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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kita jika diolah dan 

dikembangkan sedemikian rupa dapat menghasilkan nilai jual lebih sehingga 

dapat menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan. Kegiatan pengolahan 

atau pemanfaatan tersebut sering kita kenal dengan istilah agroindustri. Menurut 

Rahmanto (2009) Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil 

pertanian secara umum yang meliputi (Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan 

Kehutanan) sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa 

untuk kegiatan produk yang mempunyai nilai jual ekonomis. Pengembangan 

agroindustri merupakan salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan. Sebagai 

industri berbasis sumber daya, agroindustri berpotensi dapat meningkatkan 

cadangan devisa serta penyediaan lapangan kerja. Hal ini dinilai strategis 

mengingat Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di daerah tropis yang 

memiliki keragaman hayati (biodiversity) cukup besar. apabila dilakukan 

pengolahan keragaman hayati yang ada secara terpadu dan berkelanjutan maka 

agroindustri akan sangat  berkembang dengan strategis. Pengertian terpadu  dan 

berkelanjutan disini adalah  adanya keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir secara 

sinergis dan produktif serta pemanfaatan teknologi konservasi sumberdaya dengan 

melibatkan kelompok atau lembaga masyarakat dan pemerintah pada semua 

aspek. Dengan demikian diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak 

yang terkait. Keterkaitan jaringan kerja ini menempatkan UKM yang  tergabung 

dalam berbagai sentra industry menjadi variabel penting yang ikut berperan serta 

di dalamnya. 

Dilihat dari sisi Perkembangan usaha dan kelembagaan, data yang 

dikumpulkan Depperindag tahun 2006-2008 menunjukkan bahwa usaha kecil dan 

menengah yang terlibat dalam agroindustri di daerah Jawa Timur jumlahnya 

meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2006 tercatat 1.153 perusahaan, 

berkembang menjadi 1.158 perusahaan pada tahun 2007. Dan berkembang 

kembali menjadi 1.166 perusahaan pada tahun 2008. Meningkatnya jumlah 
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perusahaan agroindustri ini ternyata berdampak terhadap meningkatnya jumlah 

tenaga kerja. Total tenaga kerja pada tahun 2006 adalah 1.521.615 dan tumbuh 

menjadi 1.557.302 pada tahun 2008. Perkembangan kapasitas produksi 

menunjukkan gambaran bahwa masih banyak kemampuan produk yang bisa 

dioptimalkan. Data yang ada menunjukkan bahwa pada semua komoditi, total 

kapasitas terpasang masih lebih besar dibandingkan dengan produksi riil. Rata- 

rata utilitas pada tahun 2006 adalah 10,98% menjadi 11,11% pada tahun 2008. 

Sebagaimana data yang telah dilaporkan secara umum menggambarkan adanya 

peningkatan dalam berbagai aspek pengembangan agroindustri di Indonesia 

khususnya daerah Jawa Timur.  

Sejalan dengan berjalannya waktu dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai 

di sector agroindustri di Jawa Timur maka perkembangan agroindustry di Kota 

Batu juga telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dalam 

peningkatan jumlah unit usaha, nilai produksi dan nilai tambah yang dihasilkan 

serta semakin berkembangnya jenis dan produk agroindustry di daerah ini. Salah 

satu unit usaha yang cukup terkenal di Kota Batu adalah unit usaha pembuatan  

produk makanan olahan dari apel. Sesuai dengan terkenalnya daerah sentra apel di 

Indonesia yaitu berada di daerah Batu Malang, sehingga banyak unit usaha yang 

bergerak di bidang pengolahan tersebut, beberapa produk makanan hasil olahan 

dari apel yaitu sari apel, jenang, selai, dan keripik yang semuanya terbuat dari 

bahan baku apel, semua produk olahan makanan tersebut digunakan untuk buah 

tangan bagi siapa saja wisatawan yang datang ke daerah Batu Malang untuk oleh-

oleh. 

Salah satu perusahaan di daerah Batu Malang yang memproduksi sari apel 

ini adalah PT.Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya yang kemudian sering dikenal 

sebagai kusuma agrowisata yang berdiri pada tahun 2000, dibangun sebagai 

‘Home Industri’ yang menggunakan bahan utama buah apel sebagai produk 

olahan makanan yang diproduksi. Pada awalnya kusuma agrowisata memproduksi 

Sari Apel, Jenang Apel, Wingko Apel, Selai Apel dan Brem Apel yang hanya di 

pasarkan di daerah sekitar daerah Batu dan Malang saja, namun mulai tahun 2002, 

produk olahan apel ini sudah menjangkau daerah JawaTimur, Jawa Tengah, 

Jakarta dan Bali. Adapun produk unggulan agroindustri ini adalah Sari Apel, yang 
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kemudian menjadi pelopor usaha di wilayah Batu Malang kemudian diikuti 

produsen lain karena mereka melihat produk tersebut mempunyai prospek yang 

sangat bagus di pasar karena produk tersebut dapat mencirikan oleh-oleh khas 

kota Batu yang dikenal sebagai sentra penghasil apel, dari awal berdirinya, 

perusahaan ini telah menjadi perusahaan pelopor pertama dengan produk hasil 

olahan sari apel, sehingga untuk saat ini para konsumen telah banyak yang 

terbiasa mengkonsumsi, mengenal dan mengetahui produk sari apel kusuma 

agrowisata. 

Melihat adanya persaingan usaha yang semakin ketat dengan bertambah 

banyaknya perusahaan penghasil sari apel di kota Batu Malang, menjadikan 

strategi pemasaran sebagai suatu prioritas penting untuk mempengaruhi tingkat 

loyalitas konsumen terhadap produk yang dipasarkan oleh perusahaan penghasil 

sari apel, khususnya Kusuma Agrowisata sebagai perusahaan pelopor 

pemproduksi sari apel. Adanya persaingan yang ketat tersebut menjadikan peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tingkatan loyalitas konsumen yang 

mengkonsumsi sari apel produksi Kusuma Agrowisata, dengan harapan setelah 

mengetahui konsumen yang mengkonsumsi sari apel berada pada tingkatan apa, 

nantinya perusahaan dapat mengevaluasi lagi mengenai strategi pemasaran yang 

telah di jalankan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Produk sari apel Kusuma Agrowisata adalah salah satu produk minuman 

yang semakin lama banyak digemari masyarakat karena kemudahan dalam hal 

penyajiannya. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada kalangan mahasiswa namun 

juga terjadi pada ibu rumah tangga yang sebagian besar ingin mendapatkan 

asupan gizi dan tambahan vitamin dari sari buah-buahan untuk anggota 

keluarganya, sehingga memilih mengkonsumsi sari apel Kusuma Agrowisata 

yang semua vitamin tersebut dapat tercukupi dari minuman sari apel dengan 

penyajian yang praktis. Produk ini merupakan produk minuman cepat saji yang 

parktis dan biasa dikonsumsi karena harganya yang terjangkau, mudah didapatkan 

dan sifatnya yang tahan lama. Dengan semakin banyaknya produk sari apel yang 

ada di pasaran berarti memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk memilih 

merk yang sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu perlu bagi perusahaan 
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khususnya Kusuma Agrowisata untuk menganalisis strategi pemasaran yang telah 

dilakukan untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen terhadap pembelian sari 

apel. Mengingat telah banyaknya merk sari apel yang ada di pasaran maka akan 

mendorong perusahaan untuk terus bersaing mendapatkan calon konsumen 

melalui berbagai strategi yang tepat. Lebih jauh lagi produsen dalam 

mendistribusikan produknya ke pasar konsumen berusaha agar produknya dapat 

diterima sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. 

Dalam proses pembelian para konsumen sebelum melakukan pengambilan 

keputusan, ada beberapa hal yang menjadikan suatu proses barang tersebut layak 

untuk di beli dan dipilih oleh konsumen, yaitu : pengenalan masalah, pencarian 

informasi, mengevaluasi alternative, dan keputusan pembelian. Selain itu ada 

beberapa hal juga yang menjadikan faktor-faktor secara internal dalam 

pengambilan keputusan seorang konsumen, yaitu : motivasi, persepsi, 

pembentukan sikap, integrasi (Rizaldy, 2011). 

Berdasarkan dari beberapa permasalahan di atas maka pertanyaan pokok dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat loyalitas konsumen pada pembelian produk sari apel 

kusuma agrowisata? 

2. Bagaimana karakteristik konsumen pada setiap tingkatan loyalitas pada 

konsumen sari apel kusuma agrowisata? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

     Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Menganalisis tingkat loyalitas konsumen terhadap pembelian sari apel kusuma 

agrowisata 

2. Mendeskripsikan karakteristik konsumen pada setiap tingkatan loyalitas pada 

konsumen sari apel kusuma agrowisata. 

