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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak 

di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km 

sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar di 

kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah 

satu kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. 

Selain itu, Malang juga merupakan kota terbesar kedua di 

wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung. Kota 

Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan seluruh 

wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas 

wilayah kota Malang adalah 252,10 km
2
. Bersama 

dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang 

merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal 

dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). 

Wilayah Malang Raya yang berpenduduk sekitar 4 juta jiwa, 

adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa 

Timur setelah Gerbang Kertosusila. Kawasan Malang Raya 

dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di 

Indonesia. 

Kota Malang terkenal sebagai Kota Apel karena 

mempunyai produksi apel melimpah yang pusat produksinya 

berada di luar wilayah kota Malang, yakni Kota Batu dan 

Poncokusumo, Kabupaten Malang. Apel ini banyak di ekspor 

ke dalam dan luar negeri. Apel diolah menjadi bermacam-

macam makanan maupun minuman, contohnya Sari apel, 

Keripik Apel, Manisan dll. Selain terkenal sebagai Kota Apel, 

Malang juga terkenal akan kulinernya yang menggoyang 

lidah. Salah satunya adalah bakso bakar yang telah berhasil 
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menjadi primadona sajian kuliner khas kota Malang. Aroma 

bakar dengan rasa pedasnya menjadi khas tersendiri dan tidak 

ditemukan pada bakso lain di luar Malang. 

Banyak sekali variasi bakso yang dapat dinikmati di 

Malang, mulai dari bakso yang di gerobak sampai yang ada di 

restoran. Antaranya yang terkenal adalah: Bakso President, 

Bakso Cak Man, Bakso Horeg, Bakso Damas, Bakso Dong, 

Bakso Bakar Pahlawan Trip, Bakso Solo, Bakso Cak Kar, 

Bakso Bakar Pak Man, Bakso Bakar ABM, dan masih banyak 

tempat makan bakso yang harus coba satu persatu karena 

setiap tempat memiliki cita rasa yang berbeda-beda. 

Keberadaan bakso bakar Pak Man semakin 

meramaikan wisata kuliner khas Kota Malang. Bakso Pak Man 

menyediakan beragam varian cita rasa bakso khas Malang, ada 

bakso bakar hingga rebus. Ide membuat bakso bakar berawal 

dari sebuah kejadian saat para karyawannya sedang membakar 

sisa bakso di depan warungnya. Saat itu bakso yang dijual 

ialah bakso rebus biasa. Mencium aroma bakso bakar yang 

tidak sengaja dibakar oleh seorang karyawannya, muncullah 

ide Pak Man untuk membuat bakso bakar. Setelah kejadian itu 

Pak Man terus menyediakan bakso bakar di warungnya dan 

menjadi menu utama. Pak man menyediakan atau 

memproduksi sekitar 100 – 150 porsi bakso per hari. Pak Man 

membuat bakso bakar yang sebelum dibakar diberi bumbu 

terlebih dahulu agar rasa dan aromanya terasa sedap. Untuk 

rasa pedas yang disediakan, mulai dari rasa tidak pedas, 

sedang dan sangat pedas.  

Bakso Bakar Pak Man dipilih karena cukup lama 

dikenal oleh masyarakat baik dalam maupun luar kota Malang, 

sehingga banyak dikunjungi oleh masyarakat dan menjadi 

tujuan utama kuliner bakso bakar di Kota Malang. Pihak 
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Bakso Bakar Pak Man mau menerima pihak luar untuk 

mengadakan penelitian. Letaknya sangat strategis dekat 

dengan lingkungan pendidikan dan rumah sakit.  

Seiring berjalannya waktu banyak yang membuka 

usaha bakso di Kota Malang ini dari yang sudah dikenal 

masyarakat sampai yang menjual bakso dengan memakai 

gerobak. Banyaknya pesaing dalam jenis usaha makanan ini 

memyebabkan banyak produsen yang menciptakan variasi 

produk bakso yang bahannya selain dari daging sapi dan 

bentuknya juga beraneka ragam. Akan tetapi konsumen yang 

merasa kualitas rasa dan aromanya lezat serta terjamin 

bahannya dari bahan pilihan dan kehalalannya terjaga akan 

terus mengkonsumsi bakso yang dikenalnya.  

Dunia pemasaran saat ini dalam kondisi persaingan 

yang semakin ketat dengan berbagai macam produk yang 

ditawarkan di pasar yang memiliki kualitas dan inovasi yang 

beragam. Perusahaan juga memiliki daya saing yang tinggi, 

perusahaan dituntut untuk tetap eksis agar dapat bertahan 

dalam bisnisnya tersebut. Adanya persaingan maka perusahaan 

harus melakukan berbagai macam inovasi baru dan 

memperkuat citra merek. Banyaknya bisnis kuliner 

menawarkan berbagai macam makanan dengan berbagai 

inovasi yang mampu mengambil hati para konsumen, sebagai 

penggemar kuliner. Konsumen dihadapkan dengan berbagai 

macam pilihan produk – produk, yang setiap produk memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu 

konsumen dituntut untuk cermat dan hati-hati dalam 

menentukan pilihannya sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya.  

Persaingan yang ketat menyebabkan pengusaha 

semakin sulit meningkatkan jumlah konsumen. Banyaknya 
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pemain dalam pasar membuat perusahaan sulit merebut pasar 

pesaing dengan segala macam keunggulan produk yang 

ditawarkan. Perusahaan harus bekerja keras untuk 

mempertahankan loyalitas konsumen karena semakin ketatnya 

persaingan secara tidak langsung akan mempengaruhi suatu 

usaha dalam mempertahankan pangsa pasar. Mempertahankan 

semua pelanggan yang ada akan lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan menarik pelanggan baru, karena biaya 

yang dibutuhkan untuk pelanggan baru bisa lima kali lipat dari 

pada biaya mempertahankan seorang pelanggan yang sudah 

ada. Upaya menjaga loyalitas konsumen merupakan hal 

penting yang harus dilakukan pengusaha (Kotler, 2009). 

Loyalitas tidak hadir begitu saja, diperlukan strategi 

dalam hal pengelolaan konsumen guna memperolehnya. 

Pengusaha harus mampu mengenal apa yang menjadi 

kebutuhan dan harapan konsumen saat ini maupun yang akan 

datang. Konsumen sebagai individu dalam mendapatkan atau 

membeli barang telah melalui proses-proses atau tahapan-

tahapan terlebih dahulu, seperti mendapat informasi baik 

melalui iklan atau referensi dari orang lain (word of mouth) 

kemudian membandingkan produk satu dengan produk yang 

lain sampai akhirnya mengkonsumsinya dan berdasarkan 

pengalaman tersebut konsumen akan membeli produk yang 

sama (loyal). Produsen harus terus memperhatikan kebiasaan 

konsumen dalam melakukan pembelian, karena loyalnya  

konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang ditawarkan 

tercermin dari kebiasaan konsumen dalam melakukan 

pembelian barang atau jasa. Perusahaan perlu mengamati 

loyalitas konsumen untuk dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen serta tercapainya tujuan sebuah 

perusahaan (Pradipta, 2012). 
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Munculnya berbagai macam produk dalam satu 

kategori dengan kualitas produk yang sudah menjadi standar 

dan dapat dengan mudah ditiru dan dimiliki oleh siapapun 

mengakibatkan sulitnya suatu perusahaan untuk 

mempertahankan dirinya sebagai pemimpin pasar. Usaha 

untuk mengatasi penetrasi yang dilakukan oleh kompetitor 

adalah dengan tetap menjaga pangsa pasarnya, salah satunya 

dengan membentuk citra merek (Brand Image) yang kuat oleh 

perusahaan. Tanpa citra merek yang kuat dan positif, sangatlah 

sulit bagi perusahaan untuk menarik pelanggan baru dan 

mempertahankan yang sudah ada (Rizan, 2012). 

Suatu merek mampu memenuhi harapan konsumen 

atau bahkan melebihi harapan konsumen, memberikan 

jaminan kualitas serta diproduksi oleh perusahaan yang 

memiliki reputasi, maka konsumen akan semakin yakin 

dengan pilihannya dan memiliki kepercayaan pada merek, 

serta menganggap merek tersebut sebagai bagian dari dirinya. 

Dengan demikian, kesetiaan merek akan lebih mudah untuk 

dibentuk dan perusahaan akan memiliki nama merek yang 

memiliki kesetiaan konsumen yang kuat, karena kepercayaan 

merek (brand trust) akan menentukan kesetiaan konsumen 

terhadap merek dan kepercayaan akan berpotensi menciptakan 

hubungan-hubungan yang bernilai tinggi (Nugroho, 2011).        

Citra merek (brand image) merupakan representasi 

dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari 

informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra 

terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa 

keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen 

yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan 

lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian (Aaker, 

2006). 



6 
 

Merek merupakan janji penjual kepada pembeli untuk 

secara konsisten memberikan feature, manfaat, dan jasa 

tertentu. Namun pemberian nama atau merek pada suatu 

produk hendaknya tidak hanya merupakan suatu simbol, 

melainkan atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian, dan 

pemakai. Pemasar harus selalu mendesain program 

pembangunan citra merek (brand image) dalam aktivitas 

pemasaran dan melakukan kegiatan yang mendukung 

pemasaran guna memperkuat merek. Kekuatan merek 

menyangkut dalam dua hal, yaitu persepsi konsumen terhadap 

merek dan loyalitas konsumen pada penggunaan merek. 

Seiring dengan perkembangan persaingan antar produsen 

dengan berbagai macam keunggulan yang bertujuan untuk 

menaikkan volume penjualan, meraih kembali pasar yang 

telah menurun, dan untuk mempertahankan pasar yang telah 

diperolehnya adalah tantangan yang harus dihadapi (Rangkuti, 

2003). 

Citra merek (brand image) sangatlah penting untuk 

meraih pangsa pasar yang diharapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul 

“Pengaruh Citra Merek (Brand Image) terhadap Loyalitas 

Konsumen Bakso Bakar Pak Man Kota Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Apakah citra merek (brand image) berpengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen produk  Bakso Bakar Pak 

Man? 
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2. Dimensi apakah dari citra merek (brand image) yang 

paling berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

produk Bakso Bakar Pak Man? 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apakah citra merek dengan dimensi 

citra perusahaan (corporate image), citra pemakai 

(user image), dan citra produk (product image) 

berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen 

produk Bakso Bakar Pak Man. 

2. Untuk mengetahui dimensi dari citra merek yang 

paling mempengaruhi loyalitas konsumen produk 

Bakso Bakar Pak Man. 

1.4 Kegunaan penelitian  

1. Sebagai pertimbangan dan masukan kepada Bakso 

Bakar Pak Man Kota Malang tentang pengembangan 

konsep pemasaran, khususnya pada citra merek dalam 

mempertahankan konsumennya. 

2. Sebagai pengembangan wawasan dan pengetahuan 

tentang pemasaran pada khususnya dan manajemen 

pada umumnya. 

1.5 Kerangka Pikir 

Citra merek (brand image) merupakan peranan 

penting dalam perkembangan sebuah merek karena citra 

merek menyangkut reputasi dan kredibilitas merek yang 

kemudian menjadi pedoman bagi khalayak kosumen untuk 

mencoba atau menggunakan suatu produk barang atau jasa 

sehingga menimbulkan pengalaman tertentu (brand 
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experience). Pemasar harus mampu menciptakan citra merek 

yang positif dibenak konsumennya karena jika konsumen 

mempersepsikan suatu merek memiliki citra yang lebih baik 

akan memberikan nilai tambah baginya, tentunya konsumen 

akan memilih produk dengan citra merek yang dianggap 

terbaik.  

Pikiran para konsumen yang terbiasa menggunakan 

merek tertentu cenderung konsisten terhadap citra merek 

tersebut. Kata lain, image menciptakan nilai yang sangat besar, 

dengan image yang baik dari suatu merek maka, konsumen 

akan mempengaruhi keputusan pembelian dan dapat 

tumbuhnya sikap loyal ( pembelian yang dilakukan berulang – 

ulang dalam jangka waktu panjang ). Kerangka pikir dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh citra merek 

terhadap loyalitas konsumen dimana citra merek dapat 

diperhatikan melalui citra perusahaan (corporate image), citra 

pemakai (user image) dan citra produk (product image). 

