4.2.1. Jenis Kelamin responden …………...……………... 57 

  4.2.2. Usia Responden …………...………………………. 58 

  4.2.3. Lama Penggunaan Pond’s …………...…………….. 59 

  4.2.4. Pendidikan Terakhir responden …………...………. 59 

  4.2.5. Pekerjaan Responden …………...…………………. 60 

 4.3.   Gambaran Distribusi jawaban Responden …………...… 60 

  4.3.1. Variabel Brand Predictability (X1) …………...…… 61 

  4.3.2. Variabel Brand Liking (X2) …………...…………… 63 

  4.3.3. Variabel Brand Competence (X3)  …………...…….. 64 

  4.3.4. Variabel Brand Reputation (X4) ……...……………. 66  

  4.3.5. Variabel Trust In a Company (X5) …………...……. 68 

  4.3.6. Variabel Trust In a Brand (Y) …………...………… 70 

 4.4.   Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas …………...………... 73 

  4.4.1. Validitas dan Reliabilitas Variabel  

    Brand Predictability (X1) …………...……..……….. 73 

  4.4.2. Validitas dan Reliabilitas Variabel  

    Brand Liking (X2) …………...…………………..….. 74 

 



 

  4.4.3. Validitas dan Reliabilitas Variabel 

    Brand Competence (X3) …………...……..………. 74 

  4.4.4. Validitas dan Reliabilitas Variabel 

    Brand Reputation (X4) …………...………………. 75 

  4.4.5. Validitas dan Reliabilitas Variabel 

    Trust In a Company (X5) …………...……..……… 75 

 4.5.   Hasil Uji Asumsi Klasik …………...………………….. 76 

  4.5.1. Hasil Uji Normalitas …………...………………….. 76 

  4.5.2. Uji Non-Kolinieritas Ganda (Multicolinearity) ........ 78 

  4.5.3. Uji Non-Heteroskedastisitas ………...……..……… 78 

 4.6.   Analisis Data dan Interpretasi …………...…………….. 80 

  4.6.1. Analisis Regresi Linier Berganda …...……..……… 80 

  4.6.2. Hasil Pengujian Hipotesis …………...…………….. 82 

    4.6.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama ...……..……... 83 

    4.6.2.2. Pengujian  Hipotesis Kedua ...……..……… 83 

    4.6.2.3. Pengujian  Hipotesis Ketiga ...……..……… 85 

 4.7.   Pembahasan.....................…………...………………….. 87 

 

BAB V PENUTUP 

 5.1.   Kesimpulan…………...……………………………........ 92 

 5.2.   Saran …………...……………………………........……. 93 

 

DAFTAR PUSTAKA ……………………………….…………………. 95 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 DAFTAR TABEL 

                Hal. 

Tabel 2.1.  PenelitianTerdahulu ……………………….……………... 9 

Tabel 3.1. Penentuan Variabel Penelitian…………….………….…… 40 

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden ……………………….……...... 57 

Tabel 4.2. Usia Responden …………….…………….......................... 58 

Tabel 4.3. Lama Penggunaan Pond’s Responden ……………….….... 59 

Tabel 4.4. Pendidikan Terakhir Responden ………….......................... 59 

Tabel 4.5. Pekerjaan Responden …….……………..........................… 60 

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Variabel Brand Predictability …........ 61 

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Variabel Brand Liking ............…........ 63 

Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Variabel Brand Competence .............. 64 

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Variabel Brand Reputation.......…....... 66 

Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi Variabel Trust in a company .............. 68 

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Variabel Trust in a brand.........…........ 70 

Tabel 4.12. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

 Variabel Brand Predictability…………..........................…. 73 

Tabel 4.13. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

 Variabel Brand Liking …….……………............................. 74 

Tabel 4.14. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

 Variabel Brand Competence …………..........................….. 74 

Tabel 4.15. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

 Variabel Brand Reputation …………..........................….... 75 

Tabel 4.16. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

 Variabel Trust in a Company ………..........................…..... 75 

Tabel 4.17. Hasil Uji Normalitas …….……………............................... 77 

Tabel 4.18. Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factor (VIF) ........ 78 

Tabel 4.19. Hasil Uji Non-Heteroskedastisitas ……............................... 79 

Tabel 4.20. Hasil Analisis Regresi …….……………............................. 80 

Tabel 4.21. Uji F …….……………................................…….……....... 83 

Tabel 4.22. Uji t ..…….……………................................…….……....... 84 

Tabel 4.23. Standardized Cofficient Beta ….……………........................ 86 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 

 Hal. 

Gambar 2.1. Perbandingan antara Konsep Penjualan,  

 Produksi, dan Pemasaran …………………….………….. 16 

Gambar 2.2.  Model Perilaku Pembeli ……………………………….… 18 

Gambar 2.3. Gambar Kerangka Pemikiran …………………………… 28 

Gambar 2.4. Model Hipotesis ……………………….……………...….. 29 

Gambar 4.1. Chart Normalitas ……………………….……………...….. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

    Hal. 

Lampiran 

1. Kuesioner..…….……………................................…….……............ 97 

2. Jawaban Responden..…….……………................................…….… 101 

3. Distribusi Frekuensi..…….……………................................…….…. 105 

4. Validitas dan Reliabilitas..…….……………................................….. 112 

5. Deskripsi variabel, uji asumsi klasik, dan analisis regresi..…….…… 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINGKASAN 

 

Judul: Pengaruh Brand Predictability, Brand Liking, Brand Competence, 

Brand Reputation, Dan Trust In A Company Terhadap  Trust In A Brand 

Produk Merek Pond’s  (Studi Pada Warga Perumahan Pondok Alam Sigura-

Gura Malang); Penulis: Gayatri Nindyokirono; NIM: 0510223089; Dosen 

Pembimbing: Nanang Suryadi, SE, MM. 

 

 Salah satu keputusan pemasaran yang penting dalam strategi produk adalah 

keputusan tentang merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, 

atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa untuk membedakan dari produk pesaing. Trust terhadap sebuah 

merek (kepercayaan pada merek) sebagai kesediaan konsumen untuk 

mempercayai atau mengandalkan merek dalam situasi resiko karena adanya 

ekspetasi bahwa merek bersangkutan akan memberikan hasil positif. Sedangkan 

faktor-faktor yang berperan penting dalam membentuk trust terhadap merek 

meliputi brand predictability, brand liking, brand competence, brand reputation, 

and trust in a company. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara bersama-sama 

maupun parsial pengaruh brand predictability, brand liking, brand competence, 

brand reputation dan trust in the company terhadap trust in a brand, serta untuk 

mengetahui diantara brand predictability, brand liking, brand competence, brand 

reputation, dan trust in a company yang berpengaruh dominan terhadap trust in a 

brand. Dari model yang dikembangkan dalam penelitian ini diperoleh hipotesis 

bahwa brand predictability, brand liking, brand competence, brand reputation 

dan trust in the company berpengaruh secara bersama-sama dan parsial terhadap 

trust in a brand serta trust in the company berpengaruh dominan terhadap trust in 

a brand. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen skin care merek 

pond’s di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Malang, dari populasi tersebut 

berdasarkan Roescoe (1975) diambil sampel sebanyak 80 orang dengan 

menggunakan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 

 Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, digunakan alat analisis 

regersi linier berganda melalui program SPSS 13 dengan menggunakan regresi 

liner berganda, uji F, uji t dan Standardized Coeffiecients Beta. Disamping itu 

juga dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi normalitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas, guna mendapatkan hasil yang tidak 

bias. 

 Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri dari 

brand predictability, brand liking, brand competence, brand reputation dan trust 

in the company secara simultan mempunyai pengaruh terhadap trust in a brand 

produk merek Pond’s, sedangkan yang berpengaruh secara parsial adalah brand 

competence, brand reputation dan trust in the company, sedangkan variabel brand 

predictability dan variabel brand liking tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap trust in a brand produk merek Pond’s. Untuk variabel yang paling 

dominan berpengaruh terhadap trust in a brand produk merek Pond’s adalah 

variabel brand competence. 

 

Kata kunci:  Brand, Trust In a Brand 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

 Kegiatan perekonomian saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat 

pesat. Krisis ekonomi, globalisasi, pasar bebas mewarnai kegiatan perekonomian 

tersebut. Perubahan perekonomian ini juga membawa dampak terhadap 

perkembangan bisnis di Indonesia, sehingga menuntut perusahaan untuk lebih 

kreatif dan inovatif. 

 Salah satu keputusan pemasaran yang penting dalam strategi produk adalah 

keputusan tentang merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, 

atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakan 

dari produk pesaing (American Marketing Association dalam Kotler, 2002:460). 

Selain sebagai identitas dan pembeda suatu produk, merek sebenarnya merupakan 

janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dam jasa 

tertentu kepada konsumen. Merek-merek terbaik mampu memberikan jaminan 

kualitas kepada konsumennya (Kotler, 2000).  

 Pemberian merek ini merupakan masalah penting dalam strategi produk, di 

satu sisi pengembangan produk bermerek merupakan kegiatan investasi jangka 

panjang yang memerlukan dana besar khususnya untuk kegiatan iklan, promosi, 

dan pengemasan. Di lain pihak, produsen menyadari bahwa kekuasaan pasar 

justru terletak pada perusahaan bermerek (Kotler, 2000).  



 Salah satu hal penting yang harus dipikirkan dan dilakukan perusahaan 

adalah bagaimana cara mempertahankan konsumen dan terus mencari cara agar 

pelanggan-pelanggan baru yang potensial tetap menjadi pelanggan perusahaan 

dan tidak menjadi pelanggan  perusahaan lain. Pembentukan citra merek juga 

dipengaruhi oleh pengalaman konsumen. Suatu eksperimen yang dilakukan 

konsumen, bisa mengubah menjadi persepsi yang dipunyai sebelum 

menggunakannya. Maka berbagai persepsi yang dipunyai sebelum 

menggunakannya. Maka berbagai persepsi yang timbul itulah yang membentuk 

imej keseluruhan dari merek. Pengembangan produk itu sendiri sangat 

menentukan kelangsungan hidup suatu merek. Posisi merek terhadap produk 

memang cukup unik. Di satu sisi, mereka merupakan payung bagi produk. 

Artinya, dengan dibekali merek tertentu, nilai suatu produk pun bisa naik. Di sisi 

lain, performa produk pun juga ikut membentuk citra merek yang memayunginya. 

 Lau dan Lee (1999) menyatakan bahwa merek merupakan faktor penting 

dalam pasar karena merupakan penghubung antara konsumen dan perusahaan, 

serta sebagai indikator penciptaan. Selain itu merek yang dibangun dengan 

menciptakan struktur mental yang berhubungan dengan perusahaan pada ingatan 

konsumen akan membantu konsumen dalam mengorganisasikan pengetahuannya 

yang kemudian akan membantu konsumen dalam melakukan keputusan merek 

(Keller,1993). 

 Fournier (1998) yang dikutip oleh Utama (2006) menyatakan bahwa cara 

konsumen mempersepsikan merek adalah kunci penting dalam hubungan penjual-

konsumen dalam jangka panjang. Fitur, manfaat dan nilai dalam suatu produk 

akan tersimpan dan diingat dalam memori konsumen yang diwakili oleh merek. 



Kemudian merek ini menjadi obyek dari terbangunnya kepercayaan dan loyalitas 

konsumen sehingga pemasar dapat menggunakan merek sebagai media untuk 

menjalin ikatan emosional berupa kepercayaan dan loyalitas yang kuat dari 

konsumen (Berry, 1983 dalam Utama 2006).  

 Persepsi konsumen terhadap merek-merek tertentu tersebut itulah yang pada 

akhirnya akan menentukan dan mempengaruhi tingkat kepercayaan (trust) 

konsumen pada suatu merek. Menurut Lau dan Lee (1999) mendefinisikan trust 

terhadap sebuah merek (kepercayaan pada merek) sebagai kesediaan konsumen 

untuk mempercayai atau mengandalkan merek dalam situasi resiko karena adanya 

ekspetasi bahwa merek bersangkutan akan memberikan hasil positif. Sedangkan 

faktor-faktor yang berperan penting dalam membentuk trust terhadap merek 

meliputi brand predictability, brand liking, brand competence, brand reputation, 

dan trust in a company (Tjiptono, 2006:392). 

 Melihat perkembangan zaman yang semakin berkembang menyebabkan 

tuntutan akan produk semakin beragam. Di dalam perjalanan hidup, manusia 

mempunyai berbagai macam kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar sampai pada 

tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Dewasa ini sangat banyak pilihan yang 

ditawarkan produsen kosmetik untuk memperkaya pilihan usaha memperindah 

kulit. Tidak sedikit pula yang menawarkan janji-janji menggiurkan dari yang 

menawarkan wajah putih instan dalam hitungan waktu mingguan hingga kosmetik 

yang mampu membuat wajah tetap awet muda. Padahal jika ditelusuri lebih jauh 

tidak sedikit produk kosmetik yang beredar dipasaran belum tentu melengkapi 

kebutuhan jaminan keamanan kesehatan kulit.  



 Kulit yang menawan amatlah penting, terlebih jika menyangkut urusan 

wajah, semua perawatan akan dicoba untuk tampil berseri, kulit kencang, bersih, 

dan terlihat awet muda. Sayangnya, setelah menyadari bahwa perawatan kulit itu 

penting, justru sering muncul dilema. Konsumen sering bingung, bahkan salah 

menentukan produk apa yang cocok. Ini disebabkan karena banyaknya ragam 

merek dan produk perawatan, khususnya sabun pembersih wajah, yang 

ditawarkan kepada konsumen. Ada yang diklaim ampuh membersihkan komedo, 

minyak, hingga anti jerawat. Belum lagi, jumlah pemain yang bergelut di segmen 

ini tergolong aktif mengikuti tren pasar. Tak ayal, slogan-slogan menggiurkan 

turut diikutsertakan pada kemasan produknya. Pond’s diklaim dapat membuat 

kulit wajah lebih indah dari sebelumnya. Produk Pond’s pertama kali dibuat pada 

tahun 1846 silam. Sejak saat itu, Pond’s menjadi produk kelima perawatan diri 

yang paling menguntungkan di seluruh dunia.  

 Pond’s dibedakan dalam tiga kategori produk yaitu pengendali minyak, 

pemutih kulit, dan penghambat penuaan dini. Solusi pengendalian minyak Pond’s 

mengandung vitamin B3, bahan pengurang minyak, triclosan, dan tabir surya 

yang membantu mengurangi dan mengendalikan kelebihan minyak pada kulit. 

Produk Pond’s ini juga membantu menghidupkan kembali sel-sel mati dan 

menjegah timbulnya jerawat. Saat ini ada 5 varian, yaitu lightening facial foam, 

lightening moisturizer, lightening lotion, anti bacterial facial scrub, dan acne 

blemish. 

 Banyaknya varian produk yang dikeluarkan Pond’s merupakan strategi 

untuk mengepung pasar kategori pembersih wajah. Selain itu, dengan rangkaian 

produk yang lengkap, dimana pasar yang dibidik adalah remaja maupun 



perempuan dewasa. Data Top Brand Index (TBI) 2009 menobatkan Pond’s di 

urutan pertama dengan perolehan indeks sebesar 34,7%.Dengan perincian TOM 

32,6%, last usage 36,5%, dan future intention 35,8%. Untuk menarik target 

konsumen yang mayoritas kalangan perempuan, Pond’s pun lantas menyisipkan 

nuansa romance dalam promosinya. Perempuan itu sering kali ingin tampil cantik 

jika sedang jatuh cinta, promosi karier, dan sejenisnya. Maka, promosi tersebut 

diwujudkan Pond’s dengan mensponsori film“Saus Kacang” yang dibintangi 

Bunga Citra Lestari, brand ambassador Pond’s. (Sumber : Majalah Marketing, 

Top Brand 2009/Februari 2009). 

 Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa kekuatan merek atau brand sangat 

penting dalam membentuk kepercayaan (Trust) terhadap merek, serta karena 

melihat pentingnya sebuah perusahaan menyadari akan pentingnya berwawasan 

pelanggan dan mementingkan pelanggan dengan menitik beratkan pada 

pembentukan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek, maka penulis tertarik 

dalam memilih judul skripsi: 

“PENGARUH BRAND PREDICTABILITY, BRAND LIKING, BRAND 

COMPETENCE, BRAND REPUTATION, DAN TRUST IN A COMPANY 

TERHADAP  TRUST IN A BRAND PRODUK MEREK POND’S (Studi 

Pada Warga Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Malang).”  

 

 

 

 

 



1.2. Perumusan Masalah 

 Di dalam penelitian masalah dapat didefinisikan sebagai pertanyaan-

pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 2006:50). Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

a. Bagaimana pengaruh variabel brand predictability, brand liking, brand 

competence, brand reputation, dan trust in a company secara simultan 

terhadap  trust in a brand produk merek pond’s pada warga Perumahan 

Pondok Alam Sigura-gura Malang? 

b. Bagaimana pengaruh variabel brand predictability, brand liking, brand 

competence, brand reputation, dan trust in a company secara parsial 

terhadap trust in a brand produk merek pond’s pada warga Perumahan 

Pondok Alam Sigura-gura Malang? 

c. Di antara brand predictability, brand liking, brand competence, brand 

reputation, dan trust in a company, variabel manakah yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap trust in a brand produk merek pond’s pada 

warga Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Malang? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Untuk lebih mempermudah dalam penelitian, maka pembatasan 

permasalahan yang diangkat hanya pada pengaruh brand predictability, brand 

liking, brand competence, brand reputation, dan trust in a company terhadap  

trust in a brand produk Pond’s pada warga Perumahan Pondok Alam Sigura-gura 

Malang. 



1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan di atas dapat diuraikan tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand predictability, brand liking, 

brand competence, brand reputation, dan trust in a company secara 

simultan terhadap  trust in a brand produk merek pond’s pada warga 

Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Malang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand predictability, brand liking, 

brand competence, brand reputation, dan trust in a company secara parsial 

terhadap  trust in a brand produk merek pond’s pada warga Perumahan 

Pondok Alam Sigura-gura Malang. 

3. Untuk mengetahui di antara brand predictability, brand liking, brand 

competence, brand reputation, dan trust in a company, yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap trust in a brand produk merek pond’s pada 

warga Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Malang. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Bermanfaat untuk menambah pengetahuan khususnya tentang brand, 

kepercayaan akan merek (trust in a brand), serta dapat menerapkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang kemudian diterapkan dalam dunia 

nyata di dalam mayarakat. 

 



2. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan informasi pada PT. Unilever, Tbk. Selaku 

perusahaan yang menciptakan merek Pond’s, untuk dapat semakin 

meningkatkan usahanya dalam membangun merek Pond’s dan 

meningkatkan kualitas produk-produknya sehingga loyalitas konsumen 

dapat terjaga. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Sebagai tambahan pustaka yang bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, 

khususnya jurusan manajemen konsentrasi pemasaran guna menambah 

wawasan keilmuan.  

4. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan 

informasi bagi yang berminat melakukan penelitian tentang pemasaran, 

khususnya tentang merek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang relevan dengan tema yang diambil diharapkan dapat 

membantu dalam mengarahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian 

terdahulu dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

PenelitianTerdahulu 

Peneliti Judul 

Sampel dan 

metode 

Pengambilan 

Sampel 

Variabel dan 

Alat Analisis 
Kesimpulan 

Rina 

Dwiastuti 

2008   

Pengaruh 

Karakteristik 

Merek, 

Kepercayaan 

Pada 

Perusahaan, 

Terhadap 

Loyalitas 

Merek 

Indomie 

Dengan 

Kepercayaan 

Pada Merek 

Sebagai 

Intervening 

Sampel : 

Sampel yang 

diambil 

berjumlah 70 

responden. 

Metode 

Pengambilan 

Sampling: 
Menggunakan 

Purposive 

Sampling 

 

 

Variabel : 

Ada 3 variabel 

independen 

yang terdiri 

dari 

karakteristik 

merek, Brand 

Liking, Trust 

In The 

Company. Dan 

variabel 

dependennya 

hanya satu 

yaitu Loyalitas 

merek. 

Alat Analisis : 
Regresi 

Berganda dan 

Korelasi 

Berganda 

 

Bahwa variabel 

Karakteristik 

merek (X1), 

Brand Liking 

(X2), Trust In The 

Company (X3) 

secara simultan 

berpengaruh pada 

Kepercayaan 

Pada Merek. 

Sedangkan Brand 

liking tidak 

berpengaruh 

secara parsial dan 

variabel yang 

dominan adalah 

Trust In The 

Company. 

 

 

 



Lanjutan Tabel 2.1 

Peneliti Judul 

Sampel dan 

metode 

Pengambilan 

Sampel 

Variabel dan 

Alat Analisis 
Kesimpulan 

Gede 

Riana 

2008 

Pengaruh 

Trust In A 

Brand 

Terhadap 

Brand 

Loyalty 

Pada 

Konsumen 

Air minum 

Aqua di 

Kota 

Denpasar 

Sampel : 

Sampel 

diambil 114 

responden 

Metode 

Pengambilan 

Sampling: 

Quota 

Accidental 

Sampling 

 

Variabel : 
Ada 3 variabel 

independennya  

terdiri dari 

Brand 

Characteristic, 

Company 

Characteristic, 

Consumer-

Brand 

Characteristic. 

Dan variabel 

dependennya 

hanya satu yaitu 

Brand Loyalty 

Alat Analisis : 
Regresi 

Berganda 

 

Secara bersama-

sama variabel 

Trust In A Brand 

yang meliputi 

Brand 

Characteristic 

(X1), Company 

Characteristic 

(X2), Consumer-

Brand 

Characteristic (X3) 

mempengaruhi 

Brand Loyalty. 

Dan secara parsial 

variabel Trust In A 

Brand yang 

meliputi Brand 

Characteristic 

(X1), Company 

Characteristic 

(X2), Consumer-

Brand 

Characteristic (X3) 

mempengaruhi 

Brand Loyalty. 

Variabel yang 

dominan 

berpengaruh pada 

Brand Loyalty 

adalah Brand 

Characteristic. 

 

 

 

 

 

 



Lanjutan Tabel 2.1 

Peneliti Judul Sampel  
Variabel dan 

Alat Analisis 
Kesimpulan 

Lau dan 

Lee 

(1999) 

yang 

terdapat 

pada 

Journal of 

Market 

Focused 

Managem

ent No.4 

Desember 

1999.  

 

"Consumers 

Trust in a 

Brand and 

the Link in 

Brand 

Loyalty" 

barang 

konsumsi 

yang ada di 

pusat 

perbelanjaan 

Singapura 

Sampel : 

Sampel 

diambil 263 

responden  

Variabel : 

Ada 5 variabel 

independennya  

terdiri dari 

brand 

predictability, 

brand liking, 

brand 

competence, 

brand 

reputation, dan 

Trust in a 

Company. 

Variabel 

dependennya 2 

yaitu Brand 

Loyalty, dan 

Trust in Brand. 

Alat Analisis : 

analisis 

deskriptif dan 

analisis regresi. 

Brand 

Predictability, 

Brand Liking, 

Brand 

Competence, 

Brand Reputation, 

Dan Trust In A 

Company Baik 

secara bersama-

sama maupun 

parsial 

berpengaruh 

terhadap Trust In A 

Brand Dan Brand 

Loyalty.  

 

2.2. Pemasaran 

2.2.1.Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran identik dengan pandangan melakukan kegiatan menjual dan 

promosi. secara sederhana dapat dikatakan hal tersebut adalah benar. tetapi dilihat 

dari sudut pandang yang lebih kompleks, pemasaran tidak hanya sekedar menjual  

dan melakukan promosi saja. Pemasaran merupakan kegiatan yang meliputi mulai 

dari perencanaan produk yang akan dipasarkan sampai dengan bagaimana 

melakukan suatu tindakan setelah produk tersebut terjual atau yang biasa disebut 

purna jual. 



 Menurut Kotler dalam Tjiptono (2005:2) memberikan definisi pemasaran 

sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu atau 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginan 

dengan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai satu sama 

lain.” 

 Selanjutnya Payne (2003:27) mendefinisikan ”Pemasaran sebagai suatu 

proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi, dan memenuhi kebutuhan 

pasar sasaran yang dipilih secara khusus dengan menyalurkan sumber-sumber 

sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.” 

 Dengan berbagai pendapat yang telah disebutkan, dapat dikatakan juga 

bahwa pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsep 

penetapan harga, promosi dan disrtribusi gagasan, tentang barang dan jasa dalam 

usaha menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individual. 

2.2.2. Konsep Pemasaran 

 Konsep pemasaran mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu, 

diantaranya meliputi konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep 

pemasaran sosial dan pelanggan. Masing-masing konsep memiliki fokus dan 

asumsi sendiri. 

 Konsep pemasaran menegaskan bahwa kesuksesan sebuah organisasi dalam 

mewujudkan tujuannya sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam 

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan sasarannya dan memberikan 

kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaingnya. 

Kebutuhan pelanggan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dan karakteristik fisik 



lingkungan. Sedangkan keinginan pelanggan dipengaruhi oleh konteks individual 

dan lingkungan. 

Menurut Swastha (1988:181), konsep pemasaran adalah sebuah falsafah 

bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat 

ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Selanjutnya menurut Kotler (1997 : 9), konsep pemasaran bertujuan agar 

dapat mudah dipahami dengan mendefinisikan beberapa konsep inti yang 

bertujuan agar pemasar dapat berhasil dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Lebih lanjut Kotler (1997 : 9), menjelaskan inti dari konsep pemasaran 

sebagai berikut:  

a) Pasar Sasaran dan Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar dapat diidentifikasi dengan memeriksa perbedaan-

perbedaan demografis, psikografi, dan perilaku dikalangan pembeli. 

Selanjutnya perusahaan memutuskan segmen mana yang menjanjikan 

peluang lebih besar dengan cara yang unggul. 

b) Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan 

Kebutuhan menggambarkan tuntutan besar manusia, kebutuhan itu bisa 

menjadi keinginan bila diarahkan kepada sasaran spesifik yang mungkin 

dapat memenuhi kebutuhan. Keinginan akan produk atau jasa spesifik 

yang didukung oleh kemampuan membayar akan menimbulkan ciri khas 

tersendiri, selain itu pihak perusahaan juga harus bisa memenuhi 

permintaan yang konsumen minta. 

c) Produk atau Tawaran 

Orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk atau 

jasa. Produk atau jasa adalah tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan 

dan keinginan. 

d) Nilai dan Kepuasan  

Produk atau tawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan 

kepada konsumen. Konsumen memilih diantara beraneka ragam tawaran 

yang dianggap memberikan nilai yang banyak. 

e) Persaingan  

Persaingan mencakup semua tawaran dari pesaing yang memiliki 

keunggulan tersendiri sehingga mungkin dapat dipertimbangkan oleh 

seorang konsumen. 

 

 Menurut Isnaini dalam Tjiptono (2005:3) konsep pemasaran dapat dibagi-

bagi antara lain: 



a. Konsep produksi 

Pemasar yang berpegang pada konsep ini berorientasi pada proses 

produksi. Asumsi yang diyakini adalah konsumen hanya membeli produk 

yang murah dan gampang diperoleh dengan demikian kegiatan organisasi 

harus di fokuskan pada efisiensi biaya produksi dan ketersediaan produk. 

b. Konsep produk 

Dalam konsep ini pemasar beranggapan bahwa konsumen lebih 

menghendaki produk yang memiliki kualitas, fitur, penmpilan superior, 

konsekuensinya pencapaian tujuan bisnis perusahaan dilakukan melalui 

inovasi produk, pengembangan, riset, dan pengendalian kualitas secara 

berkesinambungan. 

c. Konsep penjualan 

Konsep ini berorientasi pada tingkat penjualan, dimana pemasar 

beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi atau dibujuk agar 

penjualan meningkat sehingga tercapai laba maksimal. Dengan demikian 

fokus kegiatan pemasaran adalah usaha memperbaiki tehnik penjualan dan 

kegiatan promosi secara intensif dan agresif  agar mampu mempengaruhi 

konsumen untuk membeli. 

d. Konsep pemasaran 

Fokus aktifitas pemasaran adalah berusaha memuaskan pelangan melalui 

pemahaman perilaku konsumen secara menyeluruh yang dijabarkan dalam 

kegiatan pemasaran yang mengintegrasikan kegiatan fungsi-fungsi 

lainnya. 

 



e. Konsep pemasaran sosial 

Konsep ini beranggapan bahwa konsumen hanya bersedia membeli produk 

yang mampu memuaskan kebutuhan dan keinginannya serta berkontribusi 

pada kesejahteraan lingkungan sosial. 

 Selain lima konsep utama tersebut Hoekstra, et al. (Tjiptono, 2005:5), 

Mengajukan konsep pemasaran baru, yaitu konsep pelanggan (customer concept) 

Dimana konsep ini merupakan orientasi manajemen yang menekankan bahwa 

perusahaan menjalin relasi dengan pelanggan sasaran individual terseleksi yang 

menjadi mitra perusahaan dalam merancang, menawarkan, meredefinisi, dan 

merealisasikan nilai pelanggan superior.  
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Gambar 2.1 

Perbandingan antara Konsep Penjualan, Produksi, dan Pemasaran 
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Sumber: Doyle, P. (Tjiptono:2005 : 5) 
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2.3. Perilaku Konsumen 

2.3.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Kebutuhan dan keingianan berkaitan dengan sikap dan perilaku konsumen. 

Sikap dan perilaku konsumen mempunyai peran yang cukup besar dalam 

menentukan strategi pemasaran yang tepat. Perubahan pendapatan masyarakat 

sebagai konsumen, frekuensi pembelian, kemajuan pendidikan, kemudahan 

transportasi dan komunikasi, pengaruh hubungan sosial semakin meluas 

menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku dan selera konsumen. Istilah 

perilaku konsumen sering kali digunakan untuk menjelaskan perilaku masyarakat 

yang membeli dan mempergunakan barang dan jasa. 

Banyak ahli memberikan pengertian tentang perilaku konsumen, Menurut 

James F. Engel dan Roger D. Blackweel dalam Simamora (2004:1) 

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut:  

“Tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

mengikuti kegiatan ini.” 

Sedang Tjiptono (2005:40), memberikan definisi perilaku konsumen sebagai 

berikut: 

“Perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok atau 

organisasi dan proses-proses yang dilakukan dalam memilih, 

menentukan, mendapatkan, menggunakan, dan menghentikan 

pemakaian produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan 

kebutuhan, serta dampak proses-proses tersebut terhadap konsumen 

dan masyarakat.”   

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku 

konsumen adalah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, 



kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan 

keputusan untuk mendapatkan dan menggunakan barang-barang atau jasa. 

2.3.2. Model Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler (2002:183) model perilaku konsumen terbagi atas 

rangsangan pemasaran dan rangsangan lain yang mempengaruhi karakteristik 

pembeli dan proses keputusan pembeli, yang akhirnya akan mempengaruhi dalam 

keputusan pembeli. Hal ini tampak pada gambar berikut: 

Gambar 2.2. 

Model Perilaku Pembeli 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler (2002:183) 

 

2.4. Merek 

2.4.1. Pengertian Merek 

Keahlian paling unik dari pemasar adalah kemampuannya untuk 

menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan merek. Menurut 

American Marketing Association, Merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, 

simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk 

mengenali produk atau jasa dari seorang atau kelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing (Kotler, 1998). Merek penting dalam pasar 

konsumen. Merek merupakan jembatan antara konsumen dan pelanggan.  
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Sedangkan menurut UU Merek No.15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 dalam 

Tjiptono (2005:2) merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-

huruf, angka-angka, susunan warna,atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau 

jasa. 

Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-

merek terbaik memberikan jaminan mutu. Akan tetapi merek lebih dari sekedar 

simbol. Merek dapat memiliki enam level pengertian (Kotler 2002:460), yaitu: 

1. Atribut, yaitu merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. 

Misalnya Jaguar mengisyaratkan tahan lama (awet), mahal, desain 

berkualitas, nilai jual kembali yang tinggi, prestisius, cepat, dsb. 

2. Manfaat, yaitu suatu merek lebih daripada serangkaian atribut. 

Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Atribut 

diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan atau 

emosional seperti “Mobil Jaguar dapat menaikkan gengsiku” 

3. Nilai, yaitu merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. 

4. Budaya, yaitu merek juga mewakili budaya tertentu. 

5. Kepribadian, merek juga bisa memproyeksikan kepribadian tertentu. 

Apabila merek divisualisasikan sebagai orang, binatang atau sesuatu 

6. Pemakai, yaitu merek menunjukkan tipe konsumen yang membeli atau 

menggunakan produknya. Contohnya Mobil Mercedes sering kali 

dipersepsikan sebagai mobil untuk eksekutif puncak paruh baya.  

 

Jika orang-orang dapat melihat keenam dimensi dari suatu merek, maka 

merek tersebut disebut merek yang mendalam, jika sebaliknya disebut merek yang 

dangkal. 

 

 

 

 

 



2.4.2. Manfaat Merek 

 Menurut Kotler dalam Simamora (2002:3) merek memiliki manfaat antara 

lain: 

a. Bagi penjual 

 Merek memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri 

masalah-masalah yang timbul 

 Merek memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau 

cirri khas produk 

 Memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan 

menguntungkan 

 Merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar 

b. Bagi masyarakat 

 Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan 

lebih konsisten. 

 Meningkatkan efisien pembeli karena merek dapat menyediakan 

informasi tentang produk dan tempat membelinya. 

 Meningkatkan inovasi-inovasi produk baru, karena produsen 

terdorong menciptakan keunikan-keunikan baru guna mencegah 

peniru dari pasar. 

c. Bagi pembeli 

 Merek bermanfaat untuk menceritakan mutu dan membantu 

memberi perhatian terhadap produk-produk baru yang 

memungkinkan bermanfaat bagi pembeli. 

 



2.5. Ekuitas Merek  

2.5.1. Pengertian Ekuitas Merek 

 Menurut Aaker dalam Simamora (2002:47) bahwa ekuitas merek adalah 

seperangkat aset, atau kewajiban yang dimilki nama merek atau symbol, yang 

dapat menambah atau mengurangi nilai produk atau layanan.  

 Pendapat lain dikemukakan Kotler dan Armstrong (2001:367) bahwa 

ekuitas merek merupakan nilai suatu merek, menurut sejauh mana merek itu 

mempunyai loyalitas merek yang tinggi, kesadaran nama, kualitas yang diterima, 

asosiasi merek yang kuat, serta aset lain seperti paten, merek dagang, dan 

hubungan saluran.  

 Sedangkan menurut Aaker dalam Rangkuti (2004:39), “Brand equity is a 

set of assets (and liabilities) linked to a brand’s name and symbol that adds to (or 

subtracts from) the value provided by a product or service to a firm and or that 

firm’s customers” (brand equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang 

terkait dengan suatu merek, nama, symbol, yang mampu menambah atau jasa baik 

pada perusahaan maupun para pelanggan). 

2.5.2. Komponen Ekuitas Merek 

 Aaker dalam Rangkuti (2004:39) mengemukakan bahwa ekuitas merek 

bersumber pada lima komponen yaitu: 

1. Brand Awareness 

Brand Awareness adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian 

dari kategori produk tertentu. Brand Awareness mencakup Unware of 

Brand (konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek). Brand 



recognition (merek yang pernah diketahui oleh pelanggan), Brand recall 

(merek apa yang diingat pelanggan untuk suatu kategori produk tertentu), 

Top of Mind (merek yang pertama kali disebut oleh pelanggan untuk suatu 

kategori produk tertentu). 

2. Perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas 

atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud 

yang diharapkan. 

3. Brand association adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan 

mengenai merek. 

4. Brand Loyalty adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu 

merek. 

5. Aset hak milik brand yang lain.  

2.6. Kepercayaan Merek (Trust in a brand) 

Kepercayaan didefinisikan sebagai pengharapan kelompok-kelompok 

dalam suatu transaksi dengan resiko-resiko yang harus mereka tanggung sebagai 

akibat dari penyandaran dan perlakuan terhadap pengharapan mereka itu (Lau dan 

Lee, 1999). Seorang individu memliki keyakinan atau kepercayaan akan 

munculnya suatu peristiwa jika dia mengharapkan hal tersebut terjadi. 

Kepercayaan adalah kesediaan untuk bersandar pada kelompok lain dengan siap 

menghadapi resiko yang akan dihadapinya. Kesediaan ini muncul dari 

pemahaman terhadap kelompok lain berdasarkan pada pengalaman sebelumnya. 

Kemauan ini juga melibatkan pengharapan akan datangnya outcome yang positif 

karena kelompok yang lain, selain memang ada kemungkinan jika kelompok lain 

dapat membawa outcome yang negatif (Lau dan Lee, 1999). 



Kepercayaan terhadap merek merupakan kesediaan atau kemauan 

konsumen dalam menghadapi resiko yang berhubungan dengan merek yang dibeli 

akan memberikan hasil yang positif atau menguntungkan (Lau dan Lee, 1999). 

Selanjutnya Lau dan Lee memproposisikan bahwa kepercayaan kepada merek 

akan menimbulkan loyalitas merek. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi 

trust in a brand, yaitu : brand predictability, brand liking, brand competence, 

brand reputation, dan trust in a company. 