 

1.4 Kegunaa penelitian 

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

http://www.tugaskuliah.info/2010/01/makalah-perilaku-konsumen-dalam-ilmu.html
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1. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

mengenai tingkat loyalitas konsumen pada penelitian sari apel kusuma 

agrowisata. 

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan dan digunakan untuk meneliti lebih lanjud dengan menggunakan 

variabel lain. 

3. Bagi penulis, penelitian ini digunakan untuk sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan dan dapat dijadikan masukan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan loyalitas konsumen. 

4. Bagi pihak perusahaan, sebagai informasi dalam menerapkan strategi 

pemasaran yang berhubungan dengan loyalitas merek. 
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BAB III 

KERANGKA TEORITIS 

 

3.1 Kerangka pemikiran 

Persaingan antara perusahaan yang memproduksi produk sari apel di Kota 

Batu Malang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah 

produk sari apel yang semakin lama semakin bertambah dan tersebar di berbagai 

pusat perbelanjaan. Kusuma Agrowisata merupakan salah satu tempat untuk 

memproduksi sari apel, bahkan menjadi pioner untuk industry bahan olahan apel 

di kota Batu Malang.   

Dalam pengembangan dan upaya menangani persaingan yang ada di pasar, 

Kusuma Agrowisata tentu memiliki suatu strategi pemasaran yang tepat sehingga 

dapat mengatasi persaingan tersebut. Strategi pemasaran sendiri adalah suatu cara 

dimana perusahaan mengenalkan produk hasil produksinya kepada masyarakat 

sehingga masyarakat diharapkan bisa berlaku loyal dengan produk yang telah 

diciptakan, strategi pemasaran sendiri memiliki beberapa aspek yang penting 

untuk diperhatikan demi kelancaran dalam pelaksanaannya, aspek-aspek tersebut 

yaitu meliputi produck, place, price dan promotion. Produck sendiri yaitu dimana 

suatu perusahaan diharuskan memeiliki atau menciptakan suatu produk yang lebih 

kompetitif dengan menggunakan tekhnologi ataupun ilmu yang dimiliki untuk 

menghasilkan produk terbaik, mengingat dengan pesatnya kemajuan jaman maka 

produk yang banyak berada dipasaran memiliki kualitas yang mampu bersaing. 

Sedangkan place (tempat) yang perlu diperhatikan adalah menawarkan produk  di 

tempat atau lokasi yang benar dan pada waktu yang benar juga. Untuk price 

(harga) perusahaan perlu memperhatikan suatu strategi penetapan harga yang 

tepat karena harga menjadi penting di atas kesedaran pemasar, faktor harga 

berperan dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli dan bersifat loyal pada 

suatu produk, diharapkan penentuan harga dapat menjadi seimbang dengan 

kualitas dan manfaat yang diberikan dari produk tersebut. Terakhir promotion 

(promosi) terkadang muncul anggapan bahwa produk yang berkualitas baik maka 

akan dapat terjual dengan sendirinya. Namun kenyataannya suatu perusahaan 

masih perlu melakukan suatu strategi dalam berpromosi yaitu memperkenalkan 
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produk yang hendak ditawarkan kepada konsumen dengan harapan konsumen 

mengetahui, memahami dan mampu membuat keputusan untuk menggunakan 

produk tersebut.  Tanpa adanya kegiatan promosi, pemasaran produk yang 

berkualitas sekalipun tidak dapat menjadi aktif dan perusahaan sulit memperoleh 

tahap kompetitif yang dikehendaki di pasaran. 

 Strategi pemasaran yang baik dapat menjadikan konsumen loyal terhadap 

produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Keloyalan tersebut menjadi suatu 

kunci utama bagi perusahaan untuk menilai seberapa sukses produk yang mereka 

hasilkan di pasaran dan di konsumsi oleh banyak konsumen, dengan naiknya 

konsumen yang semakin loyal dengan produk tersebut maka produk yang terjual 

di pasaran pun meningkat, dengan meningkatkan penjualan maka suatu 

perusahaan dapat dikatakan sukses dalam mengaplikasikan strategi pemasaran 

yang mereka punya. Menurut darmadi durianto  terdapat lima tingkatan loyalitas 

konsumen yaitu commited buyer, liking of the brand, satisfied buyer, habitual 

buyer, switcher. Untuk tingkatan tertinggi ditempati oleh commited buyer yaitu 

konsumen yang sangat loyal kepada suatu produk, sedangkan untuk tingkatan 

terendah di tempati oleh switcher yaitu konsumen yang mudah berpindah-pindah 

dari satu produk ke produk lain. 

Pentingnya mengetahui tingkatan loyalitas konsumen yang nantinya akan 

berpengaruh pada strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan, maka 

penenliti tertarik untuk mengulas lebih jauh tingkatan loyalitas konsumen sari apel 

Kusuma Agrowisata dan pada tingkatan manakah konsumen sari apel Kusuma 

Agrowisata bersifat loyal pada produk tersebut. Untuk mengetahui data tingkatan 

loyalitas konsumen tersebut maka akan dilakukan uji atribut dengan menggunakan 

skala likert. 
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Gambar 5. Kerangka Pemikiran 
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3.2 Batasan penelitian 

Batasan penelitian perlu diberikan dalam penelitian ini agar penelitian tidak 

menyimpang dari tujuan awal dan tidak terjadi bias.  Adapun batasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam peneltian ini tidak dikaji mengenai strategi yang diterapkan oleh 

perusahaan, tetapi hanya mengkaji mengenai tingkat loyalitas merek konsumen 

sari apel Kusuma Agrowisata sebagai informasi dalam merumuskan strategi 

perusahaan. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang sedang  atau telah 

mengkonsumsi sari Apel Kusuma Agrowisata, karena sesuai dengan tekhnik 

pengambilan sampel yaitu menggunakan accidental sampling sehingga semua 

konsumen bisa masuk dalam criteria penelitian. 

 

3.3 Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan : 

Telah diketahui bahwa Kusuma Agrowisata adalah pioner perusahaan 

pengolah makanan yang berbahan baku dari apel, maka hipotesis yang dapat di 

ambil yaitu dengan menjadinya perusahaan sebagai pioneer maka di harapkan 

produk Kusuma Agro banyak terjual atau di konsumsi oleh konsumen. 
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Tabel 1. Definisi operasional dan pengukuran variable 

KONSEP TINGKATAN 

LOYALITAS  

VARIABEL DEVINISI OPERASIONAL PENGUKURAN VARIABEL 

Loyalitas 

konsumen adalah 

suatu ukuran 

keterkaitan 

pelanggan kepada 

sebuah merek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switcher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga Frekuensi respoden berganti 

merek akibat adanya 

perbandingan harga sari pel 

produk kusuma agrowisata 

dengan sari apel merek lain 

dalam ukuran kemasan yang 

sama dengan harga yang 

lebih murah. 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

4 = responden berganti merek lebih dari 2 kali selama 6 

bulan terakhir/3-4 kali pemakaian. 

3 = responden berganti merek 2 kali selama 6 bulan 

terakhir /3-4 kali pemakaian. 

2 = responden berganti merek 1 kali selama 6 bulan 

terakhir / 3-4 kali pemakaian terakhir. 

1 = responden tidak pernah berganti merek selama 6 bulan 

terakhir / 3-4 kali pemakaian. 

Ketersediaan produk Frekuensi responden 

berganti merek karena tidak 

tersedianya sari apel kusuma 

agrowisata yang awalnya 

akan di beli di outlet-outlet. 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

4 = responden berganti merek lebih dari 2 kali selama 6 

bulan terakhir/3-4 kali pemakaian. 

3 = responden berganti merek 2 kali selama 6 bulan 

terakhir /3-4 kali pemakaian. 

2 = responden berganti merek 1 kali selama 6 bulan 

terakhir / 3-4 kali pemakaian terakhir. 

1 = responden tidak pernah berganti merek selama 6 bulan 

terakhir / 3-4 kali pemakaian. 

Expired date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekuensi responden 

berganti merek karena 

adanya produk sari apel lain 

selain sari apel kusuma 

growisata yang memiliki 

expired date lebih lama yaitu 

lebih dari 6 bulan. 

 

 

 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

4 = responden berganti merek lebih dari 2 kali selama 6 

bulan terakhir/3-4 kali pemakaian. 

3 = responden berganti merek 2 kali selama 6 bulan 

terakhir /3-4 kali pemakaian. 

2 = responden berganti merek 1 kali selama 6 bulan 

terakhir / 3-4 kali pemakaian terakhir. 