Citra perusahaan merupakan gambaran perusahaan di 

mata konsumen berdasarkan pengetahuan, tanggapan serta 

pengalaman konsumen terhadap perusahaan yang 

bersangkutan. Citra pemakai merupakan sekumpulan 

karakteristik dari konsumen yang dihubungkan dengan ciri 

khas dari konsumen suatu merek. Citra produk merupakan 

gambaran produk di mata konsumen berdasarkan pengetahuan, 

tanggapan serta pengalaman konsumen terhadap produk yang 

bersangkutan. Komponen citra merek diharapkan dapat 

mempengaruhi loyalitas konsumen Bakso Bakar Pak Man 

Kota Malang. Gambaran kerangka pikir penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 1 berikut.  
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

1.6 Hipotesis 

Citra merek (brand image) berpengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen produk Bakso Bakar Pak Man. 

Citra Merek 

(X) 

Bakso Bakar Pak Man 

Kota Malang 

 

Citra perusahaan 

(X1)  

1 Nama besar suatu 

usaha 

2 Kesesuaian harga 

3 Kebersihan tempat 

4 Kecepatan penyajian 

5 Keramahan dan 

kesopanan 

6 Tanggap terhadap 

keluhan 

Citra Pemakai 

(X2) 

1 Kepuasan konsumen 

2 Gaya hidup (life 

style) 

3 Kepercayaan 

konsumen 

 

Citra Produk 

(X3) 

1 Merek 

2 Kualitas 

3 Fitur atau gaya 

4 Desain 

LoyalitasKonsumen 

(Y) 

1 Loyalitas advokasi 

2 Loyalitas repurchase 

3 Loyalitas paymore  

Karakteristik Konsumen 

1 Jenis kelamin 

2 Usia 

3 Pendidikan 

4 Pekerjaan 

5 Pendapatan per 

bulan 

6 Asal kedatangan 

7 Sumber informasi  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Edris (2008) Penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Merek” memiliki 

tujuan untuk membuktikan bahwa pentingnya kepercayaan 

konsumen untuk menciptakan loyalitas pada merek agar terus 

mengkonsumsi hingga masa mendatang. Variabel yang 

digunakan adalah Kepercayaan Merek (X1), Kesukaan Pada 

Merek (X2), Kompetensi Merek (X3) serta Loyalitas Merek 

(Y) sebagai variabel terikat.  

Al’azis (2010) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Brand Image (Citra Merek) Terhadap Loyalitas 

Konsumen Pengguna Ponsel Merek Nokia” dengan hasil 

penelitian, diketahui bahwa brand image ponsel Nokia yang 

meliputi asosiasi merek, dukungan asosiasi merek, kekuatan 

asosiasi merek, dan keunikan asosiasi merek dalam kondisi 

baik dan loyalitas mahasiswa pengguna ponsel Nokia dalam 

kondisi loyal. 

Penelitian mengenai pengaruh citra merek terhadap 

loyalitas konsumen pada air mineral aqua dimana penelitian 

ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, dengan 

pengujian dilakukan uji t. Pengolahan data menggunakan 

program SPSS 16 for windows, dimana sampel penelitian 

diperoleh 100 orang dari populasi warga Komplek 

DEPDAGRI sebanyak 1200 orang. Berdasarkan hasil 

penelitian, diketahui bahwa citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen (Kemuning, 2010). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lutfiana (2011) 

yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk 
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Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Antara 

Terhadap Loyalitas Konsumen Air Minum Merek Aqua (Studi 

Kasus Pada Konsumen Aqua yang berdomisili di Perumahan 

Puri Anjasmoro), penelitian ini bertujuan menguji pengaruh 

antara citra merek, kualitas produk, kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas konsumen air minum Aqua pada masyarakat 

yang bedomisili di Perumahan Puri Anjasmoro. Hasil analisis 

penelitian ini membuktikan citra merek dan kualitas produk 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Citra merek dan kualitas produk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Citra 

merek, kualitas produk dan kualitas produk dan kepuasan 

konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen. Citra merek dan kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan 

konsumen. Pengaruh citra merek, kualitas produk dan 

kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen secara 

simultan sebesar 66,4%, pengaruh variabel lain di luar model 

terhadap loyalitas konsumen sebesar 33,6%. Pengaruh citra 

merek terhadap kepuasan sebesar 29,3%. Pengaruh kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen sebesar 44,7%. Pengaruh 

citra merek dan kualitas prodak secara simultan terhadap 

kepuasan sebesar 47%. Pengaruh variabel lain di luar model 

terhadap loyalitas konsumen sebesar 53%. Disarankan pihak 

produsen Aqua untuk mempertahankan dan meningkatkan 

citra merek dan kualitas produk untuk meningkatkan loyalitas 

konsumen. 

Nugroho (2011) Penelitian dengan judul “Pengaruh 

Citra Merek dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas 

Konsumen Pada Rumah Makan Gudeg Pawon di Janturan 

Umbulharjo Yogyakarta” bertujuan untuk menganalisis citra 
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merek rumah makan gudeg pawon, menganalisis kepuasan  

konsumen rumah makan gudeg pawon, menganalisis loyalitas 

pelanggan rumah makan gudeg pawon dan menganalisis 

pengaruh citra merek dan kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas pelanggan pada produk rumah makan gudeg pawon. 

Hal ini berarti variabel citra merek mampu memberikan 

pengaruh yang besar terhadap perubahan loyalitas konsumen 

Rumah Makan Gudeg Pawon. Teknik analisis yang digunakan 

adalah menggunakan model regresi linear berganda. Nilai 

konstanta (a) diperoleh sebesar 0,046 yang berarti apabila 

variabel citra merek diasumsikan tidak ada maka loyalitas 

konsumen yang terbentuk sebesar 0,046. Koefisien regresi cita 

merek (b) sebesar 0,379 menunjukkan bila ada peningkatan 

citra merek maka akan meningkatkan loyalitas konsumen 

Rumah Makan Gudeg Pawon. Nilai koefisien determinasi 

(adjusted R
2
) yang diperoleh adalah sebesar 0.447 yang berarti 

kontribusi pangaruh variabel citra merek, adalah sebesar 44,7 

% dan sisanya sebesar 55,3 % dijelaskan oleh faktor lain di 

luar model. Hal ini berarti variabel citra merek mampu 

memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan 

loyalitas konsumen Rumah Makan Gudeg Pawon.  

Irawan (2010) Penelitian yang berjudul “Loyalitas 

Pelanggan Kue “Pak Joyo” (Mbah Ipah - Arjun)” dengan 

tujuan penelitan yaitu menganalisis citra merek toko kue pak 

joyo, menganalisis loyalitas pelanggan toko kue pak joyo dan 

menganalisis pengaruh citra merek terhadap loyalitas 

pelanggan pada produk roti kue pak joyo. Hasil yang diperoleh 

yaitu Citra merek pada produk kue pak joyo adalah baik 

dengan skor rata-rata sebesar 19,80, Loyalitas konsumen kue 

pak joyo baik dengan rata-rata skor sebesar 19,97 dan terdapat 
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pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen dengan 

kontribusi 60,4% dan sisanya sebesar 39,6%. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

yaitu bertujuan mengetahui apakah citra merek dengan 

dimensi citra perusahaan, citra pemakai, dan citra produk 

berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen produk 

Bakso Bakar Pak Man, dan mengetahui dimensi dari citra 

merek yang paling mempengaruhi loyalitas konsumen produk 

Bakso Bakar Pak Man. Metode penelitian yang digunakkan 

yaitu analisis deskriptif dari 100 responden konsumen Bakso 

Bakar Pak Man. 

2.2 Merek (Brand) 

Keahlian yang sangat unik dari pemasar profesional 

adalah kemampuannya untuk menciptakan, memelihara, 

melindungi, dan meningkatkan merek. Para pemasar 

mengatakan bahwa pemberian merek adalah seni dan bagian 

penting dalam pemasaran. Menurut America Marketing 

Association (Kotler, 2009) merek adalah nama, istilah, tanda, 

simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual 

atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari 

barang atau jasa pesaing. 

Aaker (2006) menyatakan bahwa merek adalah cara 

membedakan sebuah nama dan atau simbol (logo, trademark, 

atau kemasan) yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan 

barang atau jasa dari satu produsen atau satu kelompok 

produsen dan untuk membedakan barang atau jasa itu dari 

produsen pesaing. Suatu merek pada gilirannya memberi tanda 

pada konsumen mengenai sumber produk tersebut. Di samping 

itu, merek melindungi baik konsumen maupun produsen dari 
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para pesaing yang berusaha memberikan produk-produk yang 

tampak identik. 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. 

 Suatu merek memberikan serangkaian janji yang di 

dalamnya menyangkut kepercayaan, konsistensi, dan harapan. 

Dengan demikian, merek sangat penting baik bagi konsumen 

maupun produsen. Bagi konsumen, merek bermanfaat untuk 

mempermudah proses keputusan pembelian dan merupakan 

jaminan akan kualitas. Sebaliknya bagi produsen, merek dapat 

membantu upaya-upaya untuk membangun loyalitas dan 

hubungan berkelanjutan dengan konsumen. 

Aaker, (2006) menjelaskan bahwa asosiasi merek 

merupakan segala hal yang berkaitan dengan merek. Suatu 

merek yang telah mapan akan mempunyai posisi yang 

menonjol dalam persaingan karena didukung oleh berbagai 

asosiasi yang tepat. Asosiasi merek memiliki beberapa fungsi 

yang menciptakan nilai bagi perusahaan dan konsumen  yaitu : 

1. Help process/Retrieve Information 

Asosiasi ini berfungsi untuk membantu menyediakan, 

memproses atau mendapatkan kembali informasi. 

2. Differentiate 

Asosiasi merek dapat menjadi landasan untuk 

membedakan suatu merek dengan merek lainnya. 

Fungsi pembeda tersebut menjadi keunggulan 

kompetitif bagi suatu merek yang dapat menjadi 

penghalang bagi pesaing. 
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3. Reason to buy 

Asosiasi merek dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian dengan menyediakan kredibilitas dan 

kepercayaan sehingga konsumen merasa nyaman 

dengan merek tersebut. 

4. Create positive Attitude/Feelings 

Asosiasi merek merangsang perasaan positif yang 

dapat dipindahkan ke dalam merek. Perasaan positif 

tersebut tercipta berdasar pengalaman konsumen saat 

menggunakan produk tersebut. 

5. Basis for Extensions 

Asosiasi merek dapat menjadi dasar untuk perluasan 

merek dengan menciptakan rasa kesesuaian (sense of 

fit) antara merek dengan produk. Citra merek harus 

dikelola dengan baik agar mampu menghasilkan citra 

merek yang positif di mata konsumen. Citra merek 

yang positif diciptakan oleh suatu asosiasi merek yang 

kuat, unik dan baik. 

2.3 Citra Merek (Brand Image)  

Brand image merupakan prioritas penting bagi 

konsumen sebelum melakukan pembelian, dimana dengan 

adanya brand image yang baik atau positif dapat menciptakan 

nilai lebih pada konsumen, sehingga menimbulkan nilai lebih 

saat melakukan pembelian atau menggunakan suatu merek 

tertentu. Jika suatu merek memiliki citra (image) yang buruk 

pada konsumen, kemungkinan besar konsumen tidak tertarik 

untuk membeli atau menggunakan merek tersebut. Sehingga 

perusahaan sebisa mungkin membangun suatu citra, dalam 

artian bagaimana suatu perusahaan dapat menarik konsumen 
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dan dibenak konsumen perusahaan tersebut memiliki citra 

yang positif atau citra yang baik (Permadi, 2014). 

Ciri merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang 

muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek 

tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul 

dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan 

suatu merek, sama halnya ketika kita berpikir tentang orang 

lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa citra merek 

merupakan kumpulan kesan konsumen mengenai suatu merek 

berdasarkan ingatan-ingatan konsumen terhadap merek 

tersebut (Rizan, 2012). 

Brand image merupakan pemahaman konsumen 

mengenai brand secara keseluruhan, kepercayaan konsumen 

terhadap suatu brand tertentu, dan bagaimana konsumen 

memandang suatu brand. Hal yang harus diperhatikan adalah 

bagaimana mempertahankan dan meningkatkan brand image 

yang baik sehingga bisa terus menjaga loyalitas pelanggan. 

Brand image merepresentasikan keseluruhan persepsi terhadap 

brand dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu 

terhadap brand itu serta sebagai pembeda dengan produk 

pesaing (Saputri, 2014). 

Kotler (2009) mendefinisikan citra merek sebagai 

seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu merek, karena itu sikap dan tindakan 

konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra 

merek tersebut. Citra merek merupakan syarat dari merek yang 

kuat. Simamora (2003) mengatakan citra adalah persepsi yang 

relatif konsisten dalam jangka waktu panjang. Sehingga tidak 

mudah untuk membentuk citra, citra sekali terbentuk akan sulit 

untuk mengubahnya. Citra yang dibentuk harus jelas dan 

memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan pesaingnya, 
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saat perbedaan dan keunggulan merek dihadapkan dengan 

merek lain.  