1. Brand Predictability 

Brand predictability berkaitan erat dengan kemampuan kelompok untuk 

meramalkan perilaku kelompok yang lain. Merek yang dapat diprediksi adalah 

merek yang memungkinkan konsumen untuk mengantisipasi berbagai 

kemungkinan dengan percaya diri yang beralasan. Prediktabilitas ini dapat 

terkait dengan tingkat kekonsistenan kualitas produk. Shapiro dkk (Lau dan 

Lee, 1999) menggambarkan tiga kepercayaan yang dapat ditemui dalam 

hubungan bisnis; kepercayaan yang berdasar pada penolakan, kepercayaan 

yang berdasar pada pengetahuan, dan kepercayaan yang berdasar identifikasi. 

Kepercayaan yang berdasar pada pengetahuan tercipta jika suatu kelompok 

memiliki informasi yang cukup tentang kelompok lainnya untuk memahami 

dan memprediksi tingkah lakunya. Kelly dan Stahelski (Lau dan Lee, 1999) 

berpendapat bahwa prediktabilitas meningkatkan kepercayaan, seolah 

kelompok yang lain tidak dapat dipercaya, karena cara yang mengesampingkan 

kepercayaan dapat diprediksi. Prediktabilitas merek meningkatkan kepercayaan 

diri merek itu sendiri. Prediksi atau persepsi konsumen adalah bahwa suatu 



merek dapat diprediksikan erat kaitannya dengan kepercayaan konsumen 

terhadap merek tersebut. 

2. Brand Liking 

Brand liking adalah rasa yang tumbuh di hati konsumen terhadap suatu produk. 

Kesukaan kepada merek dapat mendorong seorang konsumen semakin percaya 

terhadap suatu merek. Kesukaan yang dimiliki oleh suatu kelompok terhadap 

kelompok yang lain karena kesamaan visi dan daya tariknya. Bennet (Lau dan 

Lee, 1999) mengungkapkan bahwa untuk mengawali suatu hubungan, suatu 

kelompok harus disukai atau mendapat simpati dari kelompok yang lain. Bagi 

konsumen, untuk membina hubungan dengan suatu merek, maka konsumen 

tersebut harus menyukai dulu merek tersebut. Ketika seorang konsumen sudah 

menyukai suatu merek, maka konsumen tersebut terikat untuk mengetahui 

berbagai informasi tentang produk tersebut guna menuju tahap mempercayai 

merek tersebut. 

3. Brand Competence 

Brand competence merupakan merek yang mempunyai kemampuan untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen dan memenuhi 

segala keperluannya. Kemampuan mengacu pada keahlian dan karakteristik 

yang memungkinkan suatu kelompok mempunyai pengaruh yang dominan. 

Sitkin dan Roth (Lau dan Lee, 1999) menganggap bahwa kemampuan 

merupakan elemen penting yang mempengaruhi kepercayaan. Konsumen 

mungkin mengetahui Brand competence melalui penggunaan secara langsung 

atau komunikasi dari mulut ke mulut. Diyakini bahwa suatu merek mampu 

memecahkan permasalahannya, maka konsumen akan percaya terus pada 



merek tersebut. Dalam pasar industri, Swan dkk (Lau dan Lee, 1999) 

mengungkapkan bahwa sales people industry yang konsumennya merasa puas 

dan merasakan kompetensi merek yang ditawarkannya, akan mendapat 

kepercayaan lebih. 

4. Brand Reputation 

Brand reputation mengacu pada pendapat orang lain tentang bagus tidaknya 

dan dapat dipercaya tidaknya suatu merek. Brand reputation dapat 

dikembangkan melalui iklan dan hubungan dengan masyarakat (public 

relation), tetapi kemungkinan juga dapat dipengaruhi oleh kualitas dan kinerja 

produk. Reputasi yang baik akan menguatkan kepercayaan konsumen. Greed 

dan Miles (Lau dan Lee, 1999) menemukan bahwa reputasi suatu partai dapat 

membawa pada pengharapan positif, yang dihasilkan dalam pengembangan 

timbal balik antar partai. Jika konsumen merasakan bahwa orang lain 

berpendapat bahwa merek tersbut itu memiliki reputasi yang bagus, maka 

konsumen tersebut dapat mempercayai merek itu untuk kemudian membelinya. 

Setelah berpengalaman memakai, jika ternyata merek tersebut dapat memenuhi 

harapan konsumen, maka dapat dinyatakan bahwa reputasi yang bagus sudah 

memberikan umpan balik dalam membangun kepercayaan konsumen. Jika 

merek tidak memiliki reputasi yang bagus, konsumen akan menjadi semakin 

sangsi. Jadi persepsi konsumen bahwa suatu merek memiliki reputasi yang 

bagus sangatlah berkaitan dengan kepercayaan konsumen terhadap merek 

tersebut. 

 

 



5. Trust in a Company 

Trust in a company adalah rasa percaya bahwa perusahaan itu bagus, bonafit, 

dan mempunyai kemampuan untuk menciptakan produk yang berkualitas. 

Ketika kesatuan suatu komponen dipercaya, maka kesatuan-kesatuan yang 

lebih kecil juga cenderung dipercaya, karena kesatuan-kesatuan kecil tersebut 

bernaung pada kesatuan yang lebih besar. Dilihat dari segi perusahaan dan 

produk yang dikeluarkannya, perusahaan yang lebih besar merupakan kesatuan 

yang lebih besar, sementara itu merek merupakan kesatuan yang lebih kecil. 

Jadi konsumen yang menempatkan atau menaruh kepercayaan pada sebuah 

perusahaan, kemungkinan akan mempercayai merek yang dikeluarkannya. 

 

2.7. Faktor Pembentuk Kepuasan Pelanggan 

 Konsep trust (kepercayaan) menjadi suatu isu yang populer dalam bidang 

pemasaran dengan munculnya orientasi relasional dalam aktivitas pemasaran. 

Trust dipandang sebagai dasar dalam hubungan dengan konsumen dan trust 

merupakan atribut terpenting yang dimiliki oleh merek. Para peneliti pemasaran 

menyatakan bahwa trust merupakan faktor fundamental yang dapat 

mengembangkan loyalitas konsumen.  

 Adanya kepuasan pada konsumen akan menimbulkan kepercayaan, karena 

adanya konsistensi merek dalam memenuhi harapan konsumen. Selain itu merek 

yang dipilih dapat melindungi, menjaga keselamatan, keamanan dan kepentingan 

konsumen. Dengan demikian keyakinan mengenai keandalan dan kenyamanan 

merupakan hal penting dari trust (kepercayaan). Menurut Irawan (2003:16), 



kepuasan pelanggan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat daya saing 

suatu perusahaan.  

 

2.8. Hubungan Brand Predictability, Brand Liking, Brand Competence, Brand 

Reputation, dan Trust In A Company Terhadap Kepercayaan Merek (Trust In 

a brand)  

 Lau dan Lee (1999) mendefinisikan trust terhadap sebuah merek 

(kepercayaan pada merek) sebagai kesediaan konsumen untuk mempercayai atau 

mengandalkan merek dalam situasi resiko karena adanya ekspetasi bahwa merek 

bersangkutan akan memberikan hasil positif. Sedangkan faktor-faktor yang 

berperan penting dalam membentuk trust terhadap merek meliputi brand 

predictability, brand liking, brand competence, brand reputation, and trust in a 

company (Tjiptono, 2006:392). 

2.9. Kerangka Pikir 

 Menurut Sekaran dalam Sugiono (2005:605) kerangka pikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Untuk lebih jelasnya 

kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.3: 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.3. 

Gambar Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, pond’s merupakan merek 

kosmetik yang banyak diminati oleh konsumen. Dimana konsumen mulai melihat 

kualitas merek pond’s melalui brand predictability, brand liking, brand 

competence, brand reputation, trust in company, dimana variabel-variabel ini 

diukur untuk melihat bagaimana kepercayaan konsumen akan produk merek 

pond’s. Kemudian dilakukan pengujian kuantitatif yang terdiri dari uji validitas, 

reliabilitas, uji hipotesis dan analisis regresi berganda sehingga nantinya mendapat 

hasil penelitian/temuan.  

  

Konsumen POND’S 

1. Brand Predictability (X1) 

2. Brand Liking (X2) 

3. Brand Competence (X3) 

4. Brand Reputation (X4) 

5. Trust in company (X5) 

  

Trust in a 

Brand (Y) 

Hasil Penelitian / 

Temuan 

POND’S 

Kuantitatif : 

-  Uji Validitas 

-  Uji Reliabilitas 

-  Uji Hipotesis 

-  Analisis Regresi                      

 Berganda 



2.10. Hipotesis 

Gambar 2.4. 

Model Hipotesis 

 

  

 

 

 

 

  

   

  

    

 

 

   

 

  

  

 

  

 

  

 

        Keterangan : 

      

             Berpengaruh Secara Simultan 

                 

 Berpengaruh Secara Parsial 

 

 Berpengaruh Dominan 

 

 Hipotesis yang disusun berdasarkan kerangka pemikiran dan model 

analisis tersebut adalah: 

1. Terdapat pengaruh variabel brand predictability, brand liking, brand 

competence, brand reputation, dan trust in a company secara simultan 

terhadap trust in a brand produk merek pond’s pada warga Perumahan 

Pondok Alam Sigura-gura Malang.  

Brand Predictability 
(x1) 

Brand Liking (x2) 

Brand Competence (x3) 

Trust in company (x5) 

Brand Reputation (x4) 

Trust in a Brand (Y) 



2. Terdapat pengaruh variabel brand predictability, brand liking, brand 

competence, brand reputation, dan trust in a company secara parsial 

terhadap  trust in a brand produk merek pond’s pada warga Perumahan 

Pondok Alam Sigura-gura Malang.  

3. Variabel trust in a company mempunyai pengaruh dominan terhadap trust in 

a brand produk merek pond’s pada warga Perumahan Pondok Alam Sigura-

gura Malang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

 3.1 Jenis Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu 

menjelaskan hubungan dan pengaruh beberapa variabel yang sudah ditetapkan, 

maka jenis penelitian yang digunakan ialah Penelitian Penjelasan (Eksplanatory). 

Penelitian Penjelasan (Eksplanatory) ialah penelitian yang menyoroti hubungan 

antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya (Singarimbun dan Effendy,1995:5). 

 

3.2  Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Malang. 

 

3.3  Objek Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini perlu dibatasi pembahasannya, sehingga hasil 

yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Brand Predictability, Brand Liking, 

Brand Competence, Brand Reputation, dan Trust In A Company Terhadap 

Trust In A Brand Produk Pond’s”, maka objek penelitian dibatasi pada kegiatan 

pemasaran mengenai Brand Predictability, Brand Liking, Brand Competence, 



Brand Reputation, dan Trust In A Company terhadap Trust In A Brand produk 

merek Pond’s pada warga Perumahan Pondok Sigura-gura Malang. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

 Dalam suatu penelitian tentunya tidak terlepas dari obyek sasaran penelitian 

yang biasa disebut populasi. Menurut Sugiyono (2005:90) “populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini populasinya adalah 

seluruh konsumen potensial skin care merek pond’s di Perumahan Pondok Alam 

Sigura-gura Malang.    

3.4.2. Sampel  

 Sampel dalam penelitian ini adalah warga Perumahan  Pondok Alam 

Sigura-gura dengan kriteria khusus yaitu pernah menggunakan skin care merek 

pond’s, masih melakukan pembelian berulang produk pond’s. Sampel merupakan 

bagian kecil dari suatu populasi. Agar sampel yang diambil representatif atau 

mewakili populasi maka pengambilan sampelnya harus tepat. Oleh karena data 

yang diperoleh tidak jelas dan tidak dapat diketahui secara pasti jumlah populasi, 

maka peneliti mengambil sampel menurut pendapat Roescoe (1975) dalam 

Sekaran (2006:160), yaitu: 

a. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian. 



b. Dalam penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), 

ukuran sampel  sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau 

lebih) lebih besar dari jumlah variabel dalam studi. 

 Berdasarkan teori tersebut dalam penelitian ini, jumlah sampel yang 

digunakan minimal 50 responden yang diperoleh dari 10 kali jumlah variabel 

(10×5). Tetapi dalam penelitian jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 

80 responden agar dapat lebih representative (mewakili populasi yang ada) dan 

agar hasil yang diperoleh lebih akurat dalam menjawab hipotesis sebelumnya. 

3.4.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan 

atau karakteristik  tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan 

karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sugiyono, 2005:97). 

 Dalam penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling. Non 

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2003:77). 

 

3.5. Data 

3.5.1. Jenis Data dan Sumber Data 

 Berdasarkan cara memperolehnya data dalam penelitian ini berupa: 

 Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dari penelitian ini 



berasal dari data yang didapat pada saat melakukan proses penelitian pada 

Warga Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Malang.  

 

3.5.2. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan 

bertujuan, sehingga data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan 

persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah metode survei. Metode survei adalah metode pengumpulan 

data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan 

Supomo, 1999:152). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menyebarkan kuisioner kepada responden. Kuisioner yang 

digunakan di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

a. Pertanyaan umum tentang karakteristik responden 

b. Pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian 

 Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan serangkaian 

pertanyaan yang dianjurkan pada pihak responden. Kuesioner dibuat berdasarkan 

indikator-indikator dari variabel yang ada selanjutnya dibuat item-item pertanyaan 

dalam kuesioner. Data yang dihasilkan dari metode kuisioner ini akan menjadi 

data primer dan yang dihasilkan dari teknik pengumpulan data yang lain akan 

menjadi informasi tambahan. 

 

3.6.  Skala Pengukuran Variabel 

 Dalam penelitian ini terdapat lima variabel bebas yaitu Brand Predictability, 

Brand Liking, Brand Competence, Brand Reputation, And Trust In A Company 



serta satu variabel terikat yaitu Trust in a brand. Untuk mengukur kelima variabel 

tersebut digunakan instrumen pengukur yang berupa pernyataan dari masing-

masing indikator untuk tiap-tiap variabel yang diajukan kepada responden melalui 

kuesioner. Jawaban dari tiap pernyataan dihitung dengan cara menjumlahkan 

angka-angka dari pernyataan, sehingga jawaban yang berada pada posisi sama, 

akan menerima secara konsisten nilai angka yang juga sama.  

Dalam Penelitian ini menggunakan pernyataan yang nantinya akan 

dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert 

adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2003: 86).  

  Dalam penelitian ini menggunakan jenis data interval. Skala Likert 

mempunyai skala jawaban antara 1-5 adalah:             

   Skor 5 untuk jawaban  SS (Sangat Setuju) 

             Skor 4 untuk jawaban  S   (Setuju) 

                     Skor 3 untuk jawaban  N  (Netral) 

                     Skor 2 untuk jawaban  TS  (Tidak Setuju) 

                     Skor 1 untuk jawaban  STS (Sangat Tidak Setuju) 

Variabel Tidak Terikatnya (Independent Variabel) adalah 

1. Variabel brand predictability (X1)  

2. Variabel brand liking (X2)  

3. Variabel brand competence (X3)  

4. Variabel brand reputation (X4) 

5. Variabel trust in the company (X5) 

Variabel Terikatnya (Dependent Variabel) adalah Trust in a Brand (Y). 



3.7.  Definisi Operasional Variabel 

 Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai variasi nilai dengan 

klasifikasi tertentu dan dapat pula diartikan segala sesuatu yang akan dijadikan 

obyek pengamatan penelitian. Sugiyono (2003:32) menyatakan bahwa variabel 

penelitian adalah suatu atribut dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

1. Variabel Bebas (Independent Variable)  

 Adalah suatu variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti, yang 

keragamannya sebagai akibat dari campur tangan peneliti atau merupakan 

suatu kondisi yang ingin diselidiki, diteliti, atau dikaji dan mempengaruhi 

variabel tergantung (Arikunto, 2006:119). Dalam hal ini yang menjadi 

variabel bebas adalah: 

1) Brand Predictability (X1) merupakan kemampuan sebagian orang 

untuk mengantisipasi dan memprediksi tentang kinerja merek. 

Indikator: kinerja merek, konsekuensi akibat, konsistensi 

Item dari dimensi brand predictability ini adalah: 

 X1.1 = pengetahuan konsumen tentang produk  

 X1.2 = konsumen dapat mengantisipasi kinerja dan kualitas 

 X1.3 = kekonsistensinan  merek ponds dalam hal kualitas 

 X1.4 = fungsi dan kinerja merek yang sesuai harapan konsumen 

 

 

 



2) Brand Liking (X2) adalah Merupakan rasa yang tumbuh di hati 

masyarakat terhadap suatu produk. Brand liking dapat mendorong 

seseorang semakin percaya terhadap suatu merek  

 Indikator: rasa suka, favorit 

Item dari dimensi Brand Liking ini adalah: 

X2.1 = konsumen menyukai merek pond’s 

X2.2 = Pond’s merupakan merek favorit konsumen  

3) Brand Competence (X3) merupakan merek yang mempunyai 

kemampuan untuk memecahkan permasalahan konsumen dan 

menemukan kebutuhannya. Kemampuan mengacu pada keahlian dan 

karakteristik yang memungkinkan satu pihak mempunyai pengaruh 

dominan. Konsumen mungkin mengetahui brand competence melalui 

penggunaan langsung atau komunikasi dari mulut ke mulut. 

 Indikator: Merek baik dan performa. 

 Item dari dimensi Brand Competence ini adalah: 

 X3.1 = Pond’s merupakan merek terbaik dari kategori produk   

  bersangkutan 

 X3.2 = kinerja merek Pond’s lebih baik daripada merek lainnya 

X3.3 = memenuhi kebutuhan konsumen lebih baik dari merek lain yang 

  Bersangkutan 

 

 

 

 



4) Brand reputation (X4) merupakan acuan yang bersumber dari 

pendapat orang lain tentang kualitas dari merek tersebut. 

 Indikator: reputasi merek dan prestasi merek 

 Item dari dimensi brand reputation ini adalah: 

 X4.1 = reputasi merek yang baik 

 X4.2 = komentar positif orang lain tentang merek tersebut  

  X4.3 = anggapan orang lain tentang kinerja merek 

5) Trust in the company (X5) merupakan rasa percaya bahwa perusahaan 

mempunyai kemampuan untuk menciptakan produk yang berkualitas. 

 Indikator: percaya bahwa  perusahaan tidak akan merugikan dan 

 percaya tidak akan mengecewakan.  

 Item dari dimensi trust in the company  ini adalah: 

  X5.1 = kepercayaan terhadap perusahaan 

  X5.2 = kepercayaan bahwa perusahaan tidak akan menipu  

 X5.3 = perasaan aman waktu menggunakan produk karena kepercayaan 

terhadap perusahaan  

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Adalah suatu variabel yang menjadi pusat perhatian penulis, yang 

keragamannya ditentukan, tergantung, atau dipengaruhi oleh variabel 

lainnya (Arikunto, 2006:119). Dalam hal ini, yang menjadi variabel terikat 

adalah Trust in a Brand (Y) merupakan kepercayaan konsumen akan 

merek pond’s. 