1 = responden tidak pernah berganti merek selama 6 bulan 

terakhir / 3-4 kali pemakaian. 
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KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TINGKATAN 

LOYALITAS 

 
VARIABEL 

 
DEVINISI OPERASIONAL 

 
PENGUKURAN VARIABEL 

 

Habitual buyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebiasaan rutin Kegiatan yang biasa 

dilakukan oleh responden 

secara berulang dalam 

membeli sari apel kusuma 

agrowisata. Kegiatan 

berulang ini dilakukan akibat 

dari adanya kebiasaan rutin 

dalam pembelian produk sari 

apel kusuma agrowisata. 

 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

2 = responden terbiasa membeli dan mengkonsumsi sari 

apel kusuma agrowisata karena adanya kegiatan rutin 

yang dilakukan secara berulang tiap bulannya. 

1 = responden tidak terbiasa membeli sari apel kusuma 

agrowisata karena merasa tidak pernah melakukan 

pembelian secara rutin atau berkala tiap bulannya. 

Kesukaan terhadap 

merek 

Kegiatan yang biasa 

dilakukan oleh responden 

dalam hal ini adalah 

kebiasaan dalam membeli 

sari apel dengan merek yang 

sama. Kebiasaan ini rutin 

dilakukan akibat dari 

kesukaan responden 

terhadap merek produk 

tersebut. 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

2 = responden terbiasa membeli dan mengkonsumsi sari 

apel kusuma agrowisata karena merasa suka terhadap 

merek produk tersebut. 

1 = responden tidak terbiasa membeli sari apel kusuma 

agrowisata karena merasa tidak cocok terhadap merek 

produk tersebut. 

 

Kebutuhan akan 

nutrisi 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan yang biasa 

dilakukan oleh responden 

dalam hal ini adalah 

kebiasaan dalam membeli 

sari apel dengan merek yang 

sama. Kebiasaan ini rutin 

dilakukan akibat dari 

perlunya responden 

menambah nutrisi tubuh. 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

2 = responden terbiasa membeli dan mengkonsumsi sari 

apel kusuma agrowisata karena merasa perlu 

menambah kebutuhan akan nutrisi bagi kesehatan. 

1 = responden tidak terbiasa membeli sari apel kusuma 

agrowisata karena merasa tidak perlu menambah 

kebutuhan akan nutrisi bagi kesehatan. 
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KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TINGKATAN 

LOYALITAS 

 
VARIABEL 

 
DEVINISI OPERASIONAL 

 
PENGUKURAN VARIABEL 

 

Satisfied buyer Aroma Tanggapan tentang kepuasan 

aroma yang sesuai dengan 

rasa dan harapan konsumen 

pada produk sari apel 

kusuma agrowisata. 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

3 = aroma produk yang diperoleh lebih tinggi daripada 

harapan konsumen. 

2 = aroma produk yang diperoleh sama dengan harapan 

konsumen. 

1 = aroma produk yang diperoleh lebih rendah daripada 

harapan kosnumen.  

Varian rasa Tanggapan tentang kepuasan 

pilihan/varian rasa  yang 

sesuai dengan harapan 

konsumen pada produk sari 

apel kusuma agrowisata. 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

3 = pilihan/varian rasa produk yang diperoleh lebih 

beragam daripada harapan konsumen. 

2 = pilihan/varian rasa produk yang diperoleh sama 

dengan harapan konsumen. 

1 = pilihan/varian rasa produk yang diperoleh lebih sedikit 

daripada harapan kosnumen. 

Ukuran kemasan Tanggapan tentang kepuasan 

variasi kemasan pada produk 

sari apel kusuma agrowisata. 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

3 = variasi kemasan produk yang diperoleh lebih beragam 

daripada harapan konsumen. 

2 = variasi kemasan produk yang diperoleh sama dengan 

harapan konsumen. 

1 = variasi kemasan produk yang diperoleh lebih sedikit 

daripada harapan kosnumen. 

Liking the 

brand 

 

 

 

 

 

 

Merek terkenal 

 

 

 

 

 

 

 

Anggapan responden 

terhadap sari apel kusuma 

agrowisata yang sudah 

terkenal. 

 

 

 

 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

2 = responden sungguh-sungguh menyukai produk sari 

apel kusuma agrowisata karena merek sari apel 

kusuma agrowisata terkenal. 

1 = responden tidak menyukai merek sari apel kusuma 

agrowisata. 
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KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TINGKATAN 

LOYALITAS 

 
VARIABEL 

 
DEVINISI OPERASIONAL 

 
PENGUKURAN VARIABEL 

 

 

Kualitas produk 

yang terjamin 

Pandangan atau penilaian 

positif terhadap kualitas 

produk sari apel kusuma 

agrowisata. 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

2 = responden sungguh-sungguh menyukai produk sari 

apel kusuma agrowisata karena kesan kualitas yang 

baik 

1 = responden tidak menyukai kualitas produk sari apel 

kusuma agrowisata. 

Layanan konsumen Tanggapan tentang adanya 

layanan konsumen yang baik 

untuk menampung keluhan 

konsumen mengenai produk 

sari apel kusuma agrowisata  

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

2 = responden sungguh-sungguh menyukai produk sari 

apel kusuma agrowisata karena kesan baik terhadap 

pelayanan konsumen yang diberikan oleh pihak 

agrokusuma dalam menampung keluhan konsumen. 

1 = responden tidak menyukai layanan konsumen produk 

sari apel kusuma agrowisata  

Comitted buyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesetiaan pembeli Sikap responden yang akan 

mengkonsumsi sari apel 

kusuma agrowisata pada 

penggunaa produk 

berikutnya. 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

2 = responden pasti akan menggunakan produk sari apel 

kusuma agrowisata untuk penggunaan produk sari apel 

selanjudnya 

1 = responden pasti tidak akan menggunakan produk sari 

apel kusuma agrowisata untuk penggunaan produk 

selanjudnya. 

Merekomendasikan 

pada orang lain 

 

 

 

Kegiatan merekomendasikan 

atau menyarankan setiap 

orang untuk mengkonsumsi 

sari apel kusuma agrowisata.  

 

 

 

 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

2 = responden pasti akan merekomendasikan kepada 

orang lain untuk membeli dan mengkonsumsi sari apel 

kusuma agrowisata. 

1 = responden pasti tidak akan merekomendasikan kepada 

orang lain untuk membeli dan mengkonsumsi sari apel 

kusuma agrowisata. 
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KONSEP 
 

TINGKATAN 

LOYALITAS 

 

VARIABEL 
 

DEVINISI OPERASIONAL 
 

PENGUKURAN VARIABEL 

 

Menginformasikan 

pada orang lain 

Kegiatan menyampaikan 

pesan atau informasi kepada 

setiap orang tentang kesan 

positif akibat kepuasan yang 

diperoleh selama 

mengkonsumsi produk sari 

apel kusuma agrowisata. 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

2 = responden pasti akan menginformasikan tentang kesan 

posotif akibat kepuasan yang diperoleh selama 

mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata kepada 

orang lain. 

1 = responden pasti tidak akan menginformasikan tentang 

kesan posotif akibat kepuasan yang diperoleh selama 

mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata kepada 

orang lain. 

Kesediaan 

membayar dengan 

harga tinggi 

Kemauan responden dalam 

membayar dengan harga 

tinggi dalam pembelian 

produk, dengan asumsi 

adanya kenaikan harga sari 

apel kusuma agrowisata. 

Skor diberikan berdasarkan kriteria : 

2 = responden pasti akan mau membayar dengan harga 

tinggi dalam pembelian produk, dengan asumsi 

adanya kenaikan harga produk sari apel kusuma 

agrowisata.  

1 = responden pasti tidak akan mau membayar dengan 

harga tinggi dalam pembelian produk, dengan asumsi 

adanya kenaikan harga produk sari apel kusuma 

agrowisata.  
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Penentuan lokasi dan waktu penelitian 

Dalam pemilihan sampel, peneliti menggunakan tekhnik purposive 

sampling, dimana purposive sampling adalah tekhnik pengambilan sampel secara 

sengaja sehingga dalam hal ini peneliti menentukan dengan sendiri sampel yang 

akan di ambil, karena dengan berbagai pertimbangan, dalam penelitian ini peneliti 

mempertimbangan jika penelitian dilakukan di daerah lokasi wisata agrokusuma 

dan wilayah tersebut dengan dengan tempat produksi sari apel kusuma agrowisata 

itu sendiri maka dengan harapan peneliti dapat dengan mudah menemukan 

konsumen pengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata. 