2.3.1 Komponen Citra Merek 

Hogan (2005) menjelaskan bahwa citra merek 

merupakan asosiasi dari semua informasi yang tersedia 

mengenai produk, jasa dan perusahaan dari merek yang 

dimaksud. Informasi ini didapat dari dua cara; yang pertama 

melalui pengalaman konsumen secara langsung, yang terdiri 

dari kepuasan fungsional dan kepuasan emosional. Merek 

tersebut tidak cuma dapat bekerja maksimal dan memberikan 

performansi yang dijanjikan tapi juga harus dapat memahami 

kebutuhan konsumen, mengusung nilai-nilai yang diinginkan 

oleh kosumen dan juga memenuhi kebutuhan individual 

konsumen yang akan mengkontribusi atas hubungan dengan 

merek tersebut. Kedua, persepsi yang dibentuk oleh 

perusahaan dari merek tersebut melalui berbagai macam 

bentuk komunikasi, seperti iklan, promosi, hubungan 

masyarakat (public relations), logo, fasilitas retail, sikap 

karyawan dalam melayani penjualan, dan performa pelayanan. 

Bagi banyak merek, media, dan lingkungan dimana merek 

tersebut dijual dapat mengkomunikasikan atribut-atribut yang 

berbeda. Penting demi kesuksesan sebuah merek, jika semua 

faktor ini dapat berjalan sejajar atau seimbang, ketika nantinya 

akan membentuk gambaran total dari merek tersebut. 

Gambaran inilah yang disebut citra merek atau reputasi merek, 

dan citra ini bisa berupa citra yang positif atau negatif atau 

bahkan diantaranya.  

Arnould (2005) mengemukakan bahwa komponen citra 

merek (brand image) terdiri atas tiga bagian, yaitu: 
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1. Citra pembuat (corporate image) 

Kotler (2009) menjelaskan bahwa asosiasi yang 

dipersepsikan konsuemn terhadap perusahaan yang 

membuat suatu barang atau jasa. Citra Perusahaan 

berhubungan dengan nama bisnis, arsitektur, variasi dari 

produk, tradisi, ideologi dan kesan pada kualitas yang 

dikomunikasikan oleh setiap karyawan yang 

berinteraksi dengan klien organisasi. 

Citra masyarakat terhadap suatu organisasi, 

seringkali merupakan hasil interaksi masyarakat dengan 

anggota organisasi. Ming-Huei (2010) menyatakan 

bahwa citra perusahaan adalah seperti citra negara, 

bekerja sebagai ringkasan atau informasi keputusan 

dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Citra 

perusahaan sering dipertukarkan dengan identitas 

perusahaan dan dapat didefinisikan sebagai kesan dari 

sebuah perusahaan tertentu atau korporasi yang dimiliki 

oleh beberapa segmen masyarakat, informasi 

perusahaan dianggap dapat mempengaruhi persepsi citra 

merek dengan mentransfer sikap konsumen untuk 

mereka sikap terhadap produk atau dengan 

mempengaruhi mereka untuk menciptakan keyakinan 

baru yang kemudian mempengaruhi preferensi mereka 

dan pemilihan produk 

2. Citra Pemakai (user image) 

Asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. 

Citra pemakai dapat ditunjukkan oleh umur, pekerjaan, 

pendapatan, gaya hidup dan kepribadian. Xian (2011) 

mengemukakan citra pengguna mengacu pada apakah 

kepribadian merek adalah sama dan sebangun dengan 
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konsumen. Jika kepribadian merek sesuai dengan 

konsep diri konsumen, produk dapat menerima 

penilaian yang tinggi. 

Kressmann (2006) menjelaskan bahwa citra 

pemakai adalah kesesuaian citra pemakai telah 

memperkirakan preferensi produk, pilihan merek, 

kepuasan konsumen serta loyalitas. Citra pemakai ini 

berhubungan dengan bagaimana konsumen memandang 

dan mempersepsikan bagaimana mereka 

mengidentifikasi semua asosisasi yang mereka dapat 

akan dapat mereka sinkronkan dengan konsep dan 

keinginan dari konsumen itu sendiri. 

3. Citra Produk (product image) 

Xian (2011) berpendapat bahwa Citra produk 

terkait dengan manfaat yang melekat pada produk. 

Sebagai manfaat simbolis, fungsional dan pengalaman 

dari produk telah terbukti menyebabkan pilihan merek, 

citra produk juga akan mempengaruhi penilaian produk. 

Citra produk akan berhubungan dengan 

keuntungan yang tercantum pada produk. Sebagai 

simbol produk, fungsi produk dan keuntungan dalam 

pengalaman dari produk-produk telah dibuktikan untuk 

memimpin dan menjadi pilihan pertama dari produk-

produk yang telah ada, citra produk juga mempengaruhi 

dari evaluasi dan penilaian sebuah produk dari 

konsumen untuk menjadi pelanggan yang loyal. 

2.4    Loyalitas Konsumen  

Loyalitas adalah pilihan yang dilakukan konsumen 

untuk membeli merek tertentu dibandingkan merek yang lain 

dalam kategori produk (Giddens, 2011). Kesetiaan konsumen 
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tidak terbentuk dalam waktu singkat tetapi melalui proses 

belajar dan berdasarkan hasil pengalaman dari konsumen itu 

sendiri dan terjadi pembelian konsisten sepanjang waktu. Bila 

yang didapat sudah sesuai dengan harapan, maka proses 

pembelian akan terjadi secara berulang, sehingga dapat 

dikatakan bahwa telah timbul adanya kesetiaan konsumen. 

Berdasarkan pengalamannya, konsumen yang tidak 

mendapatkan merek yang memuaskan sesuai dengan 

keinginan maka ia tidak akan berhenti untuk mencoba merek-

merek yang lain sampai ia mendapatkan produk atau jasa yang 

memenuhi kriteria mereka (Cornelia, 2008). 

Menganalisa loyalitas konsumen akan lebih berhasil 

apabila mampu memahami aspek psikologis manusia. Persepsi 

merupakan salah satu aspek tersebut dan sebelum persepsi 

konsumen terbentuk terhadap suatu objek, dalam hal ini 

kualitas, harga, dan suasana toko merupakan faktor yang 

memotivasi konsumen dalam suatu produk. Konsumen 

mempunyai rasa suka dan tidak suka setelah mereka membeli 

produk dan kemudian persepsi terbentuk dan akan menentukan 

perilaku terhadap merek produk tersebut. Hal ini dikarenakan 

persepsi menjelaskan evaluasi kognitif, perasaan emosional, 

dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan (Nugroho, 

2011).  

Konsumen yang merasa puas terhadap produk atau 

merek yang dikonsumsi atau dipakai akan membeli ulang 

produk tersebut. Pembelian ulang yang terus-menerus dari 

produk dan merek yang sama akan menunjukkan loyalitas 

konsumen terhadap merek. Loyalitas merek memiliki beberapa 

tingkatan. Masing-masing tingkatan mewakili tantangan 

pemasaran yang berbeda dan mewakili juga tipe aset yang 



22 
 

berbeda dalam mengelola dan mengeksploitasinya (Aaker, 

1996). 

Selanjutnya Griffin (2005) berpendapat bahwa seorang 

pelanggan dikatakan setia atau loyal apabila pelanggan 

tersebut menunjukkan perilaku pembelian secara teratur atau 

terdapat suatu kondisi dimana mewajibkan pelanggan membeli 

paling sedikit dua kali dalam selang waktu tertentu. Upaya 

memberikan kepuasan pelanggan dilakukan untuk 

mempengaruhi sikap pelanggan, sedangkan konsep loyalitas 

pelanggan lebih berkaitan dengan perilaku pelanggan daripada 

sikap dari pelanggan. Loyalitas konsumen adalah komitmen 

pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan 

kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa 

terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun 

pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai 

potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku (Arnould, 

2005).  

Konsumen dengan loyalitas tinggi akan 

memberitahukan keunggulan dan kualitas layanan tersebut 

kepada orang lain bahkan sering memberikan saran untuk 

menggunakan layanan jasa yang diberikan kepada konsumen. 

Nugroho (2011) membagi loyalitas konsumen dalam tiga 

tahap, antara lain:  

1. Loyalitas advokasi, merupakan sikap pelanggan untuk 

memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk 

melakukan pembelian ulang terhadap produk atau 

jasa. Loyalitas advokasi pada umumnya disertai 

dengan pembelaan konsumen terhadap produk atau 

jasa yang dipakai.  

2. Loyalitas repurchase, loyalitas pelanggan berkembang 

pada perilaku pembelian pelanggan terhadap layanan 
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baru yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, yang 

ditunjukkan dengan keinginan untuk membeli 

kembali.  

3. Loyalitas paymore, loyalitas pelanggan untuk kembali 

melakukan transaksi untuk menggunakan produk atau 

jasa yang telah dipakai oleh konsumen tersebut 

dengan pengorbanan yang lebih besar. 

2.5 Hubungan antara Citra Merek dengan Loyalitas 

Konsumen 

Suatu perusahaan akan dilihat melalui citranya baik 

citra itu negatif atau positif. Citra yang positif akan 

memberikan arti yang baik terhadap produk perusahaan 

tersebut dan seterusnya dapat meningkatkan jumlah penjualan. 

Sebaliknya penjualan produk suatu perusahaan akan jatuh atau 

mengalami kerugian jika citranya dipandang negatif oleh 

masyarakat. 

Citra merek berkaitan dengan asosiasi merek. Kesan 

merek yang muncul dalam ingatan konsumen meningkat 

seiring dengan semakin banyaknya pengalaman konsumen 

dalam mengkonsumsi merek tersebut. Selanjutnya, ketika 

asosiasi-asosiasi dari merek tersebut saling berhubungan 

semakin kuat maka citra merek yang terbentuk juga akan 

semakin kuat. Hal inilah yang mendasari konsumen untuk 

melakukan pembelian kembali dan menjadi loyal pada merek 

tersebut (Durianto, 2001). Konsumen yang terbiasa 

menggunakan merek tertentu cenderung memiliki konsistensi 

terhadap citra merek tersebut (Rangkuti, 2003). 

Jadi dapat dikatakan citra yang baik dari suatu merek 

dapat mengarahkan pada loyalitas konsumen terhadap suatu 

merek. Penting bagi perusahaan untuk membangun citra dari 
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merek yang dihasilkannya, agar citra merek yang dibangun 

dapat dipersepsikan dengan baik oleh konsumen. 

Bagaimanapun juga citra merek tersebut dapat berkembang 

menjadi merek ini tidak lepas dari reputasi yang dibangun atas 

kualitas yang diberikan merek tersebut. 

2.6 Karakteristik Konsumen 

Konsumen (pelanggan) adalah orang yang mampu 

mengakses informasi objektif mengenai merek-merek 

bersaing, termasuk soal biaya, harga, fitur dan mutu, tanpa 

bergantung pada masing-masing usaha manufaktur atau 

pengecer (Kotler, 2002). Konsumen dalam banyak hal akan 

mampu menentukan harga yang ingin mereka bayar dan 

menantikan tanggapan dari penjual yang paling menarik bagi 

mereka untuk memuaskan sebagian dari kebutuhannya. 

Karakteristik konsumen menurut Sumarwan (2002), 

meliputi pengetahuan dan pengalaman konsumen, kepribadian 

konsumen dan karakeristik demografi konsumen. Karakteristik 

demografi konsumen meliputi beberapa variabel seperti jenis 

kelamin, umur, tempat tinggal, pendidikan terakhir, pekerjaan, 

status, pandapatan dan lain sebagainya. Pengetahuan akan 

berbagai variabel tersebut akan sangat membantu perusahaan 

dalam memaksimumkan daya tariknya melalui produk dan 

bauran pelayanannya. 

Konsumen yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang banyak mengenai produk, mungkin tidak 

termotivasi untuk mencari informasi karena konsumen 

tersebut sudah merasa cukup dengan pengetahuannya untuk 

mengambil keputusan. Konsumen yang mempunyai 

kepribadian sebagai orang yang senang mencari informasi 

(information seeker) akan meluangkan waktu untuk mencari 
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informasi lebih banyak. Pendidkan adalah salah satu 

karakteristik demografi yang penting. Konsumen yang 

berpendidikan tinffi cenderung mencari informasi yang 

banyak mengenai suatu produk sebelum memutuskan untuk 

membeli. 

Sumarwan (2002) juga menyatakan bahwa semua 

penduduk berapapun usianya adalah konsumen. Oleh sebab itu 

produsen harus memahami distribusi usia penduduk dari suatu 

wilayah yang akan dijadikan target pasarnya. Perbedaan usia 

akan menyebabkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap 

produk. usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

preferensi dan persepsi konsumen dalam proses keputusan 

untuk menerima suatu yang baru, baik produk maupun jasa. 