 

 



  Indikator : pengukuran trust in a brand  

   Y1.1 = kepercayaan terhadap merek 

  Y1.2 = perasaan aman membeli produk dengan merek ini  

 Y1.3 = merek ini bisa diandalkan 

 Y1.4 = percaya terhadap merek ini karena tidak akan mengecewakan 

 Y1.5 = merek ini adalah merek yang jujur 

 Y1.6 = Pond’s adalah pilihan pertama 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1 

Penentuan Variabel Penelitian 

 

Variabel Indikator Simbol Item 

1. Brand 

Predictability 

X1 

Kemampuan 

untuk 

mengantisipasi 

dan 

memprediksi 

tentang kinerja 

merek 

X1.1 
Pengetahuan konsumen tentang 

produk 

X1.2 
Konsumen dapat mengantisipasi 

kinerja dan kualitas 

X1.3 
Kekonsistensinan  merek ponds 

dalam hal kualitas 

X1.4 
Fungsi dan kinerja merek yang 

sesuai harapan konsumen 

2. Brand 

Liking 

X2 

Rasa suka, 

favorit 

X2.1 Konsumen menyukai merek pond’s 

X2.2 
Pond’s merupakan merek favorit 

konsumen 

3. Brand 

Competence 

X3 

Merek baik 

dan performa 

X3.1 
Pond’s merupakan merek terbaik 

dari kategori produk bersangkutan 

X3.2 
Kinerja merek Pond’s lebih baik 

daripada merek lainnya 

X3.3 

Memenuhi kebutuhan konsumen 

lebih baik dari merek lain yang 

bersangkutan 

4. Brand 

reputation 

X4 

Reputasi 

merek dan 

prestasi merek 

X4.1 Reputasi merek yang baik 

X4.2 
Anggapan orang lain tentang kinerja 

merek 

X4.3 
Komentar positif orang lain tentang 

merek tersebut 

5. Trust in 

the company 

X5 

Percaya bahwa  

perusahaan 

tidak akan 

merugikan dan 

percaya tidak 

akan 

mengecewakan 

X5.1 Kepercayaan terhadap perusahaan 

X5.2 
Kepercayaan bahwa perusahaan 

tidak akan menipu 

X5.3 

Perasaan aman waktu menggunakan 

produk karena kepercayaan 

terhadap perusahaan  



Tabel 3.1. Penentuan Variabel Penelitian (Lanjutan) 

Variabel Indikator Simbol Item 

6. Trust In A 

Brand (Y) 

Pengukuran 

Trust In A 

Brand 

Y1.1  Kepercayaan terhadap merek 

Y1.2  
Perasaan aman membeli produk 

dengan merek Pond’s 

Y1.3  Merek ini bisa diandalkan 

Y1.4  
Percaya terhadap merek Pond’s 

karena tidak akan mengecewakan 

Y1.5  
Merek Pond’s adalah merek yang 

jujur 

Y1.6  
Pond’s adalah pilihan pertama 

 

 

3.8.   Pengujian Kuesioner 

 3.8.1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2002;144) dikatakan bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan, atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang 

tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas yang rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

Untuk menguji validitas instrumen penelitian digunakan teknik Korelasi Product 

Moment yang dirumuskan (Arikunto;2002) sebagai berikut: 
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dimana :   

 r    =  Koefisien Product Moment 

  X   =  Skor Variabel bebas ( X ) 

  Y   =        Skor Variabel terikat ( Y ) 

  N   =  Jumlah Responden 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

         Arikunto (2002;154) mendefinisikan reliabilitas sebagai suatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak akan bersifat 

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya pula. Untuk mengetahuinya, maka dapat digunakan rumus 

alpha Cronbach dengan rumus: 
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 Dimana : r1          = Reliabilitas Instrumen 

        K        = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

               
2

b  = Jumlah varians butir 

                    
2

1       = Varians total 

 

 

 

 

 



3.9. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 Pengelolaan data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan data 

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu 

menggunakan distribusi frekuensi, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier 

berganda. 

 Menurut Effendi dalam Singarimbun dan Effendi (1995:263) analisis data 

adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah: 

3.9.1. Distribusi Frekuensi 

 Frekuensi merupakan salah satu ukuran dalam statistik deskriptif yang 

menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan kategori. 

Frekuensi suatu distribusi data dinyatakan dengan ukuran absolut (f) atau proporsi 

(%). Penyajian statistik deskriptif yang menggunakan ukuran frekuensi dapat 

menggunakan tabel numerik atau grafik. 

3.9.2. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Dajan, 1986:172). Kurva yang menggambarkan distribusi normal 

adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel 

penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. 

Hipotesis dalam pengujian ini adalah : 

 H0 :  F(x) = F0(x), dengan F(x) adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili 

oleh sampel, dan F0(x) adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal. 



H1 :   F(x)  F0 (x) atau distribusi populasi tidak normal. 

Pengambilan Keputusan. 

 Jika Probabilitas > 0,05, maka H0 diterima. 

 Jika Probabilitas  < 0,05, maka H0  ditolak. 

(Singgih Santoso, 2001, 392 - 393). 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau yang 

pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan garis regresi  

(Gujarati,1995;129). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Tolerance and 

Variance Inflation Factor (Santoso,2000;112). Pedoman suatu model regresi yang 

bebas dari multikolinearitas yaitu mempunyai nilai VIF < 10 dan angka tolerance 

< 1. Besarnya VIF dirumuskan sebagai berikut: 

  VIF = 
XtR 21

1
 

 Dimana: R
2
 = Koefisien determinasi 

   Xt = Hubungan korelasi secara parsial 

 

3. Uji Non-Heteroskedastisitas 

Suatu asumsi pokok dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan 

(disturbance) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua 

gangguan mempunyai varian yang sama. Secara matematis asumsi ini dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

            E(uI
2
) = 2   i = 1,2,3,…,N 
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Adapun metode yang akan dibahas disini yaitu metode Glejser (1969) dalam 

Sritua (1993:35) (Lihat juga Gujarati,1997:187). Uji  Glejser ini dilakukan dengan 

cara meregresikan  nilai absolut residuals yang diperoleh  yaitu ei atas variabel XI 

untuk model ini yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

 

Ada atau tidaknya heteroskedastisitas  ditentukan oleh nilai  1dan 2. 

3.9.3. Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum digunakan 

dalam menganalisa hubungan dan pengaruh satu variabel terikat dengan dua atau 

lebih variabel bebas. Teknik analisis regresi berganda dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus (Rangkuti, 2003;132). 

 

Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3+ …..beXe+ e 

Dimana, Y = Nilai prediksi Y 

        a = Bilangan konstan 

        e = Variabel diluar model 

        b1, b2, b3,….., be  = Koefisien Regresi 

        X1, X2, X3, …..Xe = Variabel independen 

3.9.4. Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis dalam penelitian ini, 

maka dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

1. Uji F 

 Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam pengujian ini sebagai 

berikut: 

 



H0 = b1= b2= b3= …..= bi= 0 

Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

0.....321 ia bbbb  

 Artinya variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis itu adalah bila 

Fstatistik> Ftabel, maka H0 ditolak, dan bila Fstatistik< Ftabel maka H0 diterima. F hitung 

dapat diperoleh dengan rumus : 

Fstatistik  =   

1
1 2

2

Kn
R

KR
 

 

Dimana :   F  = Ukuran signifikansi dari koefisien regresi 

          berganda secara keseluruhan (simultan). 

  K =   Jumlah variabel bebas 

  N =   Jumlah sampel 

  R
2
 =   Koefisien determinasi 

Uji F adalah pengujian secara serentak variabel brand predictability, brand 

liking, brand competence, brand reputation, dan trust in a company terhadap trust 

in a brand. Jika Fstatistik > Ftabel maka H0 ditolak. Ini berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan secara serentak dari variabel brand predictability, brand liking, brand 

competence, brand reputation, dan trust in a company terhadap trust in a brand 

warga Perumahan  Pondok Alam Sigura-gura. 

2. Uji t 

 Untuk mengetahui pengaruh variabel brand predictability, brand liking, 

brand competence, brand reputation, and trust in a company secara parsial 

terhadap trust in a brand warga Perumahan Pondok Alam Sigura-gura, maka 



digunakan uji t. Hasil uji t dapat dilihat pada outuput COEFFICIENTS. 

Persamaan regresi yang didapat ialah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ….. beXe + e 

Hasil uji t merupakan hasil pengambilan keputusan terhadap hipotesis 

statistik: 

H0 = b1 = b2 = b3 = …..= bi = 0 

H1 ≠ b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ ….. ≠ bi ≠ 0 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan dua cara: 

a. Bandingkan nilai thitung dengan ttabel. Jika nilai thitung  > ttabel, maka H0 

ditolak. 

b. Bandingkan nilai probabilitas (dalam output SPSS tertulis SIG) dengan 

besarnya nilai alpha (α). Jika probabilitasnya lebih kecil daripada α, maka 

H0 ditolak. 

Apabila thitung  > ttabel  pada taraf uji 5%, berarti hipotesa nol (H0) ditolak. 

Dengan demikian, secara parsial variabel brand predictability, brand liking, brand 

competence, brand reputation, and trust in a company mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap trust in a brand warga Perumahan  Pondok Alam Sigura-gura. 

Untuk menentukan variabel brand predictability, brand liking, brand 

competence, brand reputation, and trust in a company yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap trust in a brand, maka ditentukan dengan melihat variabel yang 

memiliki nilai thitung lebih besar daripada variabel lainnya. 

 

 

 



3. Uji Variabel Dominan 

Untuk mengetahui variabel penelitian yang paling berpengaruh (dominan) 

terhadap keputusan pembelian, pengujian yang dilakukan adalah dengan melihat 

koefisien beta terstandarisasi (Standardized Coeffiecients Beta) dengan nilai 

tebesar. Koefisien etrsebut didapatkan melalui uji regresi terhadap variabel-

variabel penelitian yang dihitung dengan menggunakan SPSS 13.0 for windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1. Sejarah Singkat perusahaan 

 Pada tahun 1885, dua bersaudara dari Inggris bernama William dan James 

Lever mulai mengelola perusahaan dengan nama LEVER BROTHERS. Perusahaan 

ini kemudian memproduksi sabun cuci dengan merek SUNLIGHT. Dalam 

memasarkan sabun itu mereka menggunakan konsep marketing, dengan kemasan 

dan iklan yang baik, maka makin lama makin berkembang. Kemudian mereka 

memproduksi juga sabun mandi yaitu LUX dan Life Buoy.  

 Sementara itu dari Negara Belanda pada waktu bersamaan berdiri dua 

perusahaan keluarga yaitu perusahaan milik keluarga Anton Jurgens dan 

perusahaan milik keluarga Van Der Berg. Kedua perusahaan itu menjadi satu 

perusahaan dengan nama MARGARINE UNIELEVER BROTHERS dan 

MARGARINE UNIE sama-sama mengembangkan usahanya di benua Eropa dan 

saling bersaing untuk maju. Kedua perusahaan itu mempunyai kesamaan yaitu : 

1. Sama-sama membuat produk untuk konsumen dalam jumlah besar. 

2. Jalur distribusi yang luas. 

3. Beberapa bahan baku yang digunakan juga sama.  

 Akhirnya pada tahun 1930 kedua perusahaan, LEVER BROTHERS dan 

MARGARINE UNIE menjadi satu perusahaan dengan nama UNILEVER. Ciri khas logo 

UNILEVER adalah “U”. Perusahaan UNILEVER mempunyai dua kantor yang 

berkendudukan di London (Inggris) dan Rotterdam (Belanda).  

 



4.1.2. Sejarah Perkembangan Unilever di Indonesia 

 Di Indonesia, Unilever, didirikan pada tanggal 5 September 1935 dengan nama 

LEVER’S ZEEPFABR LEKEN N.V dengan akte Mr. A.H. Van Ophuijsen  no 23, Notaris 

di Batavia, yang disahkan oleh Gouverneur General Van Nederlandsch-Indie dengan 

keputusan no. 14 tanggal, 16 Desember 1935 dan diumumkan dalam tambahan no. 3 pada 

Javasche Courant tanggal 9 Januari 1934. Nama Perseroan diubah menjadi PT. 

UNILEVER INDONESIA dengan akta Notaris Ny. Kartini, SH Tanggal 22 Juli 1980 no. 

171. 

 Pada tahun 1933 sebuah pabrik sabun di dirikan di Jakarta yang berlokasi di Jalan 

Pangeran Tubagus Angke 170 Jakarta sekarang ini (dulu Batavia). UNILEVER 

beroperasi di Jakarta tahun 1934 yang ditandai dengan beroperasinya pabrik Margarine. 

Pabrik makanan, pembuatan minyak dan lemak makanan pada tahun 1936. Pabrik 

pembuatan lemak makanan dan minyak goreng ini diberi nama Maatshappijter 

Exploitatic der Colliebrie Fabrieken N.V. (Collibri).  

 Pada tahun 1942, Jepang masuk Indonesia dan kegiatan UNILEVER berhenti. Dan 

mulai beroperasi kembali setelah perang dunia kedua, pabrik minyak ARCHA atau 

ollefabriek A rdia Nu dibeli oleh UNILEVER pada tahun 1947. Tahun 

1957perkembangan UNILEVER terganggu karena masalah konfrontasi dengan Belanda 

mengenai masalah Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Tahun 1964, PT. 

UNILEVER berada di bawah pengawasan pemerintah Republik Indonesia. Pada 

pemerintahan Orde baru tahun 1966, orang asing diperbolehkan memiliki perusahaannya 

kembali yaitu dengan adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) No. 1 

tahun 1967, UNILEVER diijinkan melanjutkan operasinya di Indonesia.  

 Maka pada tahun1970 dibangun pabrik deterjen yang memproduksi Rinso yaitu 

pabrik NSD yang terletak di kawasan Angke, Jakarta. Pada tahun 1980, PT. UNILEVER 

INDONESIA Go Public (pemindahan semua aktiva dan pasiva dari ketiga perusahaan 

Unilever ke LZF). Akhir tahun 1981 menawarkan sebagian saham kepada masyarakat 



yaitu sebesar 15%. Pada tahun 1983 berdiri pabrik kosmetika Elida Gibbs di kawasan 

Rungkut, Surabaya dan pabrik sabun (sebagian dari Colibri), tetapi pada tahun 1990 

pabrik Colibri ditutup. Kemudian UNILEVER mendirikan pabrik Ice Cream Wall’s di 

kawasan industri Jababeka di Cikarang pada tahun 1992. Dengan pabrik di kedua kota 

tersebut, UNILEVER mengembangkan usaha dengan mantap dan konsisten di Indonesia. 

Kemudian nama UNILEVER menjadi PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk. Kesuksesan 

PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk juga mencerminkan perkembangan dan keberhasilan 

Indonesia yang luar biasa, dimana berkat upaya-upaya deregulasi, manajemen ekonomi 

makro yang bijaksana dan stabilitas mantap mampu mempercepat aktivitas sektor 

ekonomi.     

 PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk menjual produk-produknya melalui distributor 

yang berjumlah 300 distributor dan melayani 400.000 toko di seluruh Indonesia. Untuk 

melayani para distributor ini, PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk memiliki kantor-kantor 

yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia yaitu: Medan, Padang, Palembang, 

Ujung Pandang, Samarinda, Manado, Jakarta, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, 

dan Surabaya. Masing-masing dikelola oleh seorang manajer yang bertugas untuk 

membantu para distributor dalam hal mempromosikan hasil produksi dari perusahaan ini 

untuk dipasarkan kepada konsumen.  

 Pada umur ke-62 tahun, PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk telah mengalami 

banyak kemajuan yang dicapai, semua ini tercermin dari peningkatan volume penjualan 

yang mantap dan peningkatan pangsa pasar di segmen-segmen pasar yang berkembang, 

disertai dengan peningkatan mutu dan produktivitas yang berkesinambungan. Hal-hal 

penting yang perlu diketahui dari tahun 1993 adalah meningkatnya penjualan sebanyak 

18% hingga mencapai Rp. 933 milyar dan laba bersih sebesar 16% menjadi Rp. 79 

Milyar, serta laba bersih atas modal sendiri mencapai tingkat tertinggi sebesar 61,5%. 

Keberhasilan yang dicapai tersebut terlihat pada peningkatan secara terus-menerus dan 



harga saham PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk pada Bursa Efek Jakarta yang naik 6% 

pada tahun 1993.  

 Selama lebih dari 60 tahun keberadaan PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk, para 

karyawannya selalu diakui sebagai asset utama dalam kebijaksanaan perusahaan secara 

menyeluruh dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi seluruh jajaran staf 

dan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan 

pasar yang bersaing. 

4.1.3. Tujuan Perusahaan 

 Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan mempunyai misi dalam 

memproduksi dan memasarkan produk-produk baru untuk memenuhi selera konsumen. 

Perusahaan ini berusaha untuk memperluas usahanya baik dalam pengembangan produk 

maupun pasar. 

 Adapun misi perusahaan, selain memperluas kesempatan kerja dan berpartisipasi 

dalam pembangunan nasional, juga mempunyai tujuan yang telah dan akan 

dilaksanakannya. Tujuan tersebut dapat digolongkan ke dalam tujuan jangka pendek dan 

tujuan jangka panjang. 

1. Tujuan Jangka Pendek, meliputi meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk 

yang dihasilkan, meningkatkan volume penjualan dan mencapai target penjualan. 

2. Tujuan Jangka Panjang, meliputi meningkatkan laba guna membiayai kelangsungan 

perusahaan, mengadakan perluasan perusahaan, dan menguasai pasar, antara lain 

dengan meningkatkan omzet penjualan dan memberikan rangsangan penjualan 

berupa hadiah. 

4.1.4. Lokasi  

 Di Indonesia kantor pusat PT. Unilever, Tbk berlokasi di kota Jakarta, di Graha 

Unilever Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 15 Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta. Presiden 

Direkturnya adalah Mr. Nihal Kaviratne dan Direktur Utamanya adalah Mr. Maurits 



Lalisang. Kantor Cabangnya berada di Jl. Rungkut Industri IV/5-11, dengan Drs. 

Mohammad Efendi sebagai Presiden Direktur.   

 Pabrik Unilever Indonesia yang terbesar terletak di kota Jakarta dan Surabaya, 

kedua pabrik itu menghasilkan produk berlainan, yaitu : 

1. Pabrik Di Surabaya (Kawasan Rungkut). 

Pabrik ini terletak di kawasan SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) di Jl. 

Rungkut Industri IV/5-11. Di kawasan ini terdapat 2 pabrik, yaitu : 

1) Pabrik sabun, memproduksi sabun mandi Lifebuoy.  

2) Pabrik kosmetika, memproduksi antara lain: Vinolia, Citra, Sunsilk, 

Dimension, Clear, Brisk, Rexona, Pepsodent, Close-up, Impulse, Axe, 

Pond’s.    