Lokasi penelitian yang diambil yaitu berada di PT. Kusuma Satria Dinasasri 

Wisatajaya atau Kusuma agrowisata yang beralamat di Jl. Abdul Gani Atas, PO 

BOX 36, Batu 65311, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 

pertimbangan karena kusuma agrowisata adalah tempat produksi sari apel terbesar 

di kota Batu Malang dan sekaligus tempat penjualan produk tersebut langsung 

kepada konsumen. Oleh sebab itu hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

menggambarkan tingkat loyalitas konsumen sari apel pada umumnya. 

 

4.2 Metode Pengambilan Sample 

Dalam penelitian ini populasi atu sampel yang dipilih adalah para 

pengunjung tempat wisata Kusuma Agro yang telah atau sedang mengkonsumsi 

sari apel produksi Kusuma Agrowisata yang menggunakan metode non 

probability sampling dengan tekhnik accidental sampling, sehingga semua 

pengunjung yang mengunjungi tempat wisata tersebut memiliki peluang untuk 

menjadi responden penelitian. Sementara itu untuk menentukan jumlah responden 

digunakan cara menggunakan batasan waktu, yaitu waktu kerja peneliti di tempat 

penelitian untuk mengambil beberapa sampel pengunjung yang sedang, telah, atau 

akan mengkonsumsi sari apel Kusuma Agrowisata. Untuk penelitian ini, peneliti 

telah mendapatkan izin dan persetujuan dari pembimbing lapang yaitu selama 5 

hari dari mulai hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 hingga hari Minggu tanggal 3 Juni 
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2012, sebagai hari kerja peneliti mengambil sampel dari pengunjung tempat 

wisata Kusuma Agro. Sedangkan untuk jam kerjanya sendiri yaitu mulai pukul 10 

pagi hingga pukul 4 sore, dengan potongan waktu satu jam yaitu pukul 12 hingga 

pukul 1 siang untuk istirahat. Keterangan kegiatan serta para anggota sampel yang 

di dapat selama penelitian dapat di lihat dalam lampiran 3. 

  

4.3 Metode pengumpulan data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Observasi  

Merupakan kegiatan langsung yang dilakukan peneliti untuk memperoleh 

data primer dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden 

dengan menggunakan bantuan kuisioner. Data yang dikumpulkan berupa data 

prodil responden serta data responden terhadap pertanyaan dan pernyataan 

yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Wawancara  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan cara bertanya 

langsung kepada responden dan pihak-pihak yang terkait dengan obyek 

penelitian yang diteliti untuk mendapatkan informasi tentang obyek yang 

diteliti secara nyata seperti yang terjadi di tempat penelitian.  

3. Studi literatur 

Merupakan jenis data sekunder yang digali dengan cara pencarian referensi 

dan literature yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh secara tidak langsung berupa literature seperti buku-buku 

ilmiah, artikel, jurnal, pustaka buku ilmiah, serta dokumentasi. Data yang 

digali dalam penelitian ini berupa data penjualan, data permintaan dan 

penawaran, hasil produksi, dan data mengenai harga “sari apel” Kusuma 

Agrowisata.  
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4.4   Metode analisis data 

4.4.1 Analisis deskriptif 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

teknik survey. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan obyek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. 

Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas sampai pada 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi 

tentang data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan memungkinkan menjadi 

kunci terhadap apa yang diteliti. Setelah itu hasil yeng diperoleh akan disajikan 

dalam bentuk persentase sesuai dengan jumlah responden yang diteliti.  

 

4.4.2 Analisis asosiasi dengan skala likert 

Dalam skala likert ini konsumen memperlihatkan tanggapan atau respon 

terhadap produk yang mereka gunakan dengan  memakai penskalan, misalnya 

untuk nilai 1 adalah untuk jawaban  responden tidak pernah berganti merek 

selama 6 bulan, nilai 2 untuk responden yang pernah berganti merek sebanyak 

satu kali dalam kurun waktu 6 bulan, nilai 3 untuk responden yang pernah 

berganti merek sebanyak dua kali dalam kurun waktu 6 bulan, dan skor 4 

diberikan kepada responden yang pernah berganti merek lebih dari dua kali 

selama 6 bulan terakhir. Sedangkan di setiap variabel memiliki jumlah skala yang 

ditetapkan dan disesuaikan dengan jenis pertanyaan. Contohnya seperti 

pertanyaan pada tingkatan switcher yang memiliki 3 variabel dengan penskalan 

nilai 4, sedangkan untuk pertanyaan di tingkatan Habitual buyer memiliki 3 

variabel dengan penskalan hanya 2 rentang skala. 

 

4.5    Metode pengujian instrument 

Data yang didapatkan dalam penelitian dapat dikatakan baik apabila 

instrumen yang ada juga baik.  Oleh karena itu, perlu diketahui validitas 

(kesahihan) dan realibilitas (kehandalan) dari instumen penelitian yang digunakan.  

4.5.1 Uji validitas 

Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan terhadap instrument yang 

digunakan dalam mencari data. Instrument yang valid berarti alat ukur yang 
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digunakan untuk mendapatkan data juga valid. Dengan menggunakan alat ukur 

yang valid dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan 

menjadi valid. Maka uji validitas data dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur pertanyaan yang ingin 

di ukur. 

Atau validitas juga merupakan suatu alat ukur yang menunjukkan 

instrument yang digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur (sugiyono, 

2003). Menurut (Sugiyono, 2003) alat validitas yang dapat digunakan adalah 

korelasi product moment dengan rumus matematika sebagai berikut : 

 

               rxy 

NN

N

yxxy

yyxx
2222

 

Dengan pengertian : 

rxy : koefisien korelasi product moment 

n : banyaknya subyek 

∑X : skor atau jumlah item 

∑Y : skor atau jumlah total obyek. 

 

Kesesuaian   harga   rxy   diperoleh   dari   perhitungan   dengan 

menggunakan rumus diatas dan dikonsultasikan  dengan  tabel  harga  regresi 

moment dengan korelasi harga rxy lebih besar atau sama dengan regresi tabel, 

maka butir instrumen tersebut valid dan jika rxy lebih kecil dari regresi tabel 

maka butir instrumen tersebut tidak valid.  

Penghitungan uji validitas diaplikasikan dengan menggunakan program 

excel seperti yang tertera pada Lampiran 1. Nilai koefisien korelasi (rhitung) yang 

diperoleh dibandingkan dengan nilai dari koefisien tabel (rtabel). Besarnya rtabel 

sebesar 0,549 dilihat dari taraf signifikansi (α) 5% dengan derajat bebas 8 yang 

diperoleh dari perhitungan jumlah sampel yang diambil untuk uji dikurangi dua 

(N-2). Kriteria pengujiannya yaitu instrumen dinyatakan valid bila rhitung ≥ rtabel 
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(Singarimbun dan Effendi, 1989). Contoh perhitungan uji validitas dengan 

menggunakan rumus teknik korelasi product moment dapat dilihat pada lampiran. 

Berdasarkan perhitungan uji validitas pada lampiran maka didapatkan hasil 

pengujian pada Lampiran 4. Dari lampiran tersebut dapat dilihat bahwa semua 

variabel pada indikator Switcher, Habitual Buyer, Liking The Brand dan 

Commited Buyer dinyatakan valid. Hal ini karena nilai koefisien kerelasi tiap-tiap 

variabel lebih besar dari nilai koefisien tabel. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 

pertanyaan pada indikator-indikator tersebut mampu mengukur tingkat loyalitas 

merek sari apel kusuma agrowisata. 

 

4.5.2 Uji reliabilitas 

Pada penelitian ini, uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh 

mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau 

lebih.  Asumsinya, tidak terjadi perubahan psikologis pada responden (Simamora, 

2008). Untuk indikator switcher dan habitual buyer, reliabilitas diuji dengan 

menggunakan rumus Alpha dari Crobanch karena kuesioner tidak diukur hanya 

menggunakan skala 0 dan 1.  Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan 

rumus Alpha sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

r =  reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

   =   jumlah varians butir  

 

Rumus untuk mendapatkan nilai varians butir yaitu:  

                 

Dimana: JKb  = jumlah kuadrat seluruh skor item 

    JKs   = jumlah kuadrat subyek 

                 n      = jumlah sampel yang diuji 
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                 sb²   = varians total 

 

 Rumus untuk mendapatkan nilai varians total yaitu:  

 

 

Dimana: Xt = jumlah skor untuk seluruh butir pertanyaan 

  n   = jumlah sampel yang diuji   

 

Sedangkan untuk indikator satisfied buyer, liking the brand dan  commited 

buyer,  reliabilitas diuji dengan menggunakan rumus Spearman-Brown karena 

jawaban menggunakan skala 0 dan 1. Sehingga digunakan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

r =  reliabilitas kuesioner 

rxy = koefisien korelasi antara 2 belahan koesione 

Sama halnya dengan uji validitas, kuesioner dinyatakan reliabel jika hasil 

yang diperoleh memenuhi persyaratan, yaitu nilai rhitung > rtabel. Nilai rtabel adalah 

sebesar 0,559 yang diperoleh dari derajat bebas 13 (n-2) pada taraf signifikansi (α) 

5%. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS seperti 

yang dapat dilihat pada tabel di lampiran 5. 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan variabel yang ada 

dinyatakan reliabel. Hal ini karena hasil nilai reliabilitas yang diperoleh 

memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, 

instrumen penelitian akan menghasilkan data yang relatif konsisten apabila 

pengukuran diulangi dua kali atau lebih dengan menggunakan instrumen yang 

sama. Sesuai dengan hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, 

selanjutnya pengumpulan data mempertimbangkan  16 variabel dari 5 Indikator 

yang ada.  