Seseorang yang berumur relatif muda, lebih cepat menerima 

sesuatu yang baru. Preferensi terhadap pangan bersifat plastis 

pada orang yang berusia muda, tetapi permanen bagi mereka 

yang sudah berumur. 

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima 

seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya. Jumlah 

pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli seorang 

konsumen. Dengan alasan inilah para pemasar perlu 

mengetahui pendapatan konsumen yang menjadi sasarannya. 

Besar kecilnya pendapatan yang diterima konsumen 

dipengaruhi oleh tingkat pendididkan dan pekerjaannya. 

Pekerjaan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya 

pendapatan yang akan diperoleh. Pendidikan formal penting 

akan membentuk pribadi dengan wawasan berpikir yang lebih 

baik, semakin tinggi pendidikan formal maka seseorang akan 

lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang gizi. Hal ini 

berdampak positif terhadap ragam pangan yang akan 

dikonsumsi (Sumarwan, 2002).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Bakso Bakar Pak Man yang 

berlokasi di Jalan Diponegoro No. 19 Malang. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 7 Maret sampai dengan 5 April 2016. 

Metode pemilihan lokasi yang digunakan adalah purposive  

atau pemilihan tempat atau lokasi secara sengaja dengan 

pertimbangan bahwa Bakso Bakar Pak Man juga termasuk 

salah satu Bakso Bakar yang ramai dikunjungi di Kota Malan, 

belum pernah dilakukan penelitian pada lokasi yang dipilih, 

lokasi yang mudah dijangkau, dekat dengan lingkungan 

pendidikan maupun rumah sakit dan pihak Bakso Bakar Pak 

Man mau menerima pihak luar untuk mengadakan penelitian. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data 

primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah secara 

langsung oleh peneliti langsung dari responden di lapang 

berupa data opini dan kuesioner. Kuesioner berisi daftar 

pertanyaan yang terstruktur dan materinya berhubungan 

dengan citra merek (brand image) dan pengaruhnya terhadap 

loyalitas konsumen. Pengumpulan data sekunder atau 

pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung juga 

dilakukan untuk melengkapi data primer seperti keterangan 

atau literatur yang ada hubungannya dengan penelitian dan 

sifatnya melengkapi dan mendukung data primer.  
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3.2.1 Penentuan Sampel Penelitian 

Metode penentuan responden menggunakan metode 

accidental sampling yaitu metode pengambilan responden 

secara kebetulan dengan melakukan wawancara terhadap 

konsumen, menggunakan pertimbangan - pertimbangan 

dengan memasukkan unsur tertentu sesuai tujuan penelitian 

(Arikunto, 2005). Cara melalukan metode tersebut yaitu 

pemilihan waktu (dilakukan setiap hari ), pengambilan sampel 

respondennya dilakukan 7-8 jam sehari, pengunjung yang 

datang dalam satu keluarga atau berkelompok akan dipilih 

salah satunya untuk diwawancarai. Kriteria responden dalam 

penelitian ini yaitu merupakan penduduk atau masyarakat 

yang berada di daerah Malang dan membeli Bakso Bakar Pak 

Man Kota Malang. 

3.2.2 Jumlah Responden 

Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari 

Yamane dan Slovin (Riduwan, 2010) sebagai berikut: 

n  
 

      
      keterangan:  

 n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi Kota Malang 

tahun 2015 = 881.794 jiwa 

d
2
 = Presisi (ditetapkan 10% dengan 

tingkat kepercayaan 95%) 

    
       

               
 = 89,81 orang  

Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini dibulatkan menjadi 100 orang. 
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3.3 Variabel Pengamatan 

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Variabel penelitian 

dibagi menjadi dua, yaitu:  

1. Variabel independent dalam penelitian ini adalah citra 

merek yang didefinisikan oleh Kotler (2009) sebagai 

seperangkat keyakinan, ide, kesan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu merek. Komponen citra 

merek (brand image) terdiri atas tiga bagian, yaitu 

citra perusahaan (corporate image), citra pemakai 

(user image), dan citra produk (product image).  

2. Variabel Dependent (Terikat) merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel independent. Penelitian ini yang 

dijadikan sebagai variabel dependen adalah loyalitas 

konsumen. 

Penelitian dilakukan dengan mendatangi secara 

langsung ke perusahaan, untuk mendapatkan data primer 

melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada 

masyarakat mengenai pengaruh citra merek (brand image) 

terhadap loyalitas konsumen. Responden diminta menanggapi 

pertanyaan yang diberikan dengan cara menjawab daftar 

pertanyaan  tentang seberapa besar penilaian mereka atas 

pengaruh citra merek (brand image) terhadap loyalitas 

konsumen. Jenis kuesioner yang akan digunakan adalah 

kuesioner tertutup yaitu responden diminta untuk menjawab 

pertanyaan dengan memilih jawaban yang telah disediakan 

dengan Skala Likert yang berisi empat tingkatan pilihan 



30 
 

jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap pernyataan 

yang dikemukakan.  

Tabel 1. Penilaian kuesioner (Likert Scale) 

 Pilihan Jawaban Nilai (Score) 

      1. Sangat sesuai 4 

      2. Sesuai 3 

      3. Tidak sesuai 2 

      4. Sangat tidak sesuai 1 

 

3.3.1 Variabel Independent 

Variabel independent (X) yang dapat diamati adalah 

sebagai berikut : 

X1. Citra Perusahaan (Corporate Image) yaitu sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

perusahaan yang membuat suatu barang atau jasa. 

Indikatornya meliputi: 

X1.1 Nama besar suatu usaha 

X1.2 Kesesuaian harga 

X1.3 Kebersihan tempat 

X1.4 Kecepatan penyajian 

X1.5 Keramahan dan kesopanan 

X1.6 Tanggap terhadap keluhan 

X2. Citra Pemakai (User Image) yaitu sekumpulan asosiasi 

yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang 

menggunakan suatu barang atau jasa. Indikatornya 

meliputi: 

X2.1 Kepuasan konsumen 

X2.2 Gaya hidup (life style) 

X2.3 Kepercayaan konsumen 
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X3. Citra produk (Product Image) yaitu sekumpulan asosiasi 

yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu barang 

atau jasa. Indikatornya meliputi: 

X3.1 Merek 

X3.2 Kualitas 

X3.3 Fitur atau gaya 

X3.4 Desain 

3.3.2 Variabel Dependent 

Variabel Dependent (terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

independent. 

Y1 Loyalitas konsumen, yaitu komitmen pelanggan bertahan 

secara mendalam untuk berlangganan kembali atau 

melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih 

secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun 

pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai 

potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. 

Y1.1 Loyalitas advokasi 

Y1.2 Loyalitas repurchase 

Y1.3 Loyalitas paymore 

3.3.3 Karakteristik konsumen 

Karakteristik konsumen merupakan karakter yang berdasarkan 

pada : 

1. Jenis kelamin 

2. Usia 

3. Pendidikan 

4. Pekerjaan 

5. Pendapatan per bulan 

6. Asal kedatangan 
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7. Sumber informasi  

3.4 Definisi Operasional Variabel Pengamatan 

3.4.1 Citra Perusahaan 

Tabel 2.  Indikator variabel citra perusahaan (corporate image) 
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3.4.2 Citra Pemakai 

Tabel 3. Indikator variabel citra pemakai (user image) 
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3.4.3 Citra Produk 

Tabel 4. Indikator variabel citra produk (product image) 
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3.4.4 Loyalitas Konsumen 

Tabel 5. Indikator variabel loyalitas konsumen 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang terkumpul pada penelitian dianalisis 

menggunakan analisa deskriptif dan analisa kuantitatif. 

Analisis deskriptif dalam penelitian digunakan untuk 

mendeskripsikan jawaban responden. Penjelasan data 

kualitatif dan data kuantitatif adalah sebagai berikut: 

1. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam 

bentuk informasi, baik secara lisan maupun tulisan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

2. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam 

bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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3.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

Validitas dan reliabilitas termasuk salah satu aspek 

penting yang harus diperhatikan dalam menyusun kuesioner, 

tujuannya agar dapat menggambarkan fenomena yang ingin 

diukur dan kebenarannya dapat dipercaya sehingga penelitian 

ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta 

mempermudah penulis dalam perhitungan validitas dan 

reliabilitas sehingga mendapatkan data yang akurat dan 

meminimalkan kesalahan, pengolahan data dilakukan dengan 

bantuan software SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) versi 16. Instrumen dalam pengumpulan data 

merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

valid dan reliable (Sugiyono, 2009).  

3.6.1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006).  

Mengukur loyalitas konsumen suatu produk di mata konsumen 

diukur dalam tiga pertanyaan berupa satu pertanyaan tiap 

indikator. Mengukur variabel loyalitas konsumen, jawaban 

responden dikatakan valid apabila item-item dalam kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam 

kuesioner tersebut. Validitas dapat digunakan SPSS dan dapat 

pula digunakan rumus teknik korelasi Product Moment : 
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Keterangan:  

r = koefisien korelasi  
 

n = jumlah observasi/responden  

X = skor pertanyaan  

Y = skor total  

Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat korelasi 

antara skor masing-masing item dalam kuesioner dengan total 

skor yang ingin diukur, yaitu dengan menggunakan Coefficient 

Correlation Pearson dalam SPSS. Nilai signifikansi (P Value) 

> 0,05, maka tidak terjadi hubungan yang signifikan dan 

apabila nilai signifikansi (P Value) < 0,05, maka terjadi 

hubungan yang signifikan. 

3.6.2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur tingkat 

kevalidan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Uji reliabilitas 

dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha (α) dari 

Cronbach:   

r = (
 

   
) (1 - 

   
 

  
 )  dan    

   
     

 

 
 

keterangan:  

r         reliabilitas instrumen 

k         banyak butir pertanyaan 

∑  
   

jumlah varian butiran 
    

      
varian total 

n                        

X                              
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3.7. Uji Asumsi Klasik 

3.7.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. 

3.7.2  Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent). Melihat ada atau tidaknya multikolonieritas 

maka dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF) yang dapat dihitung dengan rumus:     

       
 

               
 

    

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas   

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan 

analisis dengan uji glejser. Persamaannya adalah:   

                  

Variabel independent secara signifikan secara statistik tidak 

mempengaruhi variabel dependent, maka tidak terdapat 

indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat 

apabila dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat 

kepercayaan 5% (Arifiyani, 2012).  

3.8. Metode Analisis  

Membuktikan hipotesis yang diajukan pada penelitian 

ini digunakan metode analisis, yaitu:  
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1. Analisis deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang 

bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi 

bentuk yang mudah dipahami, dalam bentuk informasi 

yang ringkas, dimana hasil penelitian beserta 

analisanya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang 

mana dari analisis tersebut akan dibentuk suatu 

kesimpulan.  

2. Analisis regresi berganda untuk mengetahui besarnya 

pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan 

kejadian (variabel X) terhadap kejadian lainnya 

(variabel Y). Analisis regresi berganda berperan 

sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji 

ada tidaknya pengaruh citra merek terhadap loyalitas 

konsumen.  

3.8.1 Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi menggunakan rumus persamaan 

regresi berganda seperti yang dikutip dalam Sugiyono (2009), 

yaitu: 

  Y = a +  b1X1 + b2X2 + b3X3  

Keterangan:  

Y = loyalitas konsumen terhadap produk Bakso Bakar Pak 

Man (variabel dependent atau terikat)  

a = konstanta 

X1  = corporate image (variabel independent/bebas)  

X2  = user image (variabel independent/bebas)  

X3  = product image (variabel independent/bebas)  

b1 – b3= koefisien regresi yang hendak ditafsirkan 

 

 



40 
 

3.8.2 Uji F (Uji Serempak) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

bersama-sama variabel bebas terhadap varibel terikat, dimana 

Fhitung > Ftabel, maka H1 diterima atau secara bersama-sama 

variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara 

serentak. Sebaliknya apabila Fhitung < Ftabel, maka H0 

diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Mengetahui 

signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel 

bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability 

sebesar 5% (α = 0,05).  

Jika sig > ά (0,05), maka H0 diterima H1 ditolak.  

Jika sig < ά (0,05), maka H0 ditolak H1 diterima.  

3.8.3 Uji T (Uji Parsial)  

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi dari 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara individual dan menganggap dependen yang lain 

konstan. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi 

dengan membandingkan antara nilai Ttabel dengan nilai 

Thitung. Nilai Thitung > Ttabel maka variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel independen, 

sebaliknya jika nilai Thitung < Ttabel maka variabel 

independen secara individual tidak mempengaruhi variabel 

dependen.  