2. Pabrik di Jakarta (kawasan Angke)  

  Pabrik ini terletak di jalan Pangeran Tubagus Angke di wilayah Jakarta Utara. Di 

kawasan pabrik seluas 6 ha ini, terdapat 3 pabrik yaitu: 

1) Pabrik sabun (Soap), memproduksi antara lain : sabun mandi Lux, 

Lifebuoy, Vinolia, Citra, dll. 

2) Pabrik makanan (Food), memproduksi antara lain : Margarin Blue Band, 

Royco Soupstock. 

3) Pabrik Deterjen (NSD), memproduksi antara lain : Rinso, Rinso Ultra, 

Rinso Cair, Rinso Warna, Omo, Sunlight, dan Superbusa. 

4) Pabrik di Cikarang  

Pabrik ini merupakan pabrik terbaru dan hanya khusus memproduksi Ice 

Cream Wall’s aja.  

 

 

 

 



4.1.5. Produksi 

 PT. Unilever Indonesia di dalam memproduksi produknya di bagi menjadi Tiga 

Divisi yaitu: 

1. Divisi Foods 

a. Oil and Dairy Foods : Blue Band, Wall’s. 

b. Meal dan Meals Component : Royco. 

c. Beverage and Savory Snack : Sariwangi, Lipton. 

2. Divisi Deterjen 

a. Pabrik : Rinso, Omo, Superbusa, Sunlight, Vim. 

b. Personal Wash : Lifebuoy, Vinolia, Lux. 

3. Divisi Personal Product 

a. Dental Group : Pepsodent, Close-up. 

b. Hair Group : Sunsilk, Dimension, Clear, Brisk, Organics, Timotei. 

c. Skin Group : Impulse, Citra, Vaseline, Axe, Pond’s, Cuddle, Rexona. 

4.1.6. Struktur organisasi 

 Pada umumnya suatu perusahaan menyusun sebuah struktur organisasi agar 

aktivitas berjalan dengan baik dan teratur serta terdapat pembagian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab dalam perusahaan. Dengan kata lain, melalui struktur organisasi akan 

terlihat dengan jelas wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian sehingga 

mempermudah pimpinan untuk mengadakan pengawasan dan meminta pertanggung 

jawaban atas tugas yang telah dibebankan pada masing-masing bagian.  

 Adapun struktur oraganisasi dari PT. UNILEVER INDONESIA, Tbk dapat dilihat 

pimpinan perusahaan yang menduduki tempat teratas mempunyai beberapa manajer yang 

dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, manajer ini adalah General 

Manajer Director, Sales Director, Commercial Director, Technical Director, dan 

Personal Director. Para manajer ini berkedudukan di Jakarta.  



 Dalam struktur organisasi ini akan dibahas khusus bagian pengelola yang berada di 

Surabaya, mengingat struktur organisasi dari  PT. Unilever Indonesia, Tbk. terlalu luas. 

Sales Director membawahi beberapa Branch Manager yang tersebar di Medan, Jakarta, 

Surabaya, dan seorang General Sales Operation Manager. Setiap Branch Manager 

membawahi beberapa area Sales Director yang tersebar di Semarang, Surabaya, 

Indonesia Bagian Timur, Ujung Pandang, Menado, dan Samarinda.  

 Area Sales Manager membawahi empat regional Account Supervisor, yang 

bertugas untuk menjalin kerjasama dengan distributor di kotanya. Di Surabaya terdapat 

empat distributor, yaitu UD. Ramayana (Surabaya Tengah), UD. Moga Jaya (Surabaya 

Timur), CV. Arena (Surabaya Selatan dan Sidoarjo), UD. Bahagia (Surabaya Barat dan 

Utara). Sedangkan tugas Branch Manager dan Sales Manager di Surabaya adalah: 

1. Mengawasi dan bertanggungjawab atas penjualan. 

2. Mengawasi penyebaran barang. 

3. Mengawasi segala aktivitas yang terjadi di wilayah penjualannya. 

4.1.7. Peranan PT. Unilever Indonesia, Tbk dalam masyarakat 

 Selama lebih dari 60 tahun PT. Unilever Indonesia, Tbk. telah melakukan 

berbagai kegiatan untuk kepentingan masyarakat yaitu: 

1. Penyaluran Teknologi, yaitu dengan memberikan bimbingan dan penelitian 

teknik kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Antara lain: 

1) PT. Guru, PT. Panca Sona dalam hal percetakan. 

2) PT. IGLAS-pabrik botol dll. 

2. Bidang pendidikan, yaitu dengan memberikan beasiswa Nasional / Internasional, 

praktek kerja siswa / mahasiswa STM, ITB, UI, UNAIR. 

3. Pembangunan Masyarakat Desa, yaitu dengan memberikan bantuan berupa uang 

antara lain: Proyek peningkatan gizi di Tangerang, Proyek air bersih di Garut, 

Asrama anak-anak gelandangan di Bekasi, dll. 



4. Bantuan pada Kegiatan Keilmuan, yaitu dengan menjadi sponsor untuk 

membantu kegiatan-kegiatan ilmu antara lain: Pembangunan Laboratorium 

Mikrobiologi ITB, Seminar dan Konggres Ilmuwan di Indonesia. 

5. Bantuan pada Anak Kurang Mampu, misalnya: pada setiap kemasan pasta gigi 

“Pepsodent Silver”  bertanda khusus terdapat tulisan “Dengan membeli produk 

ini anda telah menyumbang Rp. 250,- dan akan disalurkan melalui BAZIS 

(Badan Amal Zakat Infaq Sedekah)”. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden  

 Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk di 

Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang yang menggunakan produk 

skin care merek Pond’s. Dalam penelitian ini diketahui jumlah sampel atau 

responden penduduk di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang 

sebanyak 80 orang dengan gambaran umum identitas responden sebagai berikut: 

4.2.1. Jenis Kelamin Responden 

 Identitas responden berdasarkan jenis kelamin mempunyai pengaruh bagi 

setiap individu untuk mampu mengambil suatu keputusan terhadap masalah yang 

sedang dihadapinya. Jenis kelamin responden dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4.1. 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin 
Jumlah  

(orang) 

Persentase  

(%) 

Laki-laki 3 3,8 

Perempuan 77 96,3 

Jumlah 80 100 

      Sumber : Data primer diolah, 2009 

 Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas jenis kelamin responden 

adalah perempuan yaitu sebanyak 96,3%, hal ini berarti bahwa mayoritas 



konsumen Pond’s di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Malang yang berjenis 

kelamin perempuan lebih rasional dalam mengambil keputusan terhadap masalah 

yang sedang dihadapinya seperti memilih produk skin care yang sesuai dengan 

jenis kulitnya. 

4.2.2. Usia Responden  

 Usia responden mempengaruhi sifat dan tindakan seseorang dalam 

menggunakan Pond’s pada saat dilakukan penelitian dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.2. 

Usia Responden 

Usia 

(tahun) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

17 - 22 47 58,8 

23 - 28 15 18,8 

29 - 34 7 8,8 

35 - 40 3 3,8 

41 - 46 4 5 

> 47 4 5 

Jumlah 80 100 
        Sumber : Data primer diolah, 2009 

 Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden berusia 

diantara 17 – 22 tahun yaitu sebanyak 58,8%. Dari hasil data Tabel 4.2, 

didapatkan informasi bahwa pada usia 17 tahun hingga 22 tahun merupakan usia 

yang pada umumnya responden yang menggunakan Pond’s dikarenakan pada usia 

diatas lebih memerhatikan kecantikan kulit. 

 

 

 

 



4.2.3. Lama Penggunaan Pond’s 

 Distribusi responden berdasarkan lama penggunaan mempengaruhi 

bagaimana tingkat kepercayaan terhadap Pond’s yang dipakai oleh responden 

dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 4.3. 

Lama Penggunaan Pond’s Responden 

Lama Penggunaan  

Pond’s 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

< 1 tahun 29 36,3 

> 1 tahun 51 63,8 

Jumlah 80 100 
        Sumber : Data primer diolah, 2009 

 Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden telah 

menggunakan Pond’s lebih dari 1 tahun yakni sebanyak 63,8%.  Ini berarti bahwa 

mayoritas konsumen Pond’s di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Malang 

yang menggunakan Pond’s lebih dari 1 tahun, percaya terhadap merek Pond’s.  

4.2.4. Pendidikan Terakhir Responden  

Pendidikan terakhir seseorang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

yang dimiliki seseorang tehadap fenomena sosial yang ada disekitar dan juga 

terhadap aktifitas yang dilakukan dalam usaha memenuhi kebutuhan. Pada Tabel 

berikut ini dapat dilihat pendidikan terakhir responden : 

Tabel 4.4. 

Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

SMU/SMK/MAN 57 71,3 

Akademi/Diploma 3 3,8 

Sarjana 20 25,0 

Jumlah 80 100 
        Sumber : Data primer diolah, 2009 

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden terbanyak dalam 

penelitian ini mempunyai latar belakang pendidikan lulusan SMU/SMK/MAN 



yaitu sebanyak 71,3%. Hal ini mendukung penjelasan dari Tabel 4.2 bahwa 

sebagian responden berusia 17 tahun hingga 22 tahun, yang mayoritas 

pendidikannya adalah SMU hingga Sarjana ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara yang digunakan dalam mengatasi 

permasalahan kulit sesuai dengan kebutuhannya . 

4.2.5. Pekerjaan Responden  

 Pekerjaan responden mempengaruhi besarnya penghasilan per bulan 

responden. Pada Tabel berikut ini dapat dilihat gambaran pekerjaan responden. 

Tabel 4.5. 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

PNS/TNI/Polri 2 2,5 

Pegawai Swasta 11 13,8 

Wiraswasta 8 10 

Ibu Rumah Tangga 12 15 

Mahasiswa/mahasiswi 47 58,8 

Jumlah 80 100 
        Sumber : Data primer diolah, 2009  

 Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa kebanyakan responden 

mahasiswa/mahasiswi yakni 58,8%. Ini berarti mahasiswi lebih mementingkan 

kecantikan kulit wajah.   

4.3. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

 Responden dalam penelitian ini telah menjawab semua pertanyaan yang 

terkait dengan pengaruh brand predictability, brand liking, brand competence 

brand reputation, trust in a company dengan trust in a brand. Frekuensi dari 

jawaban responden tersebut selengkapnya tersaji dalam Tabel sebagai berikut:  

 

 



4.3.1. Variabel Brand Predictability (X1) 

 Berikut ini disajikan distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel 

Brand Predictability sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6. 

Distribusi Frekuensi Variabel Brand Predictability 

No. Keterangan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

X1.1 Sewaktu membeli pond’s saya tahu benar apa 

yang bisa diharapkan dari produk tersebut 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

15 

46 

16 

2 

1 

 

 

18,8 

57,5 

20 

2,5 

1,3 

 Jumlah 80 100* 

X1.2 Saya selalu bisa mengantisipasi dengan tepat 

kinerja atau kualitas dari pembersih wajah 

merek pond’s 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

 

9  

36  

29  

6  

0 

 

 

 

11,3 

45 

36,3 

7,5 

0 

 Jumlah 80 100* 

X1.3 Merek pond’s konsisten dalam hal kualitas 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

12  

45  

20 

2 

1 

 

15 

56,3 

25 

2,5 

1,5 

 Jumlah 80 100* 

X1.4 Saya mengetahui bagaimana kualitas merek 

ini dan dapat diandalkan sesuai dengan yang 

saya harapkan 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

 

8 

32 

32 

6 

2 

 

 

 

10 

40 

40 

7,5 

2,5 

 Jumlah 80 100 

* Pembulatan 
Sumber : Data primer diolah, 2009 

 



 Pada item pengetahuan konsumen tentang merek produk, sebagian besar 

responden menjawab setuju yaitu sebanyak 57,5%. Selanjutnya sebanyak 20% 

menjawab netral, sebanyak 18,8% menyatakan sangat setuju, sebanyak 2,5% 

menyatakan tidak setuju, dan sangat tidak satuju sebanyak 1,3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar mayoritas responden atau konsumen Pond’s 

di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang setuju bahwa sebelum 

konsumen melakukan pembelian, konsumen sudah mempunyai pengetahuan 

mengenai merek produk serta konsumen sudah mengetahui apa yang diharapkan 

dari merek produk sebelum konsumen melakukan pembelian.   

 Kemudian pada item kinerja atau kualitas dari pembersih wajah merek 

pond’s, sebanyak 45% responden menyatakan setuju. Sisanya sebanyak 36,3% 

menyatakan netral, sebanyak 11,3% menyatakan sangat setuju, dan 7,5% 

menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden atau 

konsumen Pond’s di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang setuju 

dengan bahwa konsumen dapat mengantisipasi dengan tepat kinerja atau kualitas 

dari pembersih wajah merek pond’s. 

 Selanjutnya untuk item kekonsistensian merek dalam hal kualitas, sebagian 

besar atau sebanyak 56,3% responden menjawab setuju. Sedangkan sebanyak 

25% responden lainnya menjawab netral, sebanyak 15% menjawab sangat setuju, 

sebanyak 2,5% menjawab tidak setuju, dan 1,5% menyatakan sangat tidak setuju. 

Dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden atau konsumen 

di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang menyatakan setuju bahwa 

merek pond’s konsisten dalam hal kualitas. 

 Yang terakhir item fungsi dan kinerja merek sesuai dengan harapan 

konsumen, sebagian besar atau sebanyak 40% responden menjawab setuju. 



Sedangkan responden lainnya menjawab netral sebanyak 40%, menjawab sangat 

setuju sebanyak 10%, sebanyak 7,5% menjawab tidak setuju, dan 2,5% 

menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa 

mayoritas responden atau konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura 

Kota Malang menyatakan setuju bahwa konsumen mengetahui bagaimana kualitas 

merek Pond’s dan dapat diandalkan sesuai dengan yang diharapkan konsumen. 

4.3.2. Variabel Brand Liking (X2) 

 Berikut ini disajikan distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel 

Brand Liking sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4.7. 

Distribusi Frekuensi Variabel Brand Liking 

No. Keterangan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

X2.1 Saya menyukai merek Pond’s ini 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

20 

44 

12 

2 

2 

 

25 

55 

15 

2,5 

2,5 

 Jumlah 80 100 

X2.2 Merek Pond’s merupakan merek favorit saya 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

15 

31 

29 

2 

3 

 

18,8 

38,8 

36,3 

2,5 

3,8 

 Jumlah 80 100* 

* Pembulatan 
Sumber : Data primer diolah, 2009 

 

 

 Dari Tabel 4.7 pada item konsumen menyukai merek Pond’s, terlihat bahwa 

kebanyakan responden yaitu 55% menjawab setuju. Selanjutnya sebanyak 31,7% 

menjawab sangat setuju. Sisanya menjawab netral sebanyak 15% menjawab tidak 

setuju dan sangat tidak setuju masing-masing sebanyak 2,5%. Dengan demikian 



dapat diketahui bahwa responden atau konsumen Pond’s di Perumahan Pondok 

Alam Sigura-gura Kota Malang setuju bahwa mereka menyukai merek Pond’s.  

 Pada item Pond’s merupakan merek favorit sebagian besar responden 

menjawab setuju yaitu sebanyak 38,8%. Sisanya menjawab netral yaitu sebanyak 

36,3% dan sangat setuju sebanyak 18,8%. Konsumen sebanyak 3,8% menjawab 

sangat tidak setuju, dan 2,5% menjawab tidak setuju. Artinya bahwa sebagian 

besar responden atau konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota 

Malang setuju bahwa merek Pond’s merupakan merek favorit. 

4.3.3. Variabel Brand Competence (X3) 

 Berikut ini disajikan distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel 

Brand Competence sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini: 

  Tabel 4.8. 

Distribusi Frekuensi Variabel Brand Competence 

No. Keterangan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

X3.1 Pond’s merupakan merek terbaik untuk  

kategori produk  bersangkutan 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

11 

37 

28 

1 

3 

 

 

13,8 

46,3 

35 

1,3 

3,8 

 Jumlah 80 100* 

X3.2 Merek Pond’s berkinerja lebih baik 

dibandingkan merk lain  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

11 

35 

26 

7 

1 

 

 

13,8 

43,8 

32,5 

8,8 

1,3 

 Jumlah 80 100* 

 

 

 

 

 



Lanjutan (Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Variabel Brand Competence) 

No. Keterangan Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

X3.3 Merek Pond’s  memenuhi kebutuhan saya 

secara lebih baik dibandingkan dengan 

merek-merek lain  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

14 

38 

23 

2 

3 

 

 

17,5 

47,5 

28,8 

2,5 

3,8 

 Jumlah 80 100* 

* Pembulatan 
Sumber : Data primer diolah, 2009 

 

 Pada item Pond’s merupakan merek terbaik dari kategori produk 

bersangkutan, sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 46,3%. 

Sedangkan yang menjawab netral sebanyak 35%, menjawab sangat setuju 

sebanyak 13,8%, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3,8% dan sisanya 

menjawab tidak setuju sebanyak 1,3%. Artinya, mayoritas responden atau 

konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang menganggap 

bahwa Pond’s merupakan merek terbaik dari kategori produk bersangkutan.  

 Berikutnya pada item kinerja merek Pond’s lebih baik daripada merek 

lainnya, 35% responden menjawab setuju, responden menjawab netral 32,5%, 

13,8% menjawab sangat setuju, sebanyak 8,8% responden menjawab tidak setuju, 

dan sisanya 1,3% responden menjawab sangat tidak setuju. Dari jawaban 

responden ini maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden atau konsumen 

di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang merasa kinerja merek 

Pond’s lebih baik daripada merek lainnya. 

 Untuk item Pond’s memenuhi kebutuhan konsumen lebih baik dari merek 

lain, sebanyak 47,5% responden menjawab setuju, 28,8% responden menjawab 

netral, 17,5% menjawab sangat setuju, sebanyak 3,8% responden menjawab 



sangat tidak setuju, dan sisanya 2,5% responden menjawab tidak setuju. Dari 

jawaban responden ini maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden atau 

konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang merasa merek 

Pond’s memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih baik dibandingkan dengan 

merek-merek lain. 

4.3.4. Variabel Brand reputation (X4) 

Berikut ini disajikan distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel 

Brand reputation sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 4.9. 

Distribusi Frekuensi Variabel Brand reputation 

No. Keterangan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

X4.1 Merek Pond’s memiliki reputasi yang baik 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

18 

51 

8 

1 

2 

 

22,5 

63,8 

10 

1,3 

2,5 

 Jumlah 80 100* 

X4.2 Menurut anggapan dan informasi dari orang 

lain merek pond’s berkinerja bagus 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

12 

47 

19 

2 

0 

 

 

15 

58,8 

23,8 

2,5 

0 

 Jumlah 80 100* 

X4.3 Saya tidak pernah mendengar komentar 

negatif mengenai merek Pond’s  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

12 

39 

21 

7 

1 

 

 

15 

48,8 

26,3 

8,8 

1,3 

 Jumlah 80 100* 

* Pembulatan 
Sumber : Data primer diolah, 2009 



 Pada item merek Pond’s memiliki reputasi yang baik, sebagian besar yaitu 

sebanyak 63,8% responden menyatakan setuju. Kemudian sebanyak 22,5% 

responden menyatakan sangat setuju, sebanyak 10% responden menyatakan 

netral, sebanyak 2,5% responden menyatakan sangat tidak setuju. Dan sisanya 

1,3% responden menyatakan tidak setuju. Hasil ini memberikan gambaran bahwa 

sebagian besar responden atau konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura 

Kota Malang setuju bahwa merek Pond’s memiliki reputasi yang baik. 