 



23 

 

4.5.3 Tingkat Loyalitas Merek Konsumen 

Data mengenai tingkat loyalitas merek konsumen akan disajikan dalam 

bentuk tabel dan nantinya akan dibuat diagram berupa piramida loyalitas merek. 

Pada penelitian ini, skala pengukuran variabel menggunakan skor . Hasil dari 

pengukuran variabel tiap tingkatan loyalitas merek selanjutnya dijumlahkan untuk 

kemudian ditentukan apakah responden berada pada tingkatan tersebut atau tidak. 

Untuk menentukan apakah responden termasuk dalam dalam tingkatan tersebut, 

maka jumlah skor yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan skor pada interval 

nilai tiap tingkatan.  

Interval nilai ditentukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1.  Menentukan banyaknya kelompok dalam kelas 

Sehubungan dengan penentuan apakah responden termasuk dalam tingkat 

loyalitas tertentu maka untuk menentukan apakah responden termasuk dalam 

tingkatan tersebut, kelompok dalam kelas juga ditetapkan sebanyak 2 

kelompok dengan rincian sebagai berikut: 

  a. responden termasuk dalam tingkat loyalitas tertentu 

b. responden tidak termasuk dalam tingkat loyalitas tertentu 

2. Menentukan kisaran 

Untuk menentukan kisaran nilai digunakan rumus: 

 

             

Dimana:  

R  = Kisaran 

   Xt = Nilai pengamatan tertinggi  

  Xr = Nilai pengamatan terendah 

Pada penelitian ini tingkat loyalitas merek dihitung pada masing-masing 

indikator. Oleh karena itu perlu diketahui jumlah variabel pada tiap indikator, 

serta jumlah skor terendah dan tertinggi. Agar dapat mempermudah penghitungan 

kisaran nilai. Sehingga dapat dilihat penjelasannya pada tabel berikut : 
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Tabel 2. Jumlah elemen pada tiap indikator. 

No.       Indikator 
Jumlah 

Variabel 

Jumlah 

Skala 

Skor 

Terendah Tertinggi 

    1 Switcher 3 4 3 12 

    2 Habitual buyer 3 2 3 6 

    3 Satisfied buyer 3 3 3 9 

    4 Liking of brand 3 2 3 6 

    5 Commited buyer 4 2 4 8 

 

3. Pembuatan selang kelas 

 Perhitungan rentang skala dilakukan setelah mengetahui selang kelas : 

 

Selang kelas = nilai tertinggi – nilai terendah 

                     Banyaknya kelas 

 

Hasil dari perhitungan selang kelas pada tiap variable dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 3.  Selang kelas resonden 

  No.       Indikator 
Selang 

kelas 

Klasifikasi 

Tidak termasuk     Termasuk 

    1 Switcher 4,5 3 sd < 7,5 ≥ 7,5 sd 12 

    2 Habitual buyer 1,5 3 sd < 4,5 ≥ 4,5 sd 6 

    3 Satisfied buyer 3 3 sd < 6 ≥ 6 sd 9 

    4 Liking of brand 1,5 3 sd < 4,5 ≥ 4,5 sd 6 

    5 Commited buyer 2 2 sd < 4 ≥ 4 sd 8 

 

4.5.4  Tingkat Loyalitas Merek Paling Dominan 

Tingkat loyalitas merek yang paling dominan ditentukan oleh prosentase 

pada masing-masing tingkatan, sehingga hasil dari perhitungan ini di dasarkan 
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pada jawaban konsumen pada kuisioner, yang dapat ditentukan dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

Dimana : 

x       = prosentase 

∑ px   = prosentase jumlah responden yang masuk dalam tingkat loyalitas merek x 

n        = jumlah responden 

 

Dari rata-rata prosentase masing-masing tingkatan nantinya diketahui 

tingkatan yang paling dominan yaitu tingkatan dengan nilai prosentase yang 

paling besar. Setelah semua nilai rata-rata prosentase diketahui kemudian disusun 

menjadi piramida loyalitas merek. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Profil Umum Responden 

Profil umum responden dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, 

pendidikan, pekerjaan, status dalam keluarga, pendapatan, konsumsi terakhir, 

pertama kali mengkonsumsi, intensitas konsumsi, mendapatkan informasi, cara 

memperoleh, kepuasan.  

 

5.1.1 Usia dan Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan jenis kelaminnya, dari keseluruhan responden hanya terdapat 7 

orang laki-laki atau 23,33% responden laki-laki, sedangkan 23 orang perempuan 

atau 76,66 % lainnya adalah perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa 

mayoritas konsumen sari apel kusuma agrowisata adalah perempuan. Sedangkan 

untuk usia responden dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4. Usia Responden 

Usia (tahun) Jumlah Responden Prosentase (%) 

15-24 10 33,3 

25-34 8 26,6 

35-44 6 20 

45-55 5 16,6 

>55 1 3,33 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden paling banyak berusia diantara 15 

– 24 tahun, yaitu dengan jumlah responden sebanyak 10 orang (33,3%). Hal ini 

dikaremakan pada saat penelitian dilakukan waktunya bertepatan dengan hari 

libur bagi pelajar, sehingga disaat waktu liburan tersebut mereka memanfaatkan 

waktu tersebut untuk mendatangi tempa rekreasi seperti Kusuma Agrowisata. 

 

5.1.2 Pendidikan Responden  

Profil umum responden yang berikutnya adalah tingkat pendidikan 

responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden 

Pendidikan Jumlah Responden Prosentase (%) 

SMA 18 60 

Diploma 1 3,33 

Sarjana 11 36,6 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden merupakan lulusan 

SMA sebanyak 18 orang (60%), hal ini berhubungan dengan tabel sebelumnya 

yang telah di bahas, yaitu tabel usia responden, pada tabel usia resonden 

disebutkan bahwa responden terbanyak yaitu berumur 15-24
th

, sehingga pada 

tabel di atas untuk tingkat pendidikan responden bisa dipastikan yaitu sebagian 

besar responden memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA. 

 

5.1.3 Pekerjaan responden 

Untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 

berikut ini 

Tabel 6. Jenis Pekerjaan Responden 

Pekerjaan        Jumlah Responden Prosentase (%) 

Mahasiswa 10 33,3 

Ibu rumah tangga 6 20 

Wiraswasta 12 40 

Guru 1 3,33 

PNS 1 3,33 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang paling banyak adalah 

responden yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan jumlah responden 

sebanyak 12 orang (40%). Karena sesuai dengan wawancara secara langsung 

peneliti dengan responden, walaupun sebagian besar responden memiliki 

pendidikan terakhir hanya dari SMA, mereka banyak yang setelah SMA langsung 

mencoba sebagai seorang wirausahawan daripada memilih untuk melanjutkan 

pendidikan mereka di bangku perkuliahan. 

 

5.1.4 Status Dalam Keluarga Responden 

Profil umum responden yang berikutnya adalah status dalam keluarga 

responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.  
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Tabel 7. Status dalam keluarga 

Jenis status dalam keluarga 
Status dalam keluarga 

Σ % 

Kepala rumah tangga 5 16,66 

Istri 16 53,33 

Anak 9 30 

Lain-lain - - 

Jumlah 30 100 

 

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel di atas, responden yang paling banyak 

adalah responden dengan status dalam keluarga sebagai seorang istri atau ibu 

rumah tangga, sesuai dengan tabel awal yaitu tabel umur responden, umur 

terbanyak yaitu usia antara 15-24
th

 serta jenis kelamin terbanyak yaitu perempuan, 

maka sesuai dengan wawancara secara langsung peneliti dengan responden bahwa 

sebagian besar perempuan yang menjadi responden mengaku telah berstatus 

sebagai istri, walaupun mereka masih berstatus sebagai seorang nahasiswi namun 

dalam status pernikahan mereka telah menjadi seorang istri. 