Thitung > Ttabel berarti H0 ditolak dan menerima H1  

Thitung < Ttabel berarti H0 diterima dan menolak H1  

Uji T juga bisa dilihat pada tingkat signifikansinya:  

Jika tingkat signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima  
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Jika tingkat signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak 

3.9 Batasan Istilah 

a. Citra merek (brand image) merupakan representasi 

dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan 

dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu 

terhadap merek itu. Citra merek terdiri dari citra 

perusahaan, citra pemakai dan citra produk. 

b. Citra perusahaan (corporate image), yaitu sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

perusahaan yang membuat suatu barang atau jasa. 

c.  Citra pemakai (user image), yaitu sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa.  

d.  Citra produk (product image), yaitu sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu 

barang atau jasa. 

e. Loyalitas adalah pilihan yang dilakukan konsumen 

untuk membeli merek tertentu dibandingkan merek 

yang lain dalam kategori produk. 

f. Nama besar suatu usaha merupakan icon positif yang 

dibentuk oleh perusahaan atau suatu badan usaha guna 

konsumen selalu mengingat dan mengetahui nama 

besar usaha yang dibentuk. 

g. Kesesuaian harga merupakan faktor pembentuk 

tingkatan konsumen yang mengkonsumsi suatu 

produk di tempat usaha sehingga harga yang yang 

dibentuk harus sesuai dengan semua tingkatan 

konsumen. 
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h. Kebersihan tempat merupakan merupakan faktor 

utama yang membuat konsumen merasa percaya untuk 

mengkonsumsi suatu produk atau mengunjungi tempat 

usaha. 

i. Keramahan dan kesopanan adalah sikap pelayan yang 

baik terhadap konsumen yang membuat konsumen 

merasa nyaman terhadap perusahaan atau suatu usaha. 

j. Kepuasan konsumen merupakan faktor utama yang 

mendasari suatu usaha dikatakan baik atau tidak. 

k. Life style atau gaya hidup mempengaruhi produk yang 

akan dikonsumsi. Perbedaan gaya hidup juga akan 

membedakan produk yang akan dikonsumsi oleh 

konsumen satu dengan konsumen lain nya. 

l. Kepercayaan konsumen merupakan suatu rasa yang 

dibentuk konsumen karena nilai positif yang diberikan 

oleh perusahaan terhadap konsumen sehingga 

konsumen akan terus kembali mengkonsumsi produk. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Bakso Bakar Pak Man Kota Malang 

Bakso Bakar Pak Man Kota Malang yang berlokasi di 

Jalan Diponegoro No. 19, Kota Malang, Jawa Timur 

merupakan perusahaan produk olahan bakso yang letaknya 

sangat strategis dekat dengan lingkungan pendidikan, rumah 

sakit, dan sekolah. Kalangan pemuda dan khususnya 

mahasiswa menyukai bakso dikarenakan rasanya yang 

menarik dan harganya sesuai dengan kantong mereka. Bakso 

Bakar Pak Man Kota Malang juga berdekatan dengan usaha 

restoran lainnya yang kebanyakan menjual makanan jaman 

sekarang sehingga rumah makan tersebut dapat membidik 

semua kalangan karena produk yang dijual sesuai dengan 

keinginan mayoritas pecinta kuliner.  

Nama Bakso Bakar Pak Man diambil dari nama 

pemiliknya yaitu Bapak Soeparman di salah satu Kota Malang 

dengan membidik semua segmen pelanggan. Bakso Bakar 

didirikan pada tahun 1900an. Bakso Bakar Pak Man tidak 

membuka cabang baik di Malang atau pun kota lain. Pemilik 

usaha langsung menangani dan mengawasi penjualan Bakso 

Bakar pada setiap harinya.  

Rumah makan Bakso Bakar Pak Man buka setiap hari 

pukul 09.00 – pukul 17.00 WIB. Rumah makan Bakso Bakar 

Pak Man menyediakan olahan bakso yang berbeda yaitu 

dengan cara dibakar, disajikan dengan porsi berbeda mulai isi 

5 biji, 10 biji dan 15 biji. Variasi rasa yang dijual juga 

beraneka ragam mulai manis hingga pedas. Harga satu porsi 

dihitung berdasarkan jumlah biji bakso dengan harga perbiji 

Bakso Bakar Rp. 3.000,00. Rumah makan Bakso Bakar Pak 
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Man juga melayani penjualan dalam porsi banyak dan 

catering.  

Bakso Bakar Pak Man Kota Malang cukup lama 

dikenal dalam maupun luar Kota Malang. Pegawai yang ramah 

menjadikan rumah makan ini sanggup bertahan ditengah 

perkembangan bisnis Bakso Bakar lainnya di Kota Malang. 

Hal ini karena pihak rumah makan mempunyai prinsip yaitu 

selalu memberikan kualitas yang terbaik pada pelanggan, baik 

dari produk maupun kualitas pelayanan. Cita rasa produk 

selalu dipertahankan oleh pihak rumah makan, yaitu 

konsistensi cita rasa makanan yang lezat.  Harga yang 

ditawarkan juga disesuaikan dengan kualitas yang diberikan 

sekaligus dengan pelayanan terbaik bagi pelanggan. 

   
     Gambar 2. Lokasi Bakso Bakar Pak Man  

4.2 Karakteristik Responden  

Bagian ini diuraikan dan dijelaskan mengenai hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan dan diolah untuk 

mengetahui pengaruh brand image terhadap loyalitas 

konsumen Bakso Bakar Pak Man. Penulis menyebar sebanyak 

100 kuesioner kepada responden. Profil responden yang 

ditanyakan pada kuesioner adalah jenis kelamin, usia, 

pekerjaan, pendapatan rata-rata tiap bulan, dan informasi dari 
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mana responden mengetahui atau mengenal Bakso Bakar Pak 

Man. Karakteristik responden Bakso Bakar Pak Man Kota 

Malang selengkapnya seperti disajikan pada Gambar 3, 4, 5, 6, 

7, 8 berturut-turut sebagai berikut. 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis  

 Kelamin 

Berdasarkan Gambar 3, diketahui bahwa hasil dari 

100 responden sebanyak 40 responden berjenis kelamin pria 

(40%), sedangkan 60 responden berjenis kelamin wanita 

(60%). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Bakso Bakar 

diminati baik pria maupun wanita, tetapi konsumen wanita 

yang lebih mendominasi karena perempuan mempunyai 

kecenderungan senang berkumpul dan sering secara bersama-

sama membeli atau jajan bakso serta mudah terpengaruh. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Hermanianto (2002) yang 

menjelaskan bahwa pembeli bakso lebih didominasi kaum 

perempuan karena perempuan mempunyai kecenderungan 

lebih senang berbelanja, mudah terpengaruh oleh emosi dan 

menyukai jajan atau ngemil. Alasan ini yang melatarbelakangi 

perempuan sebagai konsumen terbesar bakso sapi. Haliana 

(2009) menyatakan bahwa jenis kelamin diduga berhubungan 

60% 

40% 

perempuan 

pria 
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dengan persepsi mutu produk dan juga pengambilan keputusan 

dalam mengkonsumsi suatu produk. 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tingkat umur mempengaruhi kemampuan seseorang 

dalam melakukan aktifitas maupun konsep berpikir. 

Konsumen yang memiliki umur yang lebih muda tentunya 

memiliki kondisi yang kuat, berkeinginan untuk mencoba 

produk yang baru, serta memiliki daya berpikir yang lebih 

kreatif dibadingkan dengan dengan konsumen yang berusia 

lebih tua. Selain itu, konsumen yang berusia yang lebih tua 

cenderung memilih produk yang paling aman bagi 

kesehatannya.  

 
Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Hasil yang diperoleh dari 100 responden berdasarkan 

Gambar 4, bahwa 71 responden berusia antara 17 - 22 tahun 

(71%), 19 responden berusia antara 23-30 tahun (19%), dan 10 

responden berusia lebih dari 31 tahun (10%). Data tersebut 

menunjukkan bahwa usia 17 – 22 tahun lebih mendominasi 

konsumsi Bakso Bakar, hal tersebut disebabkan konsumen 

usia remaja dipengaruhi oleh aktifitas yang ditekuninya, 

penampilan, teman – teman serta lingkungan dari generasi 

71% 

19% 
10% 

usia 17-22 thn 

usia 23-30 thn 

usia > 31 thn 
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tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Hartono (2011)  

tentang Perilaku Konsumen dalam Pembelian Bakso di 

Malang bahwa usia konsumen yang mendominasi untuk 

membeli bakso ialah kelompok usia 16–25 tahun sebanyak 

62,5%. Kelompok usia ini tergolong usia produktif sehingga 

memerlukan kandungan nutrisi yang cukup bagi tubuh dan 

perlunya menjaga kesehatan. 

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 
Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 

Hasil yang diperoleh dari 100 responden berdasarkan 

Gambar 5, diketahui bahwa 54 responden berstatus mahasiswa 

(54%), 11 responden berstatus pegawai negeri (11%), 24 

responden berstatus pegawai swasta (24%), dan 11 responden 

berstatus lainnya (11%). Berdasarkan data tersebut, konsumen 

Bakso Bakar Pak Man didominasi oleh mahasiswa. Status 

pendidikan cukup berpengaruh karena mempunyai 

pengetahuan yang lebih tentang kuliner. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Nugroho (2011) tentang  Perilaku Konsumen 

Rumah Makan Gudeg Pawon bahwa dari hasil jawaban 

konsumen berdasarkan jenis pekerjaannya menujukkan 

11% 

54% 

24% 

11% 

pegawai negeri 

Mahasiswa 

pegawai swasta 

lainnya 
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konsumen terbesar yang membeli adalah mahasiswa sebanyak 

28 orang. Selain dikarenakan harganya yang terjangkau bagi 

kantong mahasiswa juga sebagai tempat alternatif suasana 

yang lain (makan di dalam dapur).  

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili 

Letak wilayah tempat konsumen tinggal akan 

mempengaruhi pola konsumsinya. Wilayah yang lebih dekat 

dengan tempat tinggal konsumen relatif akan lebih sering 

dikunjungi karena lebih mudah diakses oleh konsumen. Hal ini 

berpengaruh terhadap pembelian konsumen terhadap suatu 

produk. Data sebaran konsumen menurut daerah tinggal dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Domisili 

Data yang diperoleh pada Gambar 6, daerah tinggal 

konsumen yang datang ke Bakso Bakar Pak Man mayoritas 

berasal dari Kota Malang adalah sebesar 58 %. Tingginya 

jumlah konsumen yang berasal dari Kota Malang dikarenakan 

konsumen Bakso Bakar Pak Man banyak yang berdomisili di 

Malang. Adanya konsumen yang berasal selain dari Kota 

Malang mengindikasikan bahwa Bakso Bakar Pak Man tidak 

58% 

42% 

0% 0% 

Kota Malang 

Luar Kota 

Malang  
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hanya dikenal oleh penduduk Kota Malang, tetapi juga sudah 

dikenal oleh penduduk dari kota lain. Rusdarti (2004) 

mengemukakan bahwa pelanggan yang loyal dalam keputusan 

pembeliannya tidak lagi mempertimbangkan faktor-faktor 

yang berpengaruh dalam penentuan pilihan seperti tingkat 

harga, kualitas, jarak, dan atribut lainnya, karena telah 

tertanam dalam dirinya bahwa produk/jasa yang akan dibeli 

telah memenuhi kebutuhan dan harapannya. Jarak dan harga 

tidak berpengaruh apabila konsumen telah memilih suatu 

produk untuk dikonsumsi. 

4.2.5 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendapatan Per 

Bulan 

 
Gambar 7. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pendapatan Rata-rata Tiap Bulan 

Hasil yang diperoleh dari 100 responden berdasarkan 

Gambar 7, diketahui bahwa 31 responden mempunyai 

pendapatan Rp 500.000 – Rp 1.000.000 (31%), 20 responden 

berpendapatan antara Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 (20%), 17 

responden berpendapatan antara Rp 1.500.000-Rp 2.000.000 

(17%), dan 32 responden mempunyai pendapatan lebih dari 

Rp 2.000.000 (32%). Tingkat penghasilan responden sangat 

berpengaruh terhadap pembelian produk bakso, penghasilan 

31% 

20% 17% 

32% 

Rp. 500.000-Rp 1. 