 Berikutnya pada item anggapan orang lain tentang kinerja merek, sebagian 

besar yaitu  58,8% menyatakan setuju. Sedangkan yang lain yaitu sebanyak 23,8% 

responden menyatakan netral, sebanyak 15% menyatakan sangat setuju, dan 

sisanya sebanyak 2,5% menyatakan tidak setuju.Hasil ini mengindikasikan bahwa 

responden atau konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang 

tidak pernah mendengar komentar negatif mengenai merek Pond’s. 

 Kemudian untuk item komentar positif orang lain tentang merek Pond’s, 

sebagian besar responden yaitu sebanyak 48,8% responden menyatakan setuju. 

Kemudian sebanyak 26,3% responden menyatakan netral, sebanyak 15% 

responden menyatakan sangat setuju, sebanyak 8,8% responden menyatakan tidak 

setuju. Dan sisanya 1,3% responden menyatakan sangat tidak setuju. Hasil ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau konsumen di Perumahan 

Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang menyatakan bahwa menurut anggapan 

dan informasi dari orang lain merek pond’s berkinerja bagus. 

 

 

 



4.3.5. Variabel Trust in a company (X5) 

 Berikut ini disajikan distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel 

variabel trust in a company sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 4.10. 

Distribusi Frekuensi Variabel Trust in a company  

No. Keterangan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

X5.1 Saya mempercayai perusahaan yang 

memproduksi produk skin care merek Pond’s 

(PT. Unilever Tbk) 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

 

21 

39 

18 

2 

0 

 

 

 

26,3 

48,8 

22,5 

2,5 

0 

 Jumlah 80 100* 

X5.2 Saya yakin bahwa perusahaan (PT. Unilever 

Tbk) tidak akan berusaha menipu saya  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

21 

36 

22 

0 

1 

 

 

26,3 

45 

27,5 

0 

1,3 

 Jumlah 80 100* 

X5.3 Saya merasa aman sewaktu menggunakan 

produk dari perusahaan (PT. Unilever Tbk) 

karena saya tahu bahwa perusahaan tersebut 

tidak akan mengecewakan saya 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

 

 

21 

40 

16 

3 

0 

 

 

 

 

26,3 

50 

20 

3,8 

0 

 Jumlah 80 100* 

* Pembulatan 
Sumber : Data primer diolah, 2009 

 

 Pada item kepercayaan terhadap perusahaan, sebagian besar responden 

yakni 48,8% menyatakan setuju. Responden lainnya menyatakan sangat setuju 

yakni sebanyak 26,3%, sebanyak 22,5% menyatakan netral, dan sisanya sebanyak 

2,5% menyatakan tidak setuju. Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas 



responden atau konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang 

merasa yakin pada merek Pond’s karena konsumen percaya pada perusahaan yang 

memproduksi produk skin care merek Pond’s yaitu PT. Unilever, Tbk. 

 Kemudian untuk item kepercayaan bahwa perusahaan tidak akan menipu, 

sebagian besar responden yaitu sebanyak 45% responden menyatakan setuju. 

Kemudian sebanyak 27,5% responden menyatakan netral, sebanyak 26,3% 

responden menyatakan sangat setuju, dan sisanya 1,3% responden menyatakan 

sangat tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 

konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang menyatakan 

yakin bahwa perusahaan (PT. Unilever Tbk) tidak akan berusaha menipu 

konsumen.  

 Untuk item perasaan aman waktu menggunakan produk karena kepercayaan 

terhadap perusahaan, sebanyak 50% responden menjawab setuju, sebanyak 26,3% 

responden menjawab sangat setuju, sebanyak 20% menjawab netral, dan sisanya 

sebanyak 3,8% responden menjawab tidak setuju. Dari jawaban responden ini 

maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden atau konsumen di Perumahan 

Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang merasa aman sewaktu menggunakan 

produk dari perusahaan (PT. Unilever, Tbk) karena konsumen tahu bahwa 

perusahaan tersebut tidak akan mengecewakan konsumen. 

 

 

 

 

 



4.3.6. Variabel Trust In A Brand (Y) 

 Berikut ini disajikan distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel 

trust in a brand sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini. 

 Tabel 4.11. 

Distribusi Frekuensi Variabel Trust in a brand 

No. Keterangan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Y1 Saya mempercayai merek Pond’s  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

19 

42 

15 

2 

2 

 

23,8 

52,5 

18,8 

2,5 

2,5 

 Jumlah 80 100* 

Y2 Saya merasa aman membeli produk skin care 

dengan merek Pond’s 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

15 

32 

28 

4 

1 

 

 

18,8 

40 

35 

5 

1,3 

 Jumlah 80 100* 

Y3 Saya mengandalkan merek Pond’s 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

12 

34 

28 

5 

1 

 

15 

42,5 

35 

6,3 

1,3 

 Jumlah 80 100* 

Y4 Saya percaya terhadap merek ini karena tidak 

akan mengecewakan 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

8 

42 

24 

4 

2 

 

 

10 

52,5 

30 

5 

2,5 

 Jumlah 80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lanjutan (Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Variabel Trust in a brand) 

No. Keterangan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Y5 Saya merasa merek ini adalah merek yang 

jujur 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

9 

30 

34 

6 

1 

 

 

11,3 

37,5 

42,5 

7,5 

1,3 

 Jumlah 80 100* 

Y6 Merek Pond’s adalah pilihan pertama saya  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

27 

35 

13 

2 

3 

 

33,8 

43,8 

16,3 

2,5 

3,8 

 Jumlah 80 100* 

* Pembulatan 
Sumber : Data primer diolah, 2009 

 Berdasarkan Tabel 4.11 pada item kepercayaan terhadap merek 

menunjukkan mayoritas responden yakni sebanyak 52,5% menyatakan setuju, 

sebanyak 23,8% menyatakan sangat setuju, sebanyak 18,8% menyatakan netral,  

dan sisanya menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing 

sebanyak 2,5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden atau 

konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang merasa yakin 

apabila mereka mempercayai merek pond’s. 

 Berikutnya pada item perasaan aman membeli produk dengan merek ini, 

sebagian besar responden yaitu sebanyak 40% menyatakan setuju. Sedangkan 

yang lain yaitu sebanyak 35% responden menyatakan netral, sebanyak 18,8% 

menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 5% menyatakan tidak setuju, dan 

sisanya 1,3% menyatakan sangat tidak setuju. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

responden atau konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang 

merasa aman membeli produk skin care dengan merek Pond’s. 



 Untuk item merek Pond’s bisa diandalkan, sebanyak 42,5% responden 

menjawab setuju, sebanyak 35% responden menjawab netral, sebanyak 15% 

menjawab sangat setuju, sebanyak 6,3% responden menjawab tidak setuju, dan 

sisanya sebanyak 1,3% responden menjawab sangat tidak setuju. Dari jawaban 

responden ini maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden atau konsumen 

di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang merasa merek Pond’s bisa 

diandalkan. 

 Kemudian untuk item percaya terhadap merek ini karena tidak akan 

mengecewakan, sebagian besar responden yaitu sebanyak 52,5% responden 

menyatakan setuju. Kemudian sebanyak 30% responden menyatakan netral, 

sebanyak 10% responden menyatakan sangat setuju, sebanyak 5% responden 

menyatakan tidak setuju, dan sisanya 2,5% menyatakan sangat tidak setuju. Hasil 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau konsumen di Perumahan 

Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang merasa percaya terhadap merek ini 

karena tidak akan mengecewakan.  

 Pada item merek ini adalah merek yang jujur, sebagian besar responden 

yakni 42,5% menyatakan netral. Responden lainnya menyatakan setuju yakni 

sebanyak 37,5%, sebanyak 11,3% menyatakan sangat setuju, sebanyak 7,5% 

menyatakan tidak setuju, dan sisanya sebanyak 1,3% menyatakan sangat tidak 

setuju. Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden atau konsumen di 

Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang merasa merek Pond’s adalah 

merek yang jujur. 

 Untuk item merek Pond’s adalah pilihan pertama, sebanyak 43,8% 

responden menjawab setuju, sebanyak 33,8% responden menjawab sangat setuju, 



sebanyak 16,3% responden menjawab netral, sebanyak 3,8% responden menjawab 

sangat tidak setuju, dan sisanya sebanyak 2,5% responden menjawab tidak setuju. 

Dari jawaban responden ini maka dapat diketahui bahwa kebanyakan responden 

atau konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang 

menyatakan bahwa merek Pond’s adalah pilihan pertama. 

 

4.4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.4.1. Validitas dan Reliabilitas Variabel Brand Predictability (X1) 

 Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel Brand 

Predictability sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini.  

Tabel 4.12. 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

Variabel Brand Predictability 

No. Korelasi 
Koefisien Korelasi 

(R) 
R tabel Keterangan 

X1  

X1.1 0,786 0,220 Valid 

X1.2 0,794 0,220 Valid 

X1.3 0,804 0,220 Valid 

X1.4 0,826 0,220 Valid 

Alpha: 0,815 Reliabel 

 

 Tabel 4.12 menunjukkan keempat item pertanyaan dalam variabel Brand 

Predictability memiliki nilai koefisien korelasi (R) > 0,220 sehingga keseluruhan 

item dalam variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,815 > 0,60 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 

 

 

 

 



4.4.2. Validitas dan Reliabilitas Variabel Brand Liking (X2) 

 Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel Brand 

Liking sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 4.13. 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

Variabel Brand Liking 

No. Korelasi 
Koefisien Korelasi 

(R) 
R tabel Keterangan 

X2  
X2.1 0,922 0,220 Valid 

X2.2 0,936 0,220 Valid 

Alpha: 0,840 Reliabel 

 Tabel 4.13 menunjukkan kedua item pertanyaan dalam variabel Brand 

Liking memiliki nilai koefisien korelasi (R) > 0,220 sehingga keseluruhan item 

dalam variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,840 > 0,60 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 

4.4.3. Validitas dan Reliabilitas Variabel Brand Competence  (X3) 

 Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel Brand 

Competence  sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 4.14. 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

Variabel Brand Competence 

No. Korelasi 
Koefisien Korelasi 

(R) 
R tabel Keterangan 

X3  

X3.1 0,866 0,220 Valid 

X3.2 0,819 0,220 Valid 

X3.3 0,855 0,220 Valid 

Alpha: 0,824 Reliabel 

 

 Tabel 4.14 menunjukkan ketiga item pertanyaan dalam variabel Brand 

Competence  memiliki nilai koefisien korelasi (R) > 0,220 sehingga keseluruhan 

item dalam variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,824 > 0,60 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 



4.4.4. Validitas dan Reliabilitas Variabel Brand Reputation (X4) 

 Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel Brand 

Reputation sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini. 

Tabel 4.15. 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

Variabel Brand Reputation 

No. Korelasi 
Koefisien Korelasi 

(R) 
R tabel Keterangan 

X4  

X4.1 0,832 0,220 Valid 

X4.2 0,723 0,220 Valid 

X4.3 0,779 0,220 Valid 

Alpha: 0, 670 Reliabel 

 

 Tabel 4.15 menunjukkan ketiga item pertanyaan dalam variabel Brand 

Reputation memiliki nilai koefisien korelasi (R) > 0,220 sehingga keseluruhan 

item dalam variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,670 > 0,60 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 

4.4.5. Validitas dan Reliabilitas Trust in a company (X5) 

 Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel Trust in 

a company sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 4.16. 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

Variabel Trust in a company 

No. Korelasi 
Koefisien Korelasi 

(R) 
R tabel Keterangan 

X5 

X5.1 0,852 0,220 Valid 

X5.2 0,877 0,220 Valid 

X5.3 0,927 0,220 Valid 

Alpha: 0, 862 Reliabel 

 Tabel 4.16 menunjukkan ketiga item pertanyaan dalam variabel Trust in a 

company memiliki nilai koefisien korelasi (R) > 0,220 sehingga keseluruhan item 

dalam variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,862 > 0,60 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 



4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 

tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimator/BLUE) dari satu persamaan 

regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares) perlu dilakukan 

pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan 

asumsi klasik. Persyaratan  asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah: 

1. Bersumber distribusi Normal. Sumber distribusi normal merupakan sumber 

distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu (Dajan, 1986) 

2. Non-multikolinearitas. Artinya, antara variabel independen yang satu 

dengan variabel yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan 

secara sempurna atau mendekati sempurna. 

3. Homoskedastisitas. Artinya, varians variabel independen adalah konstan 

(sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen. 

 Dalam penelitian ini digunakan tiga buah alat uji yaitu: 

4.5.1. Hasil Uji  Normalitas  

 Sumber distribusi normal merupakan sumber distribusi teoritis dari variabel 

random yang kontinyu (Dajan, 1986). Kurva yang menggambarkan sumber 

distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji 

apakah sampel penelitian merupakan jenis sumber distribusi normal maka 

digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap model 

yang diuji. Hasil pengujian untuk membuktikan sumber distribusi normal pada 

model yang digunakan. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dicermati pada 

Tabel 4.17 berikut: 



Tabel 4.17.  

Hasil Uji Normalitas  

 

Variabel K-S  Z
* 

2 tailed p.** 

Pengaruh brand predictability (X1), Variabel 

brand liking (X2), Variabel brand competence 

(X3), Variabel brand reputation (X4), Variabel 

trust in a company (X5)  terhadap Trust in a brand 

(Y). 

0,626 

 

0,828 

 

Keterangan: 

* K-S Z: Kolmogorov-Smirnov test Z 

** 2 tailed p.:  Asymp. Sig. 2-tailed 

 

 Pada Tabel Kolmogorov-Smirnov Test (lampiran) didapatkan nilai 

signifikansi residualnya sebesar 0,626 yang berarti lebih besar dari 0,05 (α = 5%), 

maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut normal, sehingga bisa dilakukan 

regresi dengan  Model  Linear Berganda. 

Gambar 4.1. 

Chart Normalitas 
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 Berdasarkan Gambar 4.1. menunjukkan bahwa model regresi memenuhi uji 

asumsi normalitas karena terlihat ploting data residual (titik-titik) menyebar 



berhimpit di sekitar garis diagonal dan letaknya tidak menyebar jauh dari garis 

diagonal. 

4.5.2. Uji Non-Kolinieritas Ganda (Multicolinearity) 

   Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari  Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Dan 

sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Aliman, 

2000:27). Dalam penelitian ini diperoleh VIF  seperti pada tabel   sebagai berikut: 

Tabel 4.18. 

 Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factor (VIF) 

Variabel 
NILAI 

VIF 
KETERANGAN 

 Brand Predictability (X1) 4,158 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 

 Brand Liking (X2) 4,679 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 

 Brand Competence (X3) 5,001 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 

 Brand Reputation (X4) 3,132 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 

 Trust In A Company (X5) 1,397 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 

  Sumber Data : Data Primer yang diolah 

  Keterangan :  - Jumlah data (observasi) = 80 

               - Dependent Variabel Y 

 Dari Tabel tersebut  dapat disimpulkan bahwa  semua  variabel  telah lolos 

dari uji multikolineritas dengan ditunjukkan  nilai VIF lebih kecil dari 10. 

4.5.3. Uji Non-Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-kefisien 

regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari 

semestinya. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar 

regresi linier, yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau 

disebut homoskedastisitas (Gujarati, 1997:178). 



 Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melakukan Uji Glejser. Adapun Rule of thumb yang digunakan adalah apabila 

nilai dari t-hitung > t-tabel, berarti terjadi heteroskedastisitas namun sebaliknya 

apabila nilai t-hitung < t-tabel maka akan terjadi homoskedastisitas.  

Tabel 4.19. 

Hasil Uji Non-Heteroskedastisitas 

 

Variabel Bebas t hitung Sig Interprestasi 

X1 1,876 0,065 homoskedastisitas 

X2 -0,827 0,411 homoskedastisitas 

X3 -0,522 0,603 homoskedastisitas 

X4 

X5 

-0,110 

-2,405 

0,912 

0,019 

homoskedastisitas 

homoskedastisitas 

Sumber Data: Data Primer yang diolah 

Keterangan:  - Jumlah data (observasi) = 80 

- Nilai t tabel :  = 5% = 1.990 

- Dependent Variabel Absolut Residual (ABSU) 

 

 Dari Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk brand predictability 

(X1), Variabel brand liking (X2), Variabel brand competence (X3), Variabel 

brand reputation (X4), Variabel trust in a company (X5) terhadap Absolut 

Residual (Y) tidak terjadi heteroskedastisitas dengan ditunjukkan t hitung lebih kecil 

dari t tabel. 

 

4.6. Analisis Data dan Interpretasi 

4.6.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, dilakukan 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independent dan 

variabel dependent, melalui  hubungan Variabel brand predictability (X1), 

Variabel brand liking (X2), Variabel brand competence (X3), Variabel brand 



reputation (X4), Variabel trust in a company (X5) dengan Trust in a Brand (Y). 

Hasil regresi dapat dilihat  pada Tabel berikut ini: 

Tabel  4.20.   

Hasil Analisis Regresi 

Variabel 
Standardized 

Coefficients (B) 
t hitung Sig. Keterangan 

 Brand predictability (X1) -0,019 -0,173 0,863 Tidak Signifikan 

 Brand liking (X2) 0,209 1,761 0,082 Tidak Signifikan 

 Brand competence (X3) 0,407 3,315 0,001 Signifikan 

 Brand reputation (X4) 0,228 2,341 0,022 Signifikan 

 Trust in a company (X5) 0,180 2,767 0,007 Signifikan   

R 

R Square 

Adjusted R Square 

F hitung 

F tabel 

Sign. F 

  

= 0,881 

= 0,777 

= 0,761 

= 51,436 

= 2,338 

= 0,000 

= 0,05 
Sumber data : Data primer yang diolah 

Keterangan :  -  Jumlah data (observasi) = 80 

- Dependent Variabel Y 

-  * signifikan pada level 5 % 

 Variabel tergantung pada regresi ini adalah Trust in a brand (Y) sedangkan 

variabel bebasnya adalah brand predictability (X1), brand liking (X2), brand 

competence (X3), brand reputation (X4), trust in a company (X5). Model regresi 

berdasarkan hasil analisis di atas adalah: 

 Y =  -0,019X1 + 0,209X2 + 0,407X3 + 0,228X4 + 0,180X5 + e 

 Tampak pada persamaan tersebut menunjukkan angka yang signifikan pada 

brand competence (X3), brand reputation (X4), trust in a company (X5), 

sedangkan satu variabel yang lain yaitu brand predictability (X1) tidak 

menunjukkan angka yang signifikan. Adapun interpretasi dari persamaan tersebut 

adalah: 



1. b1 =  -0,019 

 Nilai parameter atau koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa setiap 

variabel brand predictability meningkat, maka pengaruhnya terhadap Trust in a 

Brand akan menurun, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X2, X3, X4 

dan X5= 0) atau Cateris Paribus. Variabel Brand Predictability berpengaruh 

negatif terhadap Trust in a Brand produk merek Pond’s, berarti berbanding 

terbalik karena konsumen tidak terlalu memperhatikan apa yang terkandung 

dalam produk merek Pond’s atau karena konsumen tidak memiliki pengetahuan 

mengenai merek.  