 

5.1.5 Pendapatan responden 

Berdasarkan pendapatannya, profil responden secara umum dapat dilihat 

pada Tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan 

responden yang terbanyak adalah lebih dari Rp.2.000.000. Hal ini berkaitan 

dengan tabel sebeumnya yaitu mengenai pekerjaan responden, sebagian besar 

responden telah memiliki pekerjaan tersendiri, sehingga pendapatan perbulan 

responden sebagian besar memiliki jumlah pendapatan yang cukup besar. 

Tabel 8. Pendapatan Responden 

Pendapatan (Rp/bulan) Jumlah Responden Prosentase (%) 

<Rp.500.000 4 13,33 

Rp.500.000-Rp.1.000.000 7 23,33 

Rp.1.000.000-Rp.2.000.000 7 23,33 

>Rp.2.000.000 12 40 

Jumlah 30 100 
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5.1.6 Terakhir Mengonsumsi 

Profil umum responden yang berikutnya adalah mengenai waktu yaitu 

kapan terakhir kali responden mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata, data 

yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 9. Pengkonsumsian Terakhir Responden 

Jenis waktu pengkonsumsian 

terakhir 

Waktu pengkonsumsian 

terakhir 

Σ % 

1 hari yang lalu 8 26,67 

1 minggu yang lalu 9 30 

2 minggu yang lalu 7 23,33 

1 bulan yang lalu 6 20 

Jumlah 30 100 

 

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel di atas, responden yang paling banyak 

mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata utuk terakhir kali sebelum 

dilakukannya pendatan oleh peneliti yaitu 1 minggu yang lalu sebesar 9 responden 

(30%). Sesuai dengan jumlah tersebut dapat di ambil sebuah kesimpulan jika 

intensitas responden membeli sari apel kusuma agrowisata adalah dalam kurun 

waktu 1 minggu 1x. 

 

 5.1.7 Intensitas Responden dalam Mengkonsumsi 

Profil umum responden yang berikutnya adalah mengenai intensitas 

responden dalam mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata, data yang diperoleh 

dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 10. Intensitas pengkonsumsian 

Jenis intensitas 

pengkonsumsian responden 
Waktu pengkonsumsian 

Σ % 

1 hari 1x 2 6,67 

1 minggu 1x 11 36,67 

1 bulan 1x 10 33,33 

1 hari lebih dari 1x 1 3,33 

Jumlah 30 100 

 

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang 

mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata dengan intensitas 1 minggu 1x 

dengan 1 bulan 1x tidak berbeda jauh, hal ini memberikan informasi bahwa 
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sebagian besar responden yang berada di tempat penelitian terus menerus 

melakukan pembelian berulang dalam kurun waktu 1 minggu 1x pengkonsumsian, 

sesuai dengan pendataan tabel sebelumnya bahwa pengkonsumsian terakhir 

responden terbanyak ada pada satu minggu yang lalu, selain itu juga sesuai 

dengan wawancara secara langsung peneliti pada responden, mereka memberikan 

alasan mengapa melakukan pembelian secara berkala tiap minggu karena jika 

masuk waktu libur atau week end mereka sering melakukan kegiatan berbelanja ke 

supermarket atau berlibur ke daerah wisata, dan pada saat itulah mereka membeli 

sari apel kusuma agrowisata. 

 

5.1.8 Sumber Informasi yang Diperoleh Responden 

Berdasarkan sumber informasi yang dapat diperoleh oleh responden 

mengenai sari apel kusuma agrowisata dapat dilihat pada Tabel berikut :  

Tabel 11. Sumber informasi responden 

Sumber informasi 
Jumlah Responden 

Prosentase 

(%) 

Keluarga 13 43,33 

Penjual 9 30 

Teman 3 10 

Lain-lain (brosur, iklan,    pameran) 5 16,67 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sumber informasi tertinggi 

ditempati oleh keluarga, sehingga para responden mengenal sari apel kusuma 

agrowisata dari lingkup keluarga responden sendiri, disebutkan sebanyak 13 

responden memperoleh informasi dari keluarga (43,33%). Hal tersebut terjadi 

karena dilingkungan responden sendiri banyak yang mengkonsumsi sari apel 

kusuma agrowisata, sehingga secara langsung di dalam diri responden akan 

tumbuh rasa percaya terhadap produk tersebut bahwa produk tersebut memang 

memiliki kualitas yang bagus, sehingga sebagian besar keluarga responden mau 

mengkonsumsi produk sari apel kusuma agrowisata. Karena tidak dipungkiri jika 

orang terdekat yang paling dipercaya adalah dari lingkup keluarga. 
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5.1.9 Cara Responden Memperoleh Produk Sari Apel 

Profil responden selanjutnya yaitu mengenai cara responden memperoleh 

produk sari apel kusuma agrowisata. Hasil yang diperoleh oleh peneliti disajikan 

dalam tabel breikut. 

Tabel 12. Cara responden memperoleh produk sari apel 

Cara memperoleh Jumlah Responden Prosentase (%) 

Membeli 25 83,33 

Diberi 3 10 

Lain-lain (brosur, iklan,    pameran) 2 6,67 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebanyak 25 orang 

responden (83,33%) memperoleh sari apel kusuma agrowisata dengan cara 

membeli, hal tersebut sesuai dengan alasan yang diberikan responden pada saaat 

dilakukan wawancara secara langsung oleh penenliti jika, memang responden 

mengaku mendapat produk tersebut dengan melakukan pembelian sendiri, karena 

mereka telah mengenal sari apel kusuma agrowisata sehingga mereka dapat 

langsung membeli sendiri produk tersebut tanpa harus memperolehnya dari factor 

lain. 

 

5.1.10 Kepuasan Responden Dalam Mengkosumsi Sari Apel 

Berdasarkan profil umum responden yang terakhir yaitu mengenai data 

kepuasan responden terhadap sari apel kusuma agrowisata, secara umum hasilnya 

dapat dilihat pada Tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa 

sebagian besar responden sebanyak 26 orang (86,67%) menjawab puas terhadap 

produk sari apel kusuma agrowisata, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kualitas dari sari apel produksi kusuma agrowisata tidak perlu diragukan kembali 

oleh kosumen, karena dari 30 orang responden yang diteliti 26 di antaranya 

menjawab puas atas kualitas sari apel kuusma agrowisata. 

Sehingga di harapkan hal ini dapat memberikan informasi yang positif bagi 

perusahaan yang mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata, untuk memacu 

perusahaan agar tetap memproduksi sari apel dengan kualitas yang baik atau 

bahkan lebih ditingkatkan kembali kualitasnya, sehingga ada inofasi-inofasi baru 
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yang membuat konsumen lebih tertarik untuk terus mengkonsumsi sari apel 

kusuma agrowisata. 

Tabel 13. Kepuasan konsumen 

Kepuasan konsumen Jumlah Responden Prosentase (%) 

Puas 26 86,67 

Netral 4 13,33 

Tidak puas - - 

Jumlah 30 100 

 

5.2 Tingkat Loyalitas Merek Konsumen Sari Apel Produk Kusuma 

Agrowisata. 

5.2.1 Tingkat Loyalitas Merek Switcher 

Switcher adalah konsumen yang mudah berpindah-pindah dari satu produk 

ke produk lain, karena ada produk sari apel selain produk sari apel kusuma 

agrowisata dengan harga yang lebih murah dan pada saat konsumen ingin 

membeli produk sari apel tidak menemukan produk ini namun menemukan 

produk lain sehingga membuat kosnumen membeli produk lain karena 

ketersediaan produk sari apel kusuma agrowisata terbatas, selain itu juga karena 

adanya produk lain yang mencantumkan expired date lebih lama dari sari apel 

produk kusuma agrowisata. 

1. Tingkat Loyalitas Tiap Variabel Switcher 

Dibawah ini adalah perhitungan jawaban responden pada indicator switcher 

yang terbagi dalam 3 variabel, yaitu harga, ketersediaan produk, serta 

tercantumnya expired date pada produk sari apel kusuma agrowisata. 

a. Variabel Harga 

Responden yang masuk dalam kategori switcher di dasarkan pada variable 

harga, dilihat dari seberapa sering responden berganti merek pada merek lain 

dikarenakan ada produk dengan harga yang lebih murah daripada produk sari apel 

kusuma agrowisata. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dijelaskan pad tabel 

berikut. 
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Tabel 14. Rekapitulasi jawaban responden pada variable harga 

Definisi Operasional Jawaban Responden Frekuensi Prosentase (%) 

Frekuensi responden 

berganti merek 

karena ada produk 

lain memberikan 

harga yang lebih 

murah. 