000.000 
RP. 1.000.000 - 

Rp. 1.500.000 
RP. 1.500.000 - 

Rp. 2.000.000 
> Rp. 2.000.000 
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yang lebih akan mempengaruhi kemudahan responden untuk 

membeli produk bakso karena menganggap harga dari produk 

tersebut relatif terjangkau. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Haliana (2009) bahwa seseorang dengan pendapatan yang 

tinggi cenderung untuk mendorong perilaku dalam 

mengkonsumsi suatu produk. semakin tinggi pendapatan 

seseorang, maka semakin tinggi frekuensi pembelian dan 

jumlah barang yang akan dibeli. 

4.2.6 Karakteristik Berdasarkan Sumber Informasi 

Gambar 8. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Sumber Informasi 

Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam 

pemasaran. Selain berguna dalam menyampaikan / 

mengkomunikasikan suatu produk, promosi juga dapat 

mendorong seseorang untuk melakukan pembelian. Gambar 

menunjukan bahwa sebagian besar responden mengenal Bakso 

Bakar Pak Man dari keluarga, teman dan kenalan yaitu 

sebanyak 58 %. Oleh karena itu, pihak Bakso Bakar harus bisa 

memberikan kesan positif kepada para pelanggan. Apabila 

kesan positif telah tertanam dalam benak pelanggan maka 

58% 
8% 

27% 

7% 

Rekomendasi dari 

keluarga, Teman 

dan kenalan 
Media Cetak 

Internet / Media 

Sosial 

Media Elektronik 
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secara tidak langsung perusahaan telah menjadikan pelanggan 

sebagai media informasi pemasaran kepada konsumen baru. 

Urutan berikutnya yang menjadi sumber informasi responden 

adalah internet/media sosial sebanyak 27 %, media cetak (8 

%), dan media elektronik (7 %). Barnes (2003) menyatakan 

bahwa pelanggan yang puas akan lebih mungkin menceritakan 

pengalaman mereka kepada orang lain dan merekomendasikan 

bisnis tersebut pada konsumen yang lain. Konsumen merasa 

nyaman dalam membuat rekomendasi karena tahu bahwa 

teman atau anggota keluarga mereka tidak akan kecewa. 

4. 3. Analisis Deskriptif Variabel  

4.3.1. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Citra 

Perusahaan (X1) 

Indikator-indikator dari dimensi ini terdiri atas enam, 

yaitu nama besar perusahaan, kesesuaian harga, kebersihan 

tempat, kecepatan penyajian, keramahan dan kesopanan, dan 

tanggap terhadap keluhan konsumen, dimana setiap indikator 

pernyataan yang dapat dilihat pada Tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Persepsi konsumen terhadap variabel citra perusahaan 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai rata 

– rata keseluruhan nilai 3,01 yang berarti bahwa indikator citra 
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perusahaan sesuai atau baik. 6 (enam) indikator Citra 

Perusahaan, indikator dengan rata – rata tertinggi adalah 

indikator keramahan dan kesopanan karyawan terhadap 

konsumen dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 

3,59, yang berarti bahwa keramahan dan kesopanan karyawan 

dengan konsumen dikategorikan baik karena memiliki nilai 

rata-rata 3. Keramahan dan kesopanan karyawan terhadap 

konsumen memiliki peran paling penting, karena sikap 

tersebut akan membuat konsumen merasa lebih dihargai dan 

nyaman. Sikap yang terbuka akan membuat konsumen lebih 

bebas dan secara tidak langsung akan mempengaruhi persepsi 

atau perasaan dari konsumen tersebut. 

Rata-rata jawaban responden selanjutnya yang 

mempengaruhi variabel citra perusahaan terdapat pada 

kecepatan penyajian dengan nilai 3,18. Kecepatan penyajian 

merupakan lamanya waktu yang dirasakan konsumen dari 

awal konsumen memesan makanan hingga makanan tersebut 

proses lalu disajikan pada konsumen. Waktu penyajian 

makanan merupakan faktor yang sangat penting bagi rumah 

makan karena berhubungan dengan kenyamanan konsumen. 

Konsumen yang lama menunggu akan merasa tidak nyaman 

karena sudah merasa lapar atau memiliki kepentingan lain 

yang harus diselesaikan. Konsumen yang terlalu lama 

menunggu biasanya dapat menegur pelayannya untuk 

mempercepat pekerjaan mereka. Konsumen menyatakan 

bahwa kecepatan penyajian di Bakso Bakar Pak Man relatif 

singkat waktunya karena mereka tidak merasa lama 

menunggu. Kecepatan penyajiaan ini disebabkan karena 

karyawan yang sudah terlatih dan pembagian kerja yang tepat 

dalam proses pembuatannya. 
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4.3.2 Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Citra 

Pemakai (X2) 

Tabel 7. Persepsi konsumen terhadap variabel citra pemakai 

 

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa variabel citra 

pemakai yang nilai paling tinggi terdapat pada kepuasan 

konsumen dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 

2,72. Kualitas rasa makanan merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting bagi kepuasan konsumen dari sebuah rumah 

makan. Sebuah rumah makan yang menyajikan makanan 

dengan rasa yang enak dan sesuai dengan selera konsumennya 

akan terus didatangi oleh konsumen. Berdasarkan nilai rata-

rata tersebut, konsumen merasa puas dengan kualitas rasa yang 

dihidangkan Bakso Bakar Pak Man dikarenakan menu yang 

disajikan dinilai memiliki cita rasa yang khas dan hidangnya 

cocok dengan selera konsumen. 

4.3.3 Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Citra 

Produk (X3) 

Tabel 8. Persepsi konsumen terhadap variabel citra produk 
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Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 8, diketahui 

bahwa variabel citra produk yang memiliki peran paling tinggi 

terdapat pada fitur atau varian produk dengan nilai rata-rata 

jawaban responden sebesar 3,05. Varian produk bakso bakar 

yang bervariasi akan membuat konsumen lebih merasa tertarik 

untuk mendatanginya, dimana tidak hanya menyediakan bakso 

bakarnya saja tetapi terdapat fitur lain seperti tahu goreng, 

bihun, seledri, bawang goreng serta saos, sambel dan kecap 

yang lengkap.  

 
Gambar 9. Produk Bakso Bakar Pak Man 

4.4 Persepsi Konsumen Terhadap Loyalitas 

Barnes (2000) menjelaskan bahwa aspek dari loyalitas 

pelanggan yang mengindikasikan eksistensi hubungan 

pelanggan adalah kesediaan untuk merekomendasikan 

perusahaan tersebut kepada teman, anggota keluarga dan 

kolega konsumen. Pelanggan yang puas dan sampai pada taraf 

dimana mereka siap untuk merekomendasikan perusahaan 

tersebut pada orang lain, memperlihatkan loyalitas mereka. 

Pelanggan yang puas akan lebih mungkin menceritakan 

pengalaman konsumen pada orang lain dan 

merekomendasikan bisnis tersebut pada konsumen lainnya. 
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Adapun tanggapan responden mengenai variabel Loyalitas 

Konsumen dapat dilihat dalam Tabel 9. 

Tabel 9. Persepsi konsumen terhadap variabel loyalitas 

konsumen 

 

  Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa variabel 

loyalitas konsumen yang nilai paling tinggi terdapat pada 

loyalitas repurchase dengan nilai rata-rata jawaban responden 

sebesar 2,81 yang berarti bahwa konsumen membeli produk 

kembali diatas tiga kali atau lebih dikategorikan sesuai, karena 

memiliki nilai rata-rata sebesar 2,81 dan mendekati 3. 

Konsumen yang merasa puas terhadap produk atau merek 

yang dikonsumsi akan membeli ulang produk tersebut. 

Pembelian ulang yang terus menerus dari produk dan merek 

yang sama akan menunjukkan loyalitas konsumen terhadap 

produk. Engel (1994) menyatakan bahwa konsumen yang 

sudah melakukan pembelian terhadap suatu produk akan 

menilai dan merasakan kemanfaatan dari produk yang sudah 

dibelinya. Konsumen akan melakukan evaluasi untuk 

mengetahui manfaat alternatif yang dipilih apakah sudah 

memenuhi kebutuhan dan harapannya sesudah digunakan. 

Konsumen akan mengalami kepuasan atau ketidakpuasan. 

Kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh konsumen 

tersebut nantinya akan menentukan tindakan sesudah 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen.  
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4.5 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

4.5.1 Pengujian Validitas 

Setelah mengumpulkan kuesioner dari responden, 

kemudian dilakukan uji validitas kembali terhadap data yang 

diperoleh. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment. r hitung diperoleh dari hasil output, 

nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai r tabel 

statistik.   

Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat korelasi 

antara skor masing masing item dalam kuesioner dengan total 

skor yang ingin diukur, yaitu menggunakan Coefficient 

Correlation Pearson dalam SPSS versi 16. Uji Validitas dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan 

masing-masing item pernyataan dalam kuesioner. Suatu item 

dikatakan valid apabila dari hasil analisis menunjukkan bahwa 

rhitung > rtabel. Jika nilai signifikansi (P Value) > 0,05 maka tidak 

terjadi hubungan yang signifikan. Sedangkan apabila nilai 

signifikansi (P Value) < 0,05 maka terjadi hubungan yang 

signifikan. Hasil uji validitas data dapat dilihat pada Tabel 10 

berikut: 
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Tabel 10. Hasil Uji Validitas 

 
Tabel 10 menunjukkan bahwa semua item pernyataan 

yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi 

yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,361. Sampel sebanyak 100 

orang, dari 16 variabel yang diteliti hasil korelasi terkecil 

0,520 dan korelasi terbesar 0,898. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa semua item pernyataan (indikator) adalah valid. 

4.5.2 Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat ukur dapat diandalkan untuk 

digunakan lebih lanjut. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan koefisien cronbach’s alpha, dimana 

instrument dikatakan reliable jika memiliki koefisien 
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cronbach’s alpha sama dengan 0,60 atau lebih. Hasil uji 

reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Citra perusahaan 0,750 Reliabel 

Citra Pemakai 0,718 Reliabel 

Citra Produk 0,828 Reliabel 

LoyalitasKonsumen 0,806 Reliabel 

   Sumber: Data primer diolah (2016) 

Teknik pengujian reliabilitas item menggunakan 

metode alpha cronbach. Hasil pengujian reliabilitas diperoleh 

nilai koefisen Alpha untuk variabel (X1) sebesar 0,750, (X2) 

sebesar 0,718, (X3) sebesar 0,828, dan (Y) sebesar 0,806. Hal 

tersebut dapat dikatakan nilai koefisien reliabilitas berkisar 

antara 0 sampai dengan 1 semakin mendekati 1 menunjukkan 

bahwa item semakin reliabel. Hal ini berarti bahwa item 

pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data 

yang konsisten dalam arti jika pertanyaan tersebut diajukan 

lagi akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban 

pertama. 

4.6 Uji Asumsi Klasik 

4.6.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui apakah residual regresi memiliki distribusi 

normal atau tidak. Metode yang digunakan adalah uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansi hasil analisis 

lebih besar dari 0,05 maka residual regresi berdistribusi 

normal.  
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Tabel 12. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov – Smirrov Nilai Sig. Keterangan 

0,965 0,309 
Berdistribusi 

normal 

  Sumber: Data primer diolah (2016) 

Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,309. Nilai ini lebih besar dari taraf nyata 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual model regresi pada 

penelitian ini berdistribusi normal. 

Pengujian asumsi normalitas dapat dilakukan dengan 

metode grafik. Jika menggunakan grafik probability plot (PP-

Plot) dapat dilihat bahwa titik-titik dari data mendekati garis 

diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa model tersebut 

menyebar secara normal. Menggunakan grafik Histogram 

Standardized Regression Residual, terlihat kurva berbentuk 

seperti lonceng maka dapat dikatakan bahwa nilai residual 

tersebut menyebar secara normal (Gambar 10). Hasil 

pengujian uji nirmalitas seperti disajikan pada Gambar 10 

sebagai berikut: 

 
Gambar 10. Grafik Histogram dan Normal Probability Plot 
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Menggunakan normal probability plot dan histogram 

(Gambar 10) menunjukkan bahwa sebagian besar titik-titik 

data berada di sekitar garis diagonal regresi dan bentuk 

histogram menyerupai lonceng maka dinyatakan bahwa 

residual menyebar normal atau asumi normalitas terpenuhi. 

Menggunakan pengujian statistik maupun grafik didapatkan 

bahwa residual menyebar normal atau asumsi normalitas 

terpenuhi. Lasander (2013) menyatakan bahwa uji normalitas 

ditunjukan pada gambar output analisis dimana data pada 

gambar menunjukkan bahwa grafik Normal P-P of Regression 

Standardized Residual menggambarkan penyebaran data di 

sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal grafik tersebut. Dengan kata lain dinyatakan bahwa 

keberadaan titik-titik disekitar garis dan pada Scatter Plot 

tampak titik-titik menyebar disekitar garis linier, hal ini 

menunjukkan bahwa model berdistribusi normal. 