2. b2 =  0,209 

 Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa setiap 

variabel brand liking  meningkat, maka Trust in a Brand produk merek Pond’s 

akan meningkat pula, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, X3, X4 

dan X5= 0) atau Cateris Paribus. Variabel brand liking berpengaruh positif 

terhadap Trust in a Brand produk merek Pond’s, berarti konsumen yang menyukai 

dan menganggap produk merek Pond’s merupakan merek favorit mempengaruhi 

konsumen dalam mempercayai merek Pond’s.  

 

3. b3 =  0,407 

 Nilai parameter atau koefisien regresi b3 ini menunjukkan bahwa setiap 

variabel brand competence meningkat, maka Trust in a Brand produk merek 

Pond’s akan meningkat pula, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, 

X2,X4 dan X5= 0) atau Cateris Paribus. Variabel brand competence berpengaruh 

positif terhadap Trust in a Brand produk merek Pond’s karena menurut 



konsumen, Pond’s dapat memecahkan masalah konsumen yang menyangkut 

masalah kulit wajah menyebabkan konsumen percaya terhadap merek Pond’s.  

4. b4 =  0,228 

 Nilai parameter atau koefisien regresi b4 ini menunjukkan bahwa setiap 

variabel brand reputation meningkat, maka Trust in a Brand produk merek 

Pond’s akan meningkat pula, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, 

X2,X3, dan X5 = 0) atau Cateris Paribus. Variabel brand Reputation  berpengaruh 

positif terhadap Trust in a Brand produk merek Pond’s karena menurut 

konsumen, Pond’s mempunyai reputasi yang baik yang mana nantinya dapat 

mempengaruhi Trust in a Brand produk merek Pond’s. 

5. b5 =  0,180 

 Nilai parameter atau koefisien regresi b5 ini menunjukkan bahwa setiap 

variabel trust in company meningkat, maka Trust in a Brand produk merek 

Pond’s akan meningkat pula, dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, 

X2,X3, dan X4 = 0) atau Cateris Paribus. Variabel brand Reputation  berpengaruh 

positif terhadap Trust in a Brand produk merek Pond’s. 

 

4.6.2. Hasil Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis yang akan diuji  ada dua dengan menggunakan multiple regresion. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah variabel brand predictability (X1), 

variabel brand liking (X2), variabel brand competence (X3), variabel brand 

reputation (X4), variabel trust in a company (X5) berpengaruh terhadap Trust in a 

Brand (Y). Berikut ini hasil perhitungan F, t dan R
2. 

 



4.6.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama 

 Untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat digunakan uji F. Berikut ini adalah Tabel yang menunjukkan  hasil uji F 

dan besarnya F tabel  dengan degree of freedom (df)  5. 

Tabel 4.21. 

Uji F 

Hipotesis Alternatif (Ha) Nilai Status 

Terdapat pengaruh yang signifikan secara 

serentak dari variabel brand predictability, 

variabel brand liking, variabel brand 

competence, variabel brand reputation, variabel 

trust in a company terhadap Trust in a Brand 

F       =  51,436 

Sig F =  0,000 

Ftabel  =  2,338 

Ho ditolak 

Ha diterima 

Sumber data : Data primer yang diolah 

 Berdasarkan Tabel tersebut untuk hipotesis yang pertama dilakukan dengan 

Uji F yaitu pengujian secara serentak brand predictability, brand liking, brand 

competence, brand reputation, trust in a company berpengaruh terhadap Trust in 

a Brand. Pada pengujian ini Ha diterima dengan ditunjukkan dengan besarnya 

Fhitung sebesar 51,436. Nilai ini lebih besar dari F tabel (51,436 > 2,338). Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan dari Variabel brand 

predictability, brand liking, brand competence, brand reputation, trust in a 

company berpengaruh terhadap Trust in a Brand. 

4.6.2.2. Pengujian  Hipotesis Kedua  

 Untuk menunjukkan apakah variabel bebas secara individu mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat serta untuk membuktikan 

variabel manakah yang paling dominan maka digunakan uji t dan koefisien Beta 



yang telah distandarisasi. Berikut ini adalah Tabel yang menunjukkan hasil uji t 

dan besarnya t tabel  pada signifikansi 5% dua sisi: 

Tabel 4.22. 

Uji t 

Hipotesis Alternatif (Ha) Nilai Status 

Variabel brand predictability berpengaruh 

terhadap Trust in a Brand 

t        =   -0,173 

Sig t  =   0,863 

ttabel     =  1,990 

Ho diterima 

Ha ditolak 

 

Variabel brand liking berpengaruh terhadap 

Trust in a Brand 

t        =   1,761 

Sig t  =   0,082 

ttabel     =  1,990 

Ho diterima 

Ha ditolak 

Variabel brand competence berpengaruh 

terhadap Trust in a Brand 

t        =   3,315* 

Sig t  =   0,001 

ttabel     =  1,990 

Ho ditolak 

Ha diterima  

Variabel brand reputation berpengaruh 

terhadap Trust in a Brand 

t        =   2,341* 

Sig t  =   0,022 

ttabel    =   1,990 

Ho ditolak 

Ha diterima 

Variabel trust in a company berpengaruh 

terhadap Trust in a Brand 

t        =   2,767* 

Sig t  =   0,007 

ttabel    =   1,990 

Ho ditolak 

Ha diterima 

Sumber data : Data Primer yang diolah  

*   signifikan pada level 5 % 

a. Variabel brand predictability 

 Varibel brand predictability memiliki  nilai thitung sebesar -0,173. Nilai ini 

lebih kecil dari ttabel (-0,173 < 1,990). Dengan demikian pengujian menunjukkan 

Ho diterima atau Ha ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel brand 

predictability tidak berpengaruh secara  signifikan terhadap  Trust in a brand. 

b. Variabel brand liking 

 Varibel brand liking memiliki  nilai thitung sebesar 1,761. Nilai ini lebih kecil 

dari ttabel (1,761 < 1,990). Dengan demikian pengujian menunjukkan Ho diterima 

atau Ha ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel brand liking tidak 

berpengaruh secara  signifikan terhadap  Trust in a brand. 

 



c. Variabel  brand competence 

 Varibel brand competence memiliki  nilai thitung sebesar 3,315. Nilai ini 

lebih besar dari ttabel (3,315 > 1,990). Dengan demikian pengujian menunjukkan 

Ho ditolak atau Ha diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel brand 

competence berpengaruh secara  signifikan terhadap  Trust in a brand. 

d. Variabel brand reputation 

 Varibel brand reputation memiliki  nilai thitung sebesar 2,341. Nilai ini lebih 

besar dari ttabel (2,341 > 1,990). Dengan demikian pengujian menunjukkan Ho 

ditolak atau Ha diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel brand 

reputation berpengaruh secara  signifikan terhadap Trust in a brand. 

e. Variabel trust in a company 

 Varibel trust in a company memiliki  nilai thitung sebesar 2,767. Nilai ini 

lebih besar dari ttabel (2,767 > 1,990). Dengan demikian pengujian menunjukkan 

Ho ditolak atau Ha diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel trust in a 

company berpengaruh secara  signifikan terhadap  Trust in a brand. 

4.6.2.3. Pengujian  Hipotesis Ketiga 

 Berdasarkan Tabel 4.23. diketahui bahwa variabel yang paling dominan 

mempengaruhi Trust in a brand adalah variabel brand competence (X3) yang 

ditunjukkan dengan nilai Koefisien Beta terbesar yaitu sebesar 0,407. Hipotesis 

ini didukung oleh Arief (1993) yaitu: untuk menentukan variabel bebas yang 

paling menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai dependen variabel 

dalam suatu model regresi linear, maka gunakanlah koefisien Beta (Beta 

Coefficient). Koefisien tersebut disebut standardized cofficient. Hal ini 

menunjukkan hipotesis ketiga tidak terbukti. 



Tabel 4.23. 

Standardized Cofficient Beta 

Variabel Standardized Cofficient Beta 

 Brand predictability (X1) -0,019 

 Brand liking (X2) 0,209 

 Brand competence (X3) 0,407 

 Brand reputation (X4) 0,228 

 Trust in a company (X5) 0,180 

      Sumber data : Data Primer yang diolah 

  

 Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengujian hipotesis di 

atas adalah yang diwakili oleh Variabel brand predictability (X1), brand liking 

(X2), brand competence (X3), brand reputation (X4), trust in a company (X5) 

berpengaruh terhadap berpengaruh secara serentak terhadap Trust in a brand akan 

tetapi secara parsial hanya variabel brand competence (X3), brand reputation 

(X4) dan trust in a company (X5) yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

Trust in a brand, sedangkan sisanya variabel brand predictability (X1) dan brand 

liking (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Trust in a brand. 

 Setelah dilakukan pengujian model, maka langkah selanjutnya adalah 

dilakukan perhitungan korelasi untuk mengukur ketepatan garis regresi dalam 

menjelaskan variasi nilai variabel independen. Hasil analisis korelasi yang 

diperoleh dari output regresi (lampiran) mengkorelasi pengaruh yang diwakili 

oleh Variabel brand predictability (X1), brand liking (X2), brand competence 

(X3), brand reputation (X4), trust in a company (X5) terhadap Trust in a brand 

diperoleh nilai R
2 

= 0,777. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai Trust in a 

brand yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh sebesar 77,7% 

sedangkan sisanya, yaitu 22,3%, dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan 



model. R sebesar 0,881 artinya pengaruh antara Variabel brand predictability 

(X1), brand liking (X2), brand competence (X3), brand reputation (X4), trust in a 

company (X5) terhadap Trust in a brand adalah cukup  kuat. 

 

4.7. Pembahasan 

 Melihat perkembangan jaman yang semakin berkembang menyebabkan 

tuntutan akan produk semakin beragam. Didalam perjalanan hidup, manusia 

mempunyai berbagai macam kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar sampai pada 

tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Dewasa ini sangat banyak pilihan yang 

ditawarkan produsen kosmetik untuk memperkaya pilihan usaha memperindah 

kulit. Padahal jika ditelusuri lebih jauh tidak sedikit produk kosmetik yang 

beredar dipasaran belum tentu melengkapi kebutuhan jaminan keamanan 

kesehatan kulit. Kulit yang menawan amatlah penting, terlebih jika menyangkut 

urusan wajah, semua perawatan akan dicoba untuk tampil berseri, kulit kencang, 

bersih, dan terlihat awet muda. Sayangnya, setelah menyadari bahwa perawatan 

kulit itu penting, justru sering muncul dilema. Konsumen sering bingung, bahkan 

salah menentukan produk apa yang cocok. Ini disebabkan karena banyaknya 

ragam merek dan produk perawatan, khususnya sabun pembersih wajah, yang 

ditawarkan kepada konsumen. Penggunaan merkuri atau air raksa termasuk logam 

berat berbahaya dalam kosmetik, yang dalam konsentrasi kecil pun bersifat racun. 

Penggunaan merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai 

dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam 

pada kulit, iritasi kulit, hingga alergi. Pemakaian dalam dosis tinggi bisa 



menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan perkembangan 

janin.  

 Persepsi konsumen terhadap merek-merek tertentu pada akhirnya akan menentukan 

dan mempengaruhi tingkat kepercayaan (trust) konsumen pada suatu merek. Menurut Lau 

dan Lee (1999) mendefinisikan trust terhadap sebuah merek (kepercayaan pada merek) 

sebagai kesediaan konsumen untuk mempercayai atau mengandalkan merek dalam situasi 

resiko karena adanya ekspetasi bahwa merek bersangkutan akan memberikan hasil 

positif. Sedangkan faktor-faktor yang berperan penting dalam membentuk trust terhadap 

merek meliputi brand predictability, brand liking, brand competence, brand reputation, 

and trust in a company (Tjiptono, 2006:392). 

 Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel-variabel yang terdiri dari 

meliputi brand predictability, brand liking, brand competence, brand reputation, and 

trust in a company mempengaruhi Trust In A Brand dengan dibuktikan melalui nilai 

Fhitung (sebesar 51,436) lebih besar dari Ftabel (2,338) yang berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak. Ha adalah terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak (simultan) antara 

Brand Predictability, Brand Liking, Brand Competence, Brand Reputation, dan Trust In 

A Company terhadap Trust In A Brand. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang cukup signifikan secara simultan dari Variabel Brand Predictability (X1), Brand 

Liking (X2), Brand Competence (X3), Brand Reputation (X4), dan Trust In A Company 

(X5) terhadap Trust In A Brand. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini 

dan hasil penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa Brand Predictability (X1), Brand 

Liking (X2), Brand Competence (X3), Brand Reputation (X4), dan Trust In A Company 

(X5) berpengaruh secara simultan terhadap Trust In A Brand (Y) produk merek Pond’s 

pada warga di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Malang. Hasil ini penelitian ini 

mengindikasikan bahwa Trust In A Brand (kepercayaan pada merek) produk merek 

Pond’s pada konsumen sangat bergantung kepada bagaimana produsen Pond’s 



mengkomunikasikan produk merek pond’s dilihat dari aspek Brand Predictability, Brand 

Liking, Brand Competence, Brand Reputation, dan Trust In A Company. Maksudnya 

adalah kepercayaan yang berdasar pada penolakan, kepercayaan yang berdasar pada 

pengetahuan, dan kepercayaan yang berdasar identifikasi. Kepercayaan yang berdasar 

pada pengetahuan tercipta jika suatu kelompok memiliki informasi yang cukup tentang 

kelompok lainnya untuk memahami dan memprediksi tingkah lakunya. 

 Selanjutnya masing-masing (secara parsial) Brand Predictability (X1), Brand 

Liking (X2), Brand Competence (X3), Brand Reputation (X4), dan Trust In A Company 

(X5) terhadap Trust In A Brand (Y) dimana penjelasan antara lain: 

1. Variabel Brand Predictability (X1). Dari hasil penelitian didapat bahwa 

variabel Brand Predictability tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Trust In A Brand. Hal ini dapat dilihat pada hasil thitung pada penelitian ini, 

yakni sebesar -0,173 lebih kecil dari ttabel yaitu 1,990. Variabel Brand 

Predictability tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Trust In A 

Brand karena perusahaan kurang memberi informasi yang cukup mengenai 

produk merek Pond’s sehingga konsumen kurang mempunyai pengetahuan 

cukup tentang produk merek Pond’s. 

2. Variabel Brand Liking (X2). Dari hasil penelitian didapat bahwa variabel 

Brand Liking tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Trust In A 

Brand. Hal ini dapat dilihat pada hasil thitung pada penelitian ini, yakni 

sebesar 1,761 lebih kecil dari ttabel yaitu 1,990. Dikatakan tidak berpengaruh 

karena konsumen berpendapat bahwa Pond’s bukan merupakan merek 

favorit. 

3. Variabel Brand Competence (X3). Dari hasil penelitian didapat bahwa 

variabel Brand Competence berpengaruh secara signifikan terhadap Trust In 



A Brand. Hal ini dapat dilihat pada hasil thitung pada penelitian ini, yakni 

sebesar 3,315 lebih besar dari ttabel yaitu 1,990.  

4. Variabel Brand Reputation (X4). Dari hasil penelitian didapat bahwa 

variabel Brand Reputation berpengaruh secara signifikan terhadap Trust In 

A Brand. Hal ini dapat dilihat pada hasil thitung pada penelitian ini, yakni 

sebesar 2,341 lebih besar dari ttabel yaitu 1,990.  

5. Variabel Trust in a company (X5). Dari hasil penelitian didapat bahwa 

variabel Trust in a company berpengaruh secara signifikan terhadap Trust In 

A Brand. Hal ini dapat dilihat pada hasil thitung pada penelitian ini, yakni 

sebesar 2,767 lebih besar dari t tabel yaitu 1,990.  

 

Dari pengujian hipotesis ketiga maka dapat dilihat dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel dominan adalah variabel Brand Competence. Hal ini di 

karenakan nilai Koefisien Beta terbesar adalah variabel Brand Competence yaitu 

sebesar 0,407. Ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga tidak terbukti 

 Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Trust In A Brand (kepercayaan pada 

merek) produk merek Pond’s pada konsumen sangat bergantung kepada bagaimana 

produsen Pond’s mengkomunikasikan produk merek pond’s dilihat dari aspek Brand 

Predictability, Brand Liking, Brand Competence, Brand Reputation, dan Trust In A 

Company. Maksudnya adalah perusahaan dan produsen harus membangun kepercayaan 

yang berdasar pada penolakan, kepercayaan yang berdasar pada pengetahuan, dan 

kepercayaan yang berdasar identifikasi. Kepercayaan yang berdasar pada pengetahuan 

tercipta jika suatu kelompok memiliki informasi yang cukup tentang kelompok lainnya 

untuk memahami dan memprediksi tingkah lakunya. Prediktabilitas merek meningkatkan 

kepercayaan diri merek itu sendiri. Prediksi atau persepsi konsumen adalah bahwa suatu 



merek dapat diprediksikan erat kaitannya dengan kepercayaan konsumen terhadap merek 

tersebut. Selain itu perusahaan dan produsen harus mengkomunikasikan bahwa 

kemampuan produk merek Pond’s dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh 

konsumen dan memenuhi segala keperluannya, member keyakinan bahwa produk merek 

Pond’s tidak mengandung merkuri dan zat-zat yang dapat merusak kulit wajah dalam 

jangka panjang. Itu semua dilakukan agar konsumen tetap percaya terhadap merek 

Pond’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-1, penelitian ini berhasil 

menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel brand 

predictability, variabel brand liking, variabel brand competence, variabel 

brand reputation, variabel trust in a company berpengaruh secara simultan 

terhadap Trust in a brand Pond’s. Hasil ini mendukung hasil penelitian Lau 

dan Lee (1999), Rina Dwiastuti (2008) yang juga menunjukkan bahwa brand 

predictability, brand liking, brand competence, brand reputation, dan trust in 

a company secara bersama-sama berpengaruh terhadap trust in a brand dan 

brand loyalty. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa trust in a brand 

Pond’s sangat bergantung dengan bagaimana cara produsen Pond’s 

meningkatkan dan mempertahankan tingkat kekonsistenan kualitas produk    

2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-2, penelitian ini berhasil 

menemukan adanya pengaruh secara parsial adalah variabel brand 

competence, variabel brand reputation, variabel trust in a company terhadap 

trust in a brand Pond’s. Hal ini disebabkan penduduk atau konsumen Pond’s 

di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang menganggap bahwa 

Pond’s merupakan merek terbaik dari kategori produk bersangkutan, kinerja 

merek Pond’s, merek Pond’s memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih 



baik dibandingkan dengan merek-merek lain kinerja merek Pond’s. Selain itu 

konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang merek 

Pond’s memiliki reputasi yang baik, konsumen tidak pernah mendengar 

komentar negatif mengenai merek Pond’s, serta menyatakan bahwa menurut 

anggapan dan informasi dari orang lain merek pond’s berkinerja bagus.   

3. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-3, penelitian ini 

menemukan bahwa brand competence adalah variabel dominan. Dengan 

demikian, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa diduga variabel trust 

in a company memiliki pengaruh yang dominan terhadap trust in a brand 

dibandingkan keempat variabel lainnya, tidak terbukti.    

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka dapat diberikan 

beberapa saran antara lain: 

1. Bagi perusahaan (PT. Unilever, Tbk) disarankan untuk perusahaan dan 

produsen harus mengkomunikasikan kemampuan produk merek Pond’s dapat 

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen dan memenuhi 

segala keperluannya, member keyakinan bahwa produk merek Pond’s tidak 

mengandung merkuri dan zat-zat yang dapat merusak kulit wajah dalam 

jangka panjang. Itu semua dilakukan agar konsumen tetap percaya terhadap 

merek Pond’s. Karena pada dasarnya konsumen sudah pintar dalam hal 

memilih merek mana yang terbaik. Sehingga sebaiknya perusahaan bisa lebih 

mengerti apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen.   



2. Perusahaan dan produsen harus membangun kepercayaan yang berdasar pada 

penolakan, kepercayaan yang berdasar pada pengetahuan, dan kepercayaan 

yang berdasar identifikasi. Kepercayaan yang berdasar pada pengetahuan 

tercipta jika suatu kelompok memiliki informasi yang cukup tentang 

kelompok lainnya untuk memahami dan memprediksi tingkah lakunya. 

Prediktabilitas merek meningkatkan kepercayaan diri merek itu sendiri. 

Prediksi atau persepsi konsumen adalah bahwa suatu merek dapat 

diprediksikan erat kaitannya dengan kepercayaan konsumen terhadap merek 

tersebut. 
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LAMPIRAN I 

KUESIONER 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Jl. Mayjen  Haryono 165 Malang Telp. 551396, 584726 Fax. 553834 
e-mail : Info@fe.unibraw.ac.id  Website : http//www.fe.unibraw.ac.id 

 

 

KUESIONER 

 
PENELITIAN SKRIPSI 

JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2009 
 

 

Responden yang terhormat, 

Sehubungan dengan skripsi saya yang berjudul “PENGARUH BRAND 

PREDICTABILITY, BRAND LIKING, BRAND COMPETENCE, BRAND 

REPUTATION, DAN TRUST IN A COMPANY TERHADAP  TRUST IN A 

BRAND PRODUK MEREK POND’S (Studi Kasus Pada Warga Perumahan 

Pondok Alam Sigura-gura Malang)”, saya mengharap kesediaan saudara-

saudari untuk meluangkan waktu mengisi daftar pertanyaan dan pernyataan ini.  

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir dan kewajiban dalam 

memperoleh gelar Sarjana (S1) Universitas Brawijaya Malang. Keberhasilan saya 

dalam penelitian ini tidak lepas dari kerelaan dan kesediaan saudara/saudari untuk 

menjawab semua pertanyaan dengan lengkap. Jawaban yang saudara/saudari 

berikan saya jamin kerahasiaannya, karena semata-mata hanya untuk kepentingan 

akademis dalam penyusunan skripsi. 

 Atas bantuan dan kesediaan saudara/saudari saya ucapkan terima 

kasih. 

 

    Hormat Saya, 

 

 

Gayatri Nindyokirono 

NIM: 0510223089 



 

KUESIONER 

 

Bagian I. Identifikasi Responden 

1. Nama : ……………………………………………………………… 

2. Usia   : ………. Tahun 

3. Alamat : ……………………………………………………………… 

4. Pendidikan Terakhir :  SD  

   SMP 

   SMU/SMK/MAN 

   Akademi / Diploma 

   Sarjana  

5. Pekerjaan :     Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI 

   Pegawai Swasta 

   Wiraswasta 

  Ibu Rumah Tangga 

  Mahasiswa/Mahasiswi 

   Lainnya (………….) 

6.  Lama menggunakan merek produk Pond’s 

  Kurang dari satu tahun Lebih dari satu tahun 

 

Bagian II 

a. Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia, untuk jawaban yang 

sesuai dengan pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara. 

b. Masing-masing skor bernilai SS, S, N, TS, STS  {5, 4, 3, 2, 1} 

 

Daftar Pertanyaan, 

 

 1.  Brand Predictability (X1). 

No 
Pernyataan 

Bobot Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Sewaktu membeli pond’s saya tahu benar 

apa yang bisa diharapkan dari produk 

tersebut 

     

2 

Saya selalu bisa mengantisipasi dengan 

tepat kinerja atau kualitas dari pembersih 

wajah merek pond’s 

     

3 Merek pond’s konsisten dalam hal kualitas      

4 

Saya mengetahui bagaimana kualitas merek 

ini dan dapat diandalkan sesuai dengan yang 

saya harapkan 

     

 



 

2.  Brand Liking (X2) 

No 
Pernyataan 

Bobot Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Saya menyukai merek Pond’s ini      

2 
Merek Pond’s merupakan merek favorit 

saya 
     

 

 3.  Brand Competence (X3) 

No 

Pernyataan 
Bobot Jawaban 

SS S N TS STS 

1 
Merek Pond’s merupakan merek terbaik 

untuk kategori produk bersangkutan 
     

2 
Merek Pond’s berkinerja lebih baik 

dibandingkan merk lain 
     

3 
Merek Pond’s  memenuhi kebutuhan saya 

secara lebih baik dibandingkan dengan 

merek-merek lain 

     

 

4.  Brand reputation (X4) 

No 
Pernyataan 

Bobot Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Merek Pond’s memiliki reputasi yang baik      

2 
Menurut anggapan dan informasi dari orang 

lain merek pond’s berkinerja bagus 
     

3 
Saya tidak pernah mendengar komentar 

negative mengenai merek Pond’s 
     

 

5.  Trust in the company (X5) 

No 
Pernyataan 

Bobot Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Saya mempercayai perusahaan yang 

memproduksi produk skin care merek 

Pond’s (PT. Unilever Tbk) 

     

2 
Saya yakin bahwa perusahaan (PT. Unilever 

Tbk) tidak akan berusaha menipu saya 
     

3 

Saya merasa aman sewaktu menggunakan 

produk dari perusahaan (PT. Unilever Tbk) 

karena saya tahu bahwa perusahaan tersebut 

tidak akan mengecewakan saya 

     

 



 

Trust In a Brand (Y) 

No

. 

Uraian Pernyataan 
SS S N TS STS 

1. Saya mempercayai merek Pond’s      

2. Saya merasa aman membeli produk skin care 

dengan merek Pond’s 

     

3. Saya mengandalkan merek Pond’s      

4. Saya percaya terhadap merek ini karena tidak 

akan mengecewakan 

     

5. Saya merasa merek ini adalah merek yang 

jujur 

     

6. Pond’s adalah pilihan pertama saya      

 

Keterangan Jawaban:     Saran: 

SS    = Sangat Setuju     

 ...................................................... 

S      = Setuju      

 ...................................................... 

N     = Netral      

 ...................................................... 

TS   = Tidak Setuju     

 ...................................................... 

STS = Sangat Tidak Setuju    

 ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 

JAWABAN 

RESPONDEN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN III 

DISTRIBUSI 

FREKUENSI 

 

 

 

 

 

 



 

Distribusi Frekuensi Jawaban X1 

 

Pengetahuan tentang produk

1 1.2 1.3 1.3

2 2.5 2.5 3.8

16 19.8 20.0 23.8

46 56.8 57.5 81.3

15 18.5 18.8 100.0

80 98.8 100.0

1 1.2

81 100.0

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Kinerja merek

6 7.4 7.5 7.5

29 35.8 36.3 43.8

36 44.4 45.0 88.8

9 11.1 11.3 100.0

80 98.8 100.0

1 1.2

81 100.0

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Kekonsistensian merek dalam hal kualitas

1 1.2 1.3 1.3

2 2.5 2.5 3.8

20 24.7 25.0 28.8

45 55.6 56.3 85.0

12 14.8 15.0 100.0

80 98.8 100.0

1 1.2

81 100.0

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 fungsi dan kinerja merek sesuai dengan harapan konsumen 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 2 2.5 2.5 2.5 

Tidak Setuju 6 7.4 7.5 10.0 

Netral 32 39.5 40.0 50.0 

Setuju 32 39.5 40.0 90.0 

Sangat Setuju 8 9.9 10.0 100.0 

Total 80 98.8 100.0   

Missing System 1 1.2     

Total 81 100.0     

 

Distribusi Frekuensi Jawaban X2 

konsumen menyukai merek Pond's

2 2.5 2.5 2.5

2 2.5 2.5 5.0

12 14.8 15.0 20.0

44 54.3 55.0 75.0

20 24.7 25.0 100.0

80 98.8 100.0

1 1.2

81 100.0

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 
 Pond's merupakan merek favorit 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 3 3.7 3.8 3.8 

Tidak Setuju 2 2.5 2.5 6.3 

Netral 29 35.8 36.3 42.5 

Setuju 31 38.3 38.8 81.3 

Sangat Setuju 15 18.5 18.8 100.0 

Total 80 98.8 100.0   

Missing System 1 1.2     

Total 81 100.0     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Distribusi Frekuensi Jawaban X3 
 Pengetahuan tentang produk 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.2 1.3 1.3 

Tidak Setuju 2 2.5 2.5 3.8 

Netral 16 19.8 20.0 23.8 

Setuju 46 56.8 57.5 81.3 

Sangat Setuju 15 18.5 18.8 100.0 

Total 80 98.8 100.0   

Missing System 1 1.2     

Total 81 100.0     

 

kinerja merek pond's lebih baik daripada merek lainnya

1 1.2 1.3 1.3

7 8.6 8.8 10.0

26 32.1 32.5 42.5

35 43.2 43.8 86.3

11 13.6 13.8 100.0

80 98.8 100.0

1 1.2

81 100.0

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 
 Pond's memenuhi kebutuhan konsumen lebih baik dari merek lain 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 3 3.7 3.8 3.8 

Tidak Setuju 2 2.5 2.5 6.3 

Netral 23 28.4 28.8 35.0 

Setuju 38 46.9 47.5 82.5 

Sangat Setuju 14 17.3 17.5 100.0 

Total 80 98.8 100.0   

Missing System 1 1.2     

Total 81 100.0     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Distribusi Frekuensi Jawaban X4 

Merek pond's memiliki reputasi baik

2 2.5 2.5 2.5

1 1.2 1.3 3.8

8 9.9 10.0 13.8

51 63.0 63.8 77.5

18 22.2 22.5 100.0

80 98.8 100.0

1 1.2

81 100.0

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

anggapan orang lain tentang kinerja merek Pond's bagus

2 2.5 2.5 2.5

19 23.5 23.8 26.3

47 58.0 58.8 85.0

12 14.8 15.0 100.0

80 98.8 100.0

1 1.2

81 100.0

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

Tidak pernah mendengar komentar negatif mengenai merek Pond's

1 1.2 1.3 1.3

7 8.6 8.8 10.0

21 25.9 26.3 36.3

39 48.1 48.8 85.0

12 14.8 15.0 100.0

80 98.8 100.0

1 1.2

81 100.0

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Distribusi Frekuensi Jawaban X5 

kepercayaan terhadap perusahaan yaitu PT. Unilever, Tbk

2 2.5 2.5 2.5

18 22.2 22.5 25.0

39 48.1 48.8 73.8

21 25.9 26.3 100.0

80 98.8 100.0

1 1.2

81 100.0

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 
 kepercayaan bahwa perusahaan tidak akan menipu 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.2 1.3 1.3 

Netral 22 27.2 27.5 28.8 

Setuju 36 44.4 45.0 73.8 

Sangat Setuju 21 25.9 26.3 100.0 

Total 80 98.8 100.0   

Missing System 1 1.2     

Total 81 100.0     

 
 perasaan aman waktu menggunakan produk karena kepercayaan terhadap perusahaan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 3 3.7 3.8 3.8 

Netral 16 19.8 20.0 23.8 

Setuju 40 49.4 50.0 73.8 

Sangat Setuju 21 25.9 26.3 100.0 

Total 80 98.8 100.0   

Missing System 1 1.2     

Total 81 100.0     

 

Distribusi Frekuensi Jawaban Y 
 kepercayaan terhadap merek 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 2 2.5 2.5 2.5 

Tidak Setuju 2 2.5 2.5 5.0 

Netral 15 18.5 18.8 23.8 

Setuju 42 51.9 52.5 76.3 

Sangat Setuju 19 23.5 23.8 100.0 

Total 80 98.8 100.0   

Missing System 1 1.2     

Total 81 100.0     



 

perasaan aman membeli produk dengan merek ini

1 1.2 1.3 1.3

4 4.9 5.0 6.3

28 34.6 35.0 41.3

32 39.5 40.0 81.3

15 18.5 18.8 100.0

80 98.8 100.0

1 1.2

81 100.0

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 merek ini bisa diandalkan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.2 1.3 1.3 

Tidak Setuju 5 6.2 6.3 7.5 

Netral 28 34.6 35.0 42.5 

Setuju 34 42.0 42.5 85.0 

Sangat Setuju 12 14.8 15.0 100.0 

Total 80 98.8 100.0   

Missing System 1 1.2     

Total 81 100.0     

 
 percaya terhadap merek ini karena tidak akan mengecewakan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 2 2.5 2.5 2.5 

Tidak Setuju 4 4.9 5.0 7.5 

Netral 24 29.6 30.0 37.5 

Setuju 42 51.9 52.5 90.0 

Sangat Setuju 8 9.9 10.0 100.0 

Total 80 98.8 100.0   

Missing System 1 1.2     

Total 81 100.0     

 
 merek ini adalah merek yang jujur 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.2 1.3 1.3 

Tidak Setuju 6 7.4 7.5 8.8 

Netral 34 42.0 42.5 51.3 

Setuju 30 37.0 37.5 88.8 

Sangat Setuju 9 11.1 11.3 100.0 

Total 80 98.8 100.0   

Missing System 1 1.2     

Total 81 100.0     



 

Y1.6

3 3.7 3.7 3.7

2 2.5 2.5 6.2

13 16.0 16.0 22.2

36 44.4 44.4 66.7

27 33.3 33.3 100.0

81 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN IV 

VALIDITAS DAN 

RELIABILITAS 

 

 

 

 

 



 

Validitas Variabel X1 

   Correlations 
 

  X1 

Pengetahuan tentang 
produk 

Pearson Correlation 
.786(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 80 

Kinerja merek Pearson Correlation .794(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 80 

Kekonsistensian merek 
dalam hal kualitas 

Pearson Correlation 
.804(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 
80 

fungsi dan kinerja merek 
sesuai dengan harapan 
konsumen 

Pearson Correlation 
.826(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 80 

X1 Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 80 

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

 

 

Validitas Variabel X2 

 Correlations 
 

  X2 

konsumen menyukai 
merek Pond's 

Pearson Correlation 
.922(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 80 

Pond's merupakan 
merek favorit 

Pearson Correlation 
.936(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 80 

X2 Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 80 

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



 

Validitas Variabel X3 

 Correlations 
 

  X3 

Pond's merupakan merek 
terbaik untuk kategori 
produk bersangkutan 

Pearson Correlation 
.866(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 80 

kinerja merek pond's lebih 
baik daripada merek 
lainnya 

Pearson Correlation 
.819(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 80 

Pond's memenuhi 
kebutuhan konsumen lebih 
baik dari merek lain 

Pearson Correlation 
.855(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 

80 

X3 Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 80 

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

Validitas Variabel X4 

 Correlations 
 

  X4 

Merek pond's memiliki 
reputasi baik 

Pearson Correlation 
.832(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 80 

anggapan orang lain 
tentang kinerja merek 
Pond's bagus 

Pearson Correlation 
.723(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 80 

Tidak pernah mendengar 
komentar negatif mengenai 
merek Pond's 

Pearson Correlation 
.779(**) 



 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 

80 

X4 Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 80 

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

Validitas X5 

 Correlations 
 

  X5 

kepercayaan terhadap 
perusahaan yaitu PT. 
Unilever, Tbk 

Pearson Correlation 
.852(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 80 

kepercayaan bahwa 
perusahaan tidak akan 
menipu 

Pearson Correlation 
.877(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 80 

perasaan aman waktu 
menggunakan produk 
karena kepercayaan 
terhadap perusahaan 

Pearson Correlation 

.927(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 

80 

X5 Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 80 

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

 



 

Reliabilitas Variabel X1 

 

Reliability Statistics

.815 .816 4

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

 
 
 

Reliabilitas Variabel X2 

Reliability Statistics

.840 .843 2

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

 
 

Reliabilitas Variabel X3 

Reliability Statistics

.824 .824 3

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

 
 
 

Reliabilitas Variabel X4 

Reliability Statistics

.670 .677 3

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

 
 

 

 

 



 

Reliabilitas Variabel X5 

Reliability Statistics

.862 .862 3

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN V 

DESKRIPSI 

VARIABEL, UJI 

ASUMSI KLASIK 

DAN ANALISIS 

REGRESI 

 

 

 

 

 

 



 

Uji Normalitas 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

E
x
p

e
c
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

80

.0000000

2.02737168

.070

.052

-.070

.626

.828

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Uji Non-Heteroskedastisitas 

Coefficientsa

2.826 1.056 2.675 .009

.210 .112 .414 1.876 .065

-.151 .183 -.194 -.827 .411

-.072 .137 -.126 -.522 .603

-.015 .136 -.021 -.110 .912

-.191 .080 -.308 -2.405 .019

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSUa. 

 
 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .881(a) .777 .761 2.09474 2.001 

a  Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3 
b  Dependent Variable: Y 
 

 

ANOVAb

1128.491 5 225.698 51.436 .000a

324.709 74 4.388

1453.200 79

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3a. 

Dependent Variable: Yb. 

 
 

Coefficientsa

-.053 1.763 -.030 .976

-.032 .187 -.019 -.173 .863 .241 4.158

.537 .305 .209 1.761 .082 .214 4.679

.760 .229 .407 3.315 .001 .200 5.001

.533 .227 .228 2.341 .022 .319 3.132

.367 .133 .180 2.767 .007 .716 1.397

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

 
 