Tidak pernah Berganti 14 46,67 

Berganti produk 1 kali 9 30 

Berganti produk 2 kali 4 13,33 

Berganti merek Lebih 

dari 2 kali 3 10 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 

konsumen sari apel produk kusuma agrowisata tidak pernah berganti pada merek 

lain walaupun terdapat produk sari apel dengan merek lain memberikan harga 

yang lebih murah, di sebutkan dengan prosentase tertinggi sebanyak 46,67%. Dari 

hasil tersebut dapat memberikan informasi bahwa harga tidak menjadi 

pertimbangan bagi konsumen untuk berpindah pada merek sari apel lainnya. 

Sehingga dengan harga berapapun jika konsumen telah merasa loyal dengan sari 

ael kusuma agrowista maka mereka akan tetap membeli produk terebut. 

b.  Ketersediaan produk 

Responden yang masuk dalam kategori switcher di dasarkan pada variable 

ketersediaan produk, dilihat dari seberapa sering responden berganti merek pada 

merek lain dikarenakan ada produk lain dengan mudah konsumen memperolehnya 

diberbagai tempat yang mudah ditemui oleh konsumen . Data yang diperoleh dari 

hasil penelitian dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 15. Rekapitulasi jawaban responden pada variable ketersediaan produk 

Definisi Operasional Jawaban Responden Frekuensi Prosentase (%) 

Frekuensi responden 

berganti merek 

karena ada produk 

lain memberikan 

kemudahan pada 

konsumen dalam hal 

memperolehnya. 

Tidak pernah Berganti 16 53,33 

Berganti produk 1 kali 7 23,33 

Berganti produk 2 kali 3 10 

Berganti merek Lebih 

dari 2 kali 4 13,33 

Jumlah 30 100 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 53,33% responden memilih 

tidak pernah berganti merek sari apel lain walaupun ada merek sari apel lain yang 

menyediakan produk lebih banyak dan tersebar di berbagai tempat agar konsumen 

mudah memperolehnya. Hal ini membuktikan bahwa ketersediaan produk sari 

apel kusuma agrowisata tidak menjadi pertimbangan konsumen untuk beralih 

pada produk sari apel lain. Sesuai dengan wawancara secara langsung peneliti 

dengan responden, mereka mengaku jika tidak mendapatkan produk tersebut di 

tempat bias mereka membeli maka mereka akan mencari di tempat lain yang 

mereka tau bahwa tempat tersebut pasti menjual sari apel kusuma agrowisata. 

c.  Expired date 

Responden yang masuk dalam kategori switcher di dasarkan pada expired 

date, dilihat dari seberapa sering responden berganti merek pada merek lain 

dikarenakan ada produk lain yang ditemui oleh konsumen dengan expired date 

yang dicantumkan serta memiliki tanggal kadaluarsa lebih lama dari produk sari 

apel kusuma agrowisata. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dijelaskan pad 

tabel berikut. 

Tabel 16. Rekapitulasi jawaban responden pada variable expired date 

Definisi Operasional Jawaban Responden Frekuensi 

Prosentase 

(%) 

Frekuensi responden 

berganti merek 

karena ada produk 

lain memberikan 

expired date lebih 

lama doibandingkan 

dengan sari apel 

kusuma agrowisata. 

Tidak pernah Berganti 16 53,33 

Berganti produk 1 kali 8 26,67 

Berganti produk 2 kali 4 13,33 

Berganti merek Lebih 

dari 2 kali 2 6,67 

Jumlah 30 100 

 

Dari data perhitungan yang diperoleh pada tabel di atas didapatkan 

informasi bahwa, konsumen sri apel kusuma agrowisata sebanyak 53,33% tidak 

pernah berganti merek pada sari apel produk lain yang mencantumkan expired 

date dan memberikan expired date lebih lama dibandingkan dengn sari apel 

produk kusuma agrowisata. Dari hasil tersebut dapat di ambil sebuah kesimpulan 
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jika expired date tidak menjadi pertimbangan konsumen untuk berganti merek sari 

apel lain selain sari apel kusuma agrowisata. Karena menurut responden yang 

berada di tempat penelitian, mereka mengaku tidak tertarik untuk membeli produk 

lain yang memiliki expired date lebih lama karena produk sari apel yang memiliki 

expired date lebih lama mereka anggap mengandung bahan pengawet yang tidak 

baik bagi kesehatan. 

 

2.  Tingkat Loyalitas pada Keseluruhan Variabel Switcher 

Dari ketiga hasil perhitungan variable di atas lalu digabungkan serta di 

klasifikasikan menurut selang kelas yang telah dijelaskan pada bab IV untuk 

menentukan responden mana saja yang masuk dalam kategori Switcher dan 

responden mana saja yang tidak termasuk. Dari data yang diperoleh hasilnya 

dapat disajikan dalam grafik sebagi berikut : 

 

         Gambar 5. Klasifikasi responden tingkat loyalitas merek switcher  

 

 Dari grafik di atas  disebutkan bahwa 17% responden memiliki respon yang 

dapat dikategorikan masuk dalam kategori switcher . Hal tersebut berarti bahwa 

informasi yang baik untuk perusahaan karena hanya ada sebagian  kecil responden 

yang dengan mudah dapat berganti merek sari apel karena ada merek sari apel lain 

yang mampu memberikan harga lebih murah, tersedianya banyak produk yang 

dengan mudah dapat diperoleh oleh konsumen, serta adanya produk sari apel lain 

yang mampu memberikan expired date lebih lama daripada sari apel kusuma 

agrowisata. 

Dari ketiga variabel yang sebelumnya telah di bahas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ketiga variabel tersebut tidak ada yang menjadi variabel yang 

paling dipertimbangkan oleh konsumen untuk dijadikan alasan memilih produk 

17% 

83% 
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sari apel lain selain sari apel kusuma agrowisata. Selain itu dari hasil wawancara 

secara langsung kepada responden mereka menyatakan bahwa selain beberapa 

variabel tersebut tidak terlalu berpengaruh mereka juga beranggapan jika produk 

sari apel kusuma agrowisata memiliki kualitas yang baik sehingga ketiga variabel 

di dalam tingkat loyalitas merek Switcher ini tidak ada yang berpengaruh bagi 

responden untuk dijadikan alasan berpindah ke merek lain. 

 

5.2.2 Tingkat Loyalitas Merek Habitual Buyer 

Tingkat loyalitas merek selanjutnya yaitu Habitual Buyer. Dalam  tingkatan  

Habitual Buyer ini konsumen diharuskan memiliki kecocokan terhadap variable 

yang ada, yaitu variable kecocokan dengan kebiasaan pada diri sendiri dan 

tambahan akan nutrisi. 

1. Tingkat Loyalitas pada Tiap Variabel Habitual Buyer 

Variable yang akan dilihat dalam tingkatan loyalitas Habitual Buyer adalah 

sebagai berikut : a. kecocokan konsumen dengan kebiasaan rutin mengkonsumsi 

produk sari apel kusuma agrowisata, b. kecocokan konsumen dengan kesukaan 

merek sari apel kusuma agrowisata, serta ,c. kecocokan konsumen akan kebutuhan 

tambahan nutrisi yang dapat diperoleh dari sari apel kusuma agrowisata. 

a.  Kebiasaan Rutin 

Responden yang masuk dalam kategori Habitual Buyer di dasarkan pada 

kecocokan responden terhadap kebiasaan rutin mengkonsumsi sari apel kusuma 

agrowisata, Data yang diperoleh dari hasil penelitian dijelaskan pad tabel berikut. 

Tabel 17. Rekapitulasi jawaban responden pada variable kebiasaan rutin          

pengkonsumsian 

Definisi 

Operasional 

Jawaban Responden Frekuensi Prosentase (%) 

Responden yang  

merasa cocok 

dengan adanya 

kebiasaan rutin 

melakukan 

pengkonsumsian 

produk sari apel 

kusuma agrowisata 

Responden merasa cocok 

dengan rutinitas 

menkonsumsi sari apel. 
16 53,33 

Responden meresa tidak 

cocok dengan rutinitas 

menkonsumsi sari apel. 14 46,67 

Jumlah 30 100 
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan responden sebanyak 

53,33% merasa cocok dengan kegiatan mereka secara rutin mengkonsumsi sari 

apel kusuma agrowisata. Kebiasaan rutin yang mereka lakukan dianggap dapat 

memberikan pengaruh positif yaitu menambah gizi tambahan yang dapat 

diperoleh selain dari buah-buahan dan sayuran yang biasa dikonsumsi, 

dibandingkan dengan sari apel merek lain sehingga mereka terus melakukan 

kegiatan berulang sehingga menjadikan kebiasaan rutin mengkonsumsi sari apel 

kusuma agrowisata. 

b.  Kesukaan Terhadap Merek 

Responden yang masuk dalam kategori Habitual Buyer di dasarkan pada 

variabel kecocokan responden terhadap kesukaan merek sari apel kusuma 

agrowisata, Data yang diperoleh dari hasil penelitian dijelaskan pad tabel berikut. 