4.6.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

Uji Glejser, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual 

terhadap variabel independen. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah terprediksi, 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). 

Hasil pengujian menggunakan metode grafik seperti disajikan 

pada Gambar 11 sebagai berikut: 
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                      Gambar 11. Scatter Plot 

Berdasarkan grafik scatter plot pada Gambar 11 

terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar 

baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

Pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilakukan 

juga dengan metode pengujian statistik uji Glejser. Uji Glejser 

dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai 

absolut residualnya. Apabila nilai sig. > 0,05 maka akan 

terjadi homoskedastisitas dan jika nilai sig. < 0,05 maka akan 

terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser dilihat pada Tabel 

13 berikut. 

Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Nilai Sig. Keterangan 

Citra perusahaan 0,102 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Citra Pemakai 0,345 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Citra Produk 0,763 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

  Sumber: Data primer diolah (2016) 
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Berdasarkan hasil uji Glejser pada Lampiran 3, 

diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel 

independen lebih besar dari taraf nyata 0,05 sehingga 

disimpulkan bahwa semua variabel independen terbebas dari 

masalah heteroskedastisitas.  

4.6.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi 

multikolinearitas. Mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas dengan cara menganalisis matriks korelasi 

variabel – variabel independen yang dapat di lihat melalui 

Variance inflantion Factor (VIF) dan nilai tolerance. Apabila 

VIF variabel independen < 10 dan nilai tolerance > 0,1 berarti 

tidak ada multikolinearitas. 

Tabel 14. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Citra perusahaan 0,396 2,523 Tidak terjadi multikolineritas 

Citra Pemakai 0,584 1,712 Tidak terjadi multikolineritas 

Citra Produk 0,436 2,293 Tidak terjadi multikolineritas 

  Sumber: Data primer diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 14, diperoleh nilai VIF berada 

sekitar 1 sampai 10 dan nilai tolerance mendekati 1 atau diatas 

0,1 pada masing-masing variabel independen, dengan 

demikian dapat dinyatakan pada model regresi ini tidak 

terdapat multikolinearitas. Lasander (2013) menyatakan 

bahwa nilai output pada coeficients model dikatakan tidak 

terjadi Multikolinieritas karena semua nilai VIF < 10. 
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Kemudian uji heteroskedastisitas diketahui model  tidak terjadi 

gejala Heteroskedastisitas karena nilai probabilitas > nilai 

alpha (0,05), sehingga model baik bila digunakan untuk 

peramalan (estimasi). Dimana untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinieritas antar variabel, dapat dilihat dari nilai 

variance inflation factor (VIF) dari masing-masing variabel 

bebas terdapat variabel terikat. Suliyanto (2005) menyatakan 

jika nilai VIF tidak lebih dari 5, maka model tidak terdapat 

multikolonieritas, artinya tidak adanya hubungan antar 

variabel bebas.  

4.7 Analisis dan Pembahasan Regresi Linear Berganda 

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah 

Analisis regresi linier berganda. Analisis Regresi Linear 

Berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel Independent (X1,X2,X3) Dengan variabel dependent 

(Y). Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apabila masing-masing variabel independen 

berhubungan positif ataupun berhubungan negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Peneliti 

menggunakan SPSS 16.0 dalam menghitung analisis regresi 

berganda. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada 

Tabel 15. 
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Tabel 15. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients (B) 
Standardized 

Coefficients 

(β) 

t hitung Sig. 

B Std. error 

Constant -3,106 1,034  -3,003 0,003 

Citra perusahaan 0,313 0,094 0,357 3,334 0,001 

Citra Pemakai 0,364 0,120 0,267 3,0,34 0,003 

Citra Produk 0,243 0,107 0,232 2,279 0,025 

  Sumber: Data primer diolah (2016) 

Variabel dependen pada regresi ini adalah 

LoyalitasKonsumen (Y) sedangkan variabel independennya 

adalah Citra perusahaan (X1), Citra Pemakai (X2) dan Citra 

Produk (X3). Model persamaan regresi berdasarkan hasil 

analisis pada Tabel 15 adalah sebagai berikut: 

Y = -3,106 + 0,313X1 + 0,364X2 + 0,243X3  

Adapun interpretasi dari model persamaan regresi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. a = -3,106 

Nilai konstanta adalah sebesar -3,106 yang berarti jika 

semua variabel bebas (citra perusahaan, citra pemakai dan 

citra produk) memiliki nilai 0 (nol) maka nilai variabel terikat 

(loyalitas konsumen) sebesar -3,106. 

2. B 1= 0,313 

Koefisien regresi (B) X1 sebesar 0,313  memberikan arti 

bahwa Citra Perusahaan (X1) berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen untuk mengkonsumsi bakso bakar Pak 

Man Kota Malang. Apabila variabel citra perusahaan naik 

maka loyalitas konsumen juga akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,313. Sebaliknya apabila independesi turun maka 
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loyalitas konsumen juga akan mengalami penurunan sebesar 

0,313. Berpengaruhnya variabel citra perusahaan terhadap 

loyalitas konsumen mengindikasikan bahwa perusahaan itu 

sendiri merupakan hal penting bagi konsumen dalam 

melakukan pembelian. Salah satu alat untuk mengetahui 

loyalitas konsumen Bakso Bakar Pak Man yaitu dengan 

menganalisis karakteristik konsumen dan kesesuaian antara 

tingkat kepentingan menurut konsumen terhadap kinerja 

Karyawan Bakso Bakar tersebut. Loyalnya  konsumen secara 

tidak langsung mencerminkan seberapa jauh pihak Bakso 

Bakar Pak Man telah merespon keinginan dan harapan pasar. 

Pelayanan yang dilakukan sehari-hari oleh pihak Bakso Bakar 

Pak Man mencerminkan baik buruknya citra perusahaan 

didepan pelanggan. 

3. B2= 0,364 

Koefisien regresi (B) X2 sebesar 0,364 memberikan arti 

bahwa Citra Pemakai (X2) berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen untuk mengkonsumsi bakso bakar Pak 

Man Kota Malang. Apabila variabel citra pemakai naik maka 

loyalitas konsumen juga akan mengalami kenaikan sebesar 

0,364. Sebaliknya apabila citra pemakai turun maka loyalitas 

konsumen juga akan mengalami penurunan sebesar 0,364. 

4. B3= 0,243 

Koefisien regresi (B) X3 sebesar 0,243 memberikan arti 

bahwa Citra Produk (X3) berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen untuk mengkonsumsi bakso bakar Pak 

Man Kota Malang. apabila variabel citra produk naik maka 

loyalitas konsumen juga akan mengalami kenaikan sebesar 

0,243. Sebaliknya apabila citra produk turun maka loyalitas 

konsumen juga akan mengalami penurunan sebesar 0,243. 

Berpengaruhnya variabel citra produk terhadap loyalitas 
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konsumen mengindikasikan bahwa produk merupakan hal 

penting bagi konsumen dalam melakukan pembelian, sehingga 

produsen Bakso Bakar Pak Man diharapkan mampu 

meningkatkan segala aspek yang berkaitan dengan produk, 

baik dari segi kualitas, nama merek, varian maupun desain 

agar jumlah konsumen meningkat. 

Berdasarkan persamaan regresi dapat diketahui bahwa 

variabel bebas yang paling berpengaruh adalah variabel citra 

pemakai dengan koefisien 0,364 dan hasil uji thitung yang 

diperoleh sebesar 3,034 dengan probabilitas 0,003 (p<0,05). 

Sedangkan yang berpengaruh paling rendah adalah variabel 

citra produk dengan koefisien 0,243 dengan hasil uji thitung 

yang diperoleh sebesar 2,279 dan probabilitas 0,025 (p<0,05). 

Sehingga keputusannya adalah H0 ditolak dan hipotesis yang 

menyatakan bahwa citra merek (brand image) berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen diterima. Sehingga 

pelanggan mengkonsumsi produk Bakso Bakar tersebut atas 

dasar citra merek dari produk bakso itu lebih baik dari yang 

lainnya. 

Hal ini sesuai dengan Permadi (2014), bahwa brand 

image merupakan prioritas penting bagi konsumen sebelum 

melakukan pembelian, dimana dengan adanya brand image 

yang baik atau positif dapat menciptakan nilai lebih pada 

konsumen, sehingga menimbulkan nilai lebih saat melakukan 

pembelian atau menggunakan suatu merek tertentu . Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kurniawati 

(2014) tentang Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan bahwa variabel 

citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

loyalitas pelanggan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
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ternyata pelanggan mengkonsumsi produk KFC atas dasar 

kualitas produk itu sendiri bukan citra merek dari perusahaan. 

4.8 Uji Hipotesis 

4.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 16. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model R R Square (R2) Adjusted R Square 
Std. Error of 

the Estimate 

1 0,751 0,565 0,551 1,76747 

  Sumber: Data primer diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 16, diperoleh koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 56,5 % yang berarti bahwa loyalitas konsumen 

dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu citra perusahaan, 

citra pemakai dan citra produk sebesar 56,5%, sedangkan 

sisanya yaitu 43,5% loyalitas konsumen akan dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Gujarati (1991) menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R
2
) 

didefinisikan sebagai ukuran kesesuaian dari persamaan 

regresi dalam varian variabel dependen yang mampu 

dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R
2 

yang rendah 

mengindikasikan bahwa kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan varian variabel terikat sangat terbatas. Nilai R
2 

yang mendekati 1 (100%) menunjukkan bahwa variabel terikat 

dipengaruhi seluruhnya oleh variabel bebas. 
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4.8.2 Uji F (Uji Serempak/Simultan) 

Tabel 17. Uji F 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 388,850 3 129,617 41,491 0,000 

Residual 299,900 96 3,124   

Total 688,750 99    

     Sumber: Data primer diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 17, diperoleh Fhitung sebesar 41,491 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.  Nilai F-tabel dengan 

derajat bebas 3 dan 96 sebesar 2,699. Nilai F-hitung>F-tabel 

atau nilai signifikansi<taraf nyata 0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Artinya, variabel Citra perusahaan, Citra Pemakai 

dan Citra Produk secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas Konsumen. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan Citra Merek (Brand Image) yang terdiri dari Citra 

perusahaan, Citra Pemakai, dan Citra Produk secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap Loyalitas Konsumen dapat 

diterima. Loyalitas konsumen dibentuk oleh indikator-

indikator merek tersebut yang mempunyai citra positif,  merek 

tersebut memiliki ciri khas, dan  merek produk dikenal luas. 

Semakin baik citra merek terbentuk dibenak konsumen, maka 

konsumen merasa bangga dan puas dalam menggunakan 

produk dan dengan senang hati mereka akan menyarankan 

pada orang lain untuk menggunakan produk perusahaan akan 

berdampak pada loyalitas. 

4.8.3 Uji T 

Pengujian secara parsial dilakukan melalui uji t. Uji t 

digunakan untuk menguji pengaruh masing – masing variabel 
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bebasnya secara sendiri sendiri terhadap variabel terikatnya. 

Uji t dilakukan dengan melihat tingkat signifikan masing – 

masing variabel bebas (signifikan <α = 0,05). Hasil analisis uji 

t dapat dilihat pada Tabel 18 berikut. 

Tabel 18. Hasil Uji t 

Variabel thitung                     ttabel Sig. Keterangan 

Citra 

perusahaan 
3,334 1,985 0,001 Hipotesis Diterima 

Citra Pemakai 3,034 1,985 0,003 Hipotesis Diterima 

Citra Produk 2,279 1,985 0,025 Hipotesis Diterima 

   Sumber: Data primer diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 18 dapat diketahui bahwa: 

Pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas 

Konsumen.  

Hasil analisis diperoleh nilai thitung (3,334) > ttabel 

(1,985) dan nilai signifikansi (0,001) < 0,05 sehingga H1 

diterima. Artinya, variabel Citra Perusahaan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Konsumen. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Normasari (2013) bahwa citra 

perusahaan berpengaruh positif terhadap variabel loyalitas 

pelanggan dengan nilai koefisien (β) sebesar 0,386 dan thitung 

sebesar 4,785. Pengaruh ini signifikan dengan nilai p-value 

sebesar 0,000 (p < 0,05) H0 ditolak, maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa pengaruh siginifikan variabel citra 

perusahaan terhadap variabel loyalitas pelanggan diterima 

dengan kontribusi sebesar 43,30%.  

Citra dengan sengaja perlu diciptakan agar bernilai 

positif, hal positif yang dapat meningkatkan citra perusahaan 

melalui keberhasilan perusahaan dan sejarah atau riwayat 
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perusahaan. Dengan demikian, citra suatu perusahaan 

merupakan representasi dari suatu lembaga dengan harapan 

mampu mendorong citra perusahaan yang positif, hal ini 

didukung oleh pernyataan Adona (2006) bahwa citra 

perusahaan merupakan suatu gambaran dari sebuah 

perusahaan di mata para khalayaknya yang terbentuk 

berdasarkan pengetahuan serta pengalaman mereka sendiri. 

Loyalitas adalah pilihan yang dilakukan konsumen untuk 

membeli merek tertentu dibandingkan merek yang lain dalam 

kategori produk (Giddens, 2011). 

Pengaruh Citra Pemakai terhadap Loyalitas Konsumen.  

Hasil analisis diperoleh nilai thitung (3,034) > ttabel 

(1,985) dan nilai signifikansi (0,003) < 0,05 sehingga H1 

diterima. Artinya, Citra Pemakai secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas Konsumen, hal ini sesuai dengan 

penelitian Wicaksono (2014) tentang pengaruh citra merek 

terhadap loyalitas konsumen Coca Cola dengan hasil 

penelitian bahwa variabel citra pemakai berpengaruh 

signifikan secara  parsial terhadap variabel loyalitas 

konsumen, hal ini terjadi karena minuman bersoda merek 

Coca Cola bisa dikonsumsi oleh semua kalangan umur, 

mengingat bahwa minuman Coca Cola merupakan minuman 

penyegar tubuh selama beraktivitas di keseharian para 

konsumen Coca Cola. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori 

yang dikemukakan oleh Pratiwi (2014) yang menyatakan 

bahwa citra pemakai merupakan sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan 

barang atau jasa, meliputi pemakai itu sendiri, gaya hidup atau 

kepribadian dan status sosial. Loyalitas pelanggan merupakan 

ukuran yang dapat diandalkan untuk memprediksi 
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pertumbuhan penjualan dan juga loyalitas pelanggan dapat 

didefinisikan berdasarkan perilaku pembelian yang konsisten 

(Griffin, 2005). 

Pengaruh Citra Produk terhadap Loyalitas Konsumen. 

Hasil analisis diperoleh nilai thitung (2,279) > ttabel 

(1,985) dan nilai signifikansi (0,025) < 0,05 sehingga H1 

diterima. Artinya, Citra Produk secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas Konsumen. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Wicaksono (2014) bahwa variabel Citra 

Produk berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel 

loyalitas Konsumen, hal ini didukung oleh penelitian dari 

Lumantoro (2016) bahwa citra produk juga memiliki pengaruh 

yang signifikan dan positif pada loyalitas pelanggan. Hal-hal 

yang berkaitan dengan citra memiliki pengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan dimana citra bekerja sebagai 

bahan rekomendasi dan motif untuk melakukan pembelian 

ulang. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Sutojo (2003) yang menyatakan bahwa 

keputusan konsumen dalam membeli barang atau jasa sangat 

dipengaruhi oleh citra produk, sehingga konsumen lebih 

memilih produk atau jasa yang mempunyai citra positif. Lebih 

lanjut,  didukung oleh pernyataan Pratiwi (2014) yang 

menyatakan bahwa citra produk adalah kesan, pendapat, atau 

tanggapan yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu objek 

produk tertentu. Sedangkan loyalitas adalah komitmen yang 

dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung 

kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski 

pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi 

menyebabkan pelanggan beralih (Kotler, 2009). Rangkuti 

(2003) menyatakan bahwa konsumen yang terbiasa 
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menggunakan merek tertentu cenderung memiliki konsistensi 

terhadap citra merek tersebut. 

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa variabel Citra perusahaan (X1), Citra 

Pemakai (X2) dan Citra Produk (X3) memiliki pengaruh yang 

positif dengan tingkat signifikan masing-masing terhadap 

variabel Loyalitas Konsumen (Y), sehingga apabila citra 

merek yang ada semakin baik maka loyalitas konsumen juga 

mengalami peningkatan.    
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Variabel citra merek yaitu citra perusahaan, citra 

pemakai dan citra produk berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen Bakso Bakar Pak Man Kota 

Malang.  

2. Variabel yang paling berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen Bakso Bakar Pak Man Kota Malang adalah 

citra perusahaan. 

5.2 Saran 

1. Bakso Bakar Pak Man harus meningkatkan kualitas 

pelayanan dan desain atau varian produk sehingga 

akan terus menarik konsumen dan lebih dikenal oleh 

media lainnya. 

2. Kinerja karyawan, kualitas produknya dan fasilitas 

harus lebih ditingkatkan agar nama besar Bakso Bakar 

Pak Man terus dikenal positif oleh masyarakat.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kuesioner penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

Kepada : 

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i 

Pelanggan Bakso Bakar Pak Man Kota Malang 

 Bapak/Ibu/Sdr/i yang saya hormati, 

Berkenaan dengan penyelesaian Tugas Akhir Skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Citra Merek (Brand Image) terhadap 

Loyalitas Konsumen Bakso Bakar Pak Man Kota Malang”. 

Berikut adalah penelitian yanyg dilakukan oleh : 

Nama    : Qauman Nur Syoalehat 

NIM   : 125050101111035 

Fak/Prodi  : Sosial Ekonomi Peternakan 

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang 

 Bermaksud untuk memohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuesioner yang penulis 

berikan. Kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi 

kuesioner ini merupakan bantuan yang sangat berarti bagi 

penulis. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan 

terimakasih. 

    Hormat saya, 

 

Qauman Nur Syoalehat 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   

Umur   

Jenis 

kelamin 

 

Pendidikan  a. SLTP d. S1 

b. SLTA e. S2 

 c. D1/D2/D3  

Pekerjaan  a. Tidak/belum 

bekerja 

b. Ibu rumah tangga 

c. Pelajar/mahasiswa d. Pegawai negeri 

e. Wirausaha/swasta f. Lainnya: 

Asal 

kedatangan 

a. Kota malang b. luar negeri  

c. Luar kota malang  

Pendapatan/

uang saku 

per bulan 

a. ≤Rp. 500.000 b. >Rp. 1.500.001 - 

Rp. 2.000.000 

c. >Rp.    500.001 - 

Rp1.000.000 

d. ≥ Rp. 2000.000 

e. >Rp. 1.000.001 - 

Rp. 1.500.000 

 

Dari mana 

anda 

mengetahui 

Bakso Bakar 

Pak Man? 

a. Rekomendasi dari 

keluarga, teman 

dan kenalan 

b. Media elektronik 

c. Media cetak d. Internet / media 

sosial 
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Petunjuk Pengisian Kuesioner  

 Dibawah ini merupakan pertanyaan yang berhubungan 

dengan “Bakso Bakar Pak Man”. Lingkarilah jawaban yang 

menurut anda paling sesuai terhadap kinerja dari setiap atribut. 

 



84 
 

 

 

 



85 
 

 

 



86 
 

Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1 

X1.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,417
**

 ,312
**

 ,564
**

 ,188 ,299
**

 ,749
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,002 ,000 ,061 ,003 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

X1.2 

Pearson 

Correlation 

,417
**

 1 ,486
**

 ,480
**

 ,277
**

 ,295
**

 ,707
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,005 ,003 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

X1.3 

Pearson 

Correlation 

,312
**

 ,486
**

 1 ,543
**

 ,156 ,191 ,691
**

 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000  ,000 ,120 ,057 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

X1.4 

Pearson 

Correlation 

,564
**

 ,480
**

 ,543
**

 1 ,341
**

 ,238
*
 ,817

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,001 ,017 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

X1.5 

Pearson 

Correlation 

,188 ,277
**

 ,156 ,341
**

 1 ,432
**

 ,532
**

 

Sig. (2-tailed) ,061 ,005 ,120 ,001  ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

X1.6 

Pearson 

Correlation 

,299
**

 ,295
**

 ,191 ,238
*
 ,432

**
 1 ,520

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,003 ,057 ,017 ,000  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

X1 

Pearson 

Correlation 

,749
**

 ,707
**

 ,691
**

 ,817
**

 ,532
**

 ,520
**

 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

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

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 100 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

         Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,750 6 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 14,4500 5,442 ,522 ,718 

X1.2 14,2300 6,866 ,587 ,698 

X1.3 14,1800 6,230 ,493 ,714 

X1.4 13,9100 5,699 ,689 ,653 

X1.5 14,5000 7,384 ,353 ,747 

X1.6 14,1800 7,806 ,397 ,742 
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Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2 

X2.1 Pearson 

Correlation 

1 ,334
**

 ,632
**

 ,773
**

 

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

N 100 100 100 100 

X2.2 Pearson 

Correlation 

,334
**

 1 ,492
**

 ,801
**

 

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

N 100 100 100 100 

X2.3 Pearson 

Correlation 

,632
**

 ,492
**

 1 ,850
**

 

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

N 100 100 100 100 

X2 Pearson 

Correlation 

,773
**

 ,801
**

 ,850
**

 1 

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

N 100 100 100 100 

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

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 100 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,718 3 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 4,9500 2,109 ,533 ,642 

X2.2 5,4200 1,701 ,457 ,775 

X2.3 4,9700 1,908 ,673 ,487 

 

Correlations 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3 

X3.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,715
**

 ,493
**

 ,477
**

 ,837
**

 

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

N 100 100 100 100 100 

X3.2 

Pearson 

Correlation 

,715
**

 1 ,471
**

 ,590
**

 ,850
**

 

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

N 100 100 100 100 100 

X3.3 

Pearson 

Correlation 

,493
**

 ,471
**

 1 ,553
**

 ,776
**

 

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

N 100 100 100 100 100 

X3.4 

Pearson 

Correlation 

,477
**

 ,590
**

 ,553
**

 1 ,791
**

 

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

N 100 100 100 100 100 

X3 

Pearson 

Correlation 

,837
**

 ,850
**

 ,776
**

 ,791
**

 1 

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

N 100 100 100 100 100 

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

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 100 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,828 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 8,5800 3,478 ,674 ,775 

X3.2 8,8300 3,738 ,726 ,751 

X3.3 8,5100 3,869 ,590 ,812 

X3.4 8,7600 4,023 ,639 ,790 
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Correlations 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y 

Y1 

Pearson 

Correlation 

1 ,721
**

 ,520
**

 ,873
**

 

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

N 100 100 100 100 

Y2 

Pearson 

Correlation 

,721
**

 1 ,518
**

 ,898
**

 

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

N 100 100 100 100 

Y3 

Pearson 

Correlation 

,520
**

 ,518
**

 1 ,780
**

 

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

N 100 100 100 100 

Y 

Pearson 

Correlation 

,873
**

 ,898
**

 ,780
**

 1 

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

N 100 100 100 100 

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

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 100 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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tem-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 5,2200 3,486 ,724 ,670 

Y2 5,0400 2,726 ,710 ,684 

Y3 5,4400 3,966 ,559 ,825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                  Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,806 3 
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Lampiran 3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

1,74048752 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,097 

Positive ,065 

Negative -,097 

Kolmogorov-Smirnov Z ,965 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,309 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Glesjer 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,206 ,604  5,304 ,000 

X1 
-,091 ,055 -,254 -

1,650 

,102 

X2 -,066 ,070 -,120 -,948 ,345 

X3 ,019 ,062 ,044 ,303 ,763 

a. Dependent Variable: absolut_residual 
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3. Uji Multikolinearitas 

 

Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

X1 ,396 2,523 

X2 ,584 1,712 

X3 ,436 2,293 

 

4. Uji Autokorelasi 

Model 
Durbin-

Watson 

1 1,766 
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Lampiran 4. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X3, X2, X1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,751
a
 ,565 ,551 1,76747 1,766 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

 Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 388,850 3 129,617 41,491 ,000
b
 

Residual 299,900 96 3,124   

Total 688,750 99    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

                                        Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 
-3,106 1,034  -

3,003 

,003   

X1 ,313 ,094 ,357 3,334 ,001 ,396 2,523 

X2 ,364 ,120 ,267 3,034 ,003 ,584 1,712 

X3 ,243 ,107 ,232 2,279 ,025 ,436 2,293 

a. Dependent Variable: Y 
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Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Penelitian Di Bakso 

Bakar Pak Man 

  

Nama dari Bakso Bakar  Tampak depan Bakso Bakar 

Pak Man     Pak Man 

      

Proses pembakaran bakso Daftar harga bakso bakar, 

rebus dan minuman 
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Konsumen mengambil sendiri mie, kuah, tahu dan bakso rebus 

    
Produk tahu dan bakso rebus Produk Bakso Bakar Pak Man 

      
Sajian bakso bakarnya          Sajian bakso rebus, tahu dan mie 
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Proses wawancara konsumen 

  

 

 

 