Tabel 18.  Rekapitulasi  jawaban responden pada variable kesukaan terhadap 

merek 

Definisi Operasional Jawaban Responden Frekuensi Prosentase 

(%) 

Responden yang  

merasa cocok dengan 

kesukaan responden 

terhadap merek 

produk sari apel 

kusuma agrowisata. 

Responden merasa 

cocok dengan merek 

sari apel kusuma 

agrowisata. 

21 70 

Responden merasa 

tidak cocok dengan 

merek sari apel kusuma 

agrowisata. 

9 30 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan responden sebanyak 

70% merasa cocok dengan kegiatan mereka mengkonsumsi sari apel kusuma 

agrowisata dikarenakan konsumen menyukai merek sari apel kusuma agrowisata. 

Menurut konsumen merek sari apel kusuma agrowisata mereka sukai karena 

mudah di ingat dan pelafalannya yang mudah untuk diucapkan pada semua 

kalangan umur konsumen. 

 

 



38 

 

c.  Kebutuhan Akan Tambahan Nutrisi 

Responden yang masuk dalam kategori Habitual Buyer di dasarkan pada 

variabel kecocokan responden akan kebutuhan tambahan nutrisi yang dapat 

diperoleh dari sari apel kusuma agrowisata, Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dijelaskan pad tabel berikut. 

Tabel 19. Rekapitulasi  jawaban responden pada variable kebutuhan akan 

tambahan nutrisi  

Definisi Operasional Jawaban Responden Frekuensi Prosentase (%) 

Responden yang  

merasa cocok dengan 

kesadaran konsumen 

akan  tambahan nutrisi 

yang dapat diperoleh 

dari sari apel kusuma 

agrowisata. 

Responden merasa 

cocok 21 70 

Responden merasa 

tidak cocok         9 30 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan responden sebanyak 

70% merasa cocok dengan kegiatan mereka mengkonsumsi sari apel kusuma 

agrowisata dikarenakan konsumen merasa butuh mendapat tambahan nutrisi bagi 

tubuh yang dapat mereka peroleh dari sari apel kusuma agrowisata. Menurut 

konsumen dengan mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata telah dirasa cukup 

untuk memberikan tambahan nutrisi bagi konsumen. 

2. Tingkat Loyalitas pada Keseluruhan Variabel Habitual Buyer 

Dari ketiga hasil perhitungan variable di atas lalu digabungkan serta di 

klasifikasikan menurut selang kelas yang telah dijelaskan pada bab IV untuk 

menentukan responden mana saja yang masuk dalam kategori Habitual Buyer dan 

responden mana saja yang tidak termasuk. Dari data yang diperoleh hasilnya 

dapat disajikan dalam grafik sebagi berikut : 
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Gambar 6. Klasifikasi responden tingkat loyalitas merek Habitual Buyer 

Tingkatan kedua dari piramida loyalitas merek yaitu Habitual Buyer, dalam 

tingkatan Habitual Buyer konsumen yang masuk dalam tingkatan ini adalah 

konsumen yang membeli sari apel kusuma agrowisata karena telah merasa cocok 

dan merasa telah adanya banyak orang yang mengkonsumsi sari apel karena 

merek tersebut disukai oleh banyak orang. Dari perhitungan prosentase menurut 

grafik di atas  terlihat bahwa 67% responden termasuk dalam kategori responden 

Habitual Buyer.  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden yang masuk dalam 

tingkatan ini lebih besar daripada responden yang tidak masuk dalam tingkatan 

loyalitas Habitual Buyer. Hal tersebut berarti sebagian besar responden memilih 

membeli sari apel kusuma agrowisata karena merek tersebut dirasa responden 

telah terkenal dan banyak dikonsumsi oleh banyak orang lain.  

Dari ketiga variabel yang ada pada indikator Habitual Buyer,  terdapat 2 

variabel yang menduduki peringkat tertinggi di antara ketiga variabel yang ada, 

yaitu kesukaan responden terhadap merek sari apel kusuma agrowisata dan 

kebutuhan akan tambahan nutrisi yang bisa didapat oleh responden dari sari apel 

kusuma agrowisata. Hal tersebut dapat memberikan info bahwa kedua hal tersebut 

menjadikan keunggulan dari sari apel kusuma agrowisata yang telah diakui olek 

konsumen. 

 

5.2.3 Tingkat Loyalitas Merek Satisfied Buyer 

Dalam kategori Satisfied Buyer membahas mengenai konsumen yang puas 

terhadap produk sai apel kusuma agrowisata. Penentuan apakah konsumen 

termasuk dalam kategori penelitian ini yaitu dengan membandingkan harapan 

serta kualitas yang mampu diberikan oleh sari apel kusuma agrowisata. 

67% 

33% 
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Responden dalam kategori ini dapat dikatakan puas jika menganggap kualitas sari 

apel kusuma agrowisata lebih baik atau sama dengan harapan yang mereka 

inginkan. 

1. Tingkat Loyalitas pada Tiap Variabel Satisfied Buyer 

Dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur untuk kepuasan konsumen 

yaitu aroma pada sari apel kusuma agrowisata, varian rasa, serta ukuran kemasan 

yang disediakan oleh sri apel kusuma agrowisata. 

a.  Variabel Aroma 

Penentuan responden yang masuk ke dalam kategori satiesfied buyer 

berdasarkan variabel aroma akan dilihat dari perbandingan harapan dan kualitas 

aroma sebenarnya yang diperoleh responden dari sari apel kusuma agrowisata. 

Dari data yang telah diperoleh hasilnya akan dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 20. Rekapitulasi  jawaban responden pada variable aroma 

Definisi 

Operasional 

Jawaban Responden Frekuensi Prosentase(%) 

Responden 

yang merasa 

puas dengan 

kualitas aroma 

yang disajikan 

oleh sari apel 

kusuma 

agrowisata. 

Kualitas aroma sari apel 

kusuma agrowisata lebih 

tinggi daripada harapan 

konsumen 

9 30 

Kualitas aroma sari apel 

kusuma agrowisata sama 

dengan harapan konsumen 

     20 66,67 

Kualitas aroma sari apel 

kusuma agrowisata lebih 

rendah daripada harapan 

konsumen 

1   3,33 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden 

(66,67%) merasa bahwa kualitas aroma yang disajikan oleh sari apel kusuma 

agrowisata sudah sesuai dengan harapan mereka. Sehingga dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwasebagian besar responden sari apel kusuma agrowisata adalah 

konsumen yang merasa puas terhadap kualitas aroma yang disajikan oleh sari apel 

kusuma agrowisata, hal tersebut dapat menjadi acuan posisitif oleh perusahaan 
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pemproduksi jika sari apel yang mereka pasarkan telah memiliki kualitas aroma 

yang sesuai dengan responden inginkan. 

b.  Variabel Varian Rasa 

Penentuan responden yang masuk ke dalam kategori satiesfied buyer 

berdasarkan variabel varian rasa yang akan dilihat dari perbandingan harapan dan 

kualitas varian rasa sebenarnya yang diperoleh responden dari sari apel kusuma 

agrowisata. Dari data yang telah diperoleh hasilnya akan dijelaskan pada tabel 

berikut 

Tabel 21. Rekapitulasi  jawaban responden pada variable varian rasa 

Definisi 

Operasional 

Jawaban Responden Frekuensi Prosentase(%) 

Responden yang 

merasa puas 

dengan kualitas 

varian rasa yang 

disajikan oleh 

sari apel kusuma 

agrowisata. 

Kualitas varian rasa sari apel 

kusuma agrowisata lebih tinggi 

daripada harapan konsumen 

8 26,67 

Kualitas varian rasa sari apel 

kusuma agrowisata sama dengan 

harapan konsumen 

22 73,33 

Kualitas varian rasa sari apel 

kusuma agrowisata lebih rendah 

daripada harapan konsumen 

- - 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden 

(73,33%) merasa bahwa kualitas varian rasa yang disajikan oleh sari apel kusuma 

agrowisata sudah sesuai dengan harapan mereka. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwasebagian besar responden sari apel kusuma agrowisata adalah 

konsumen yang merasa puas terhadap kualitas varian rasa yang disajikan oleh sari 

apel kusuma agrowisata. , Hal tersebut dapat menjadi acuan posisitif oleh 

perusahaan pemproduksi jika sari apel yang mereka pasarkan telah memiliki 

kualitas varian rasa yang sesuai dengan responden inginkan, di harapkan hal 

tersebut dapat dijadikan motivasi oleh perusahaan untuk dapat memberikan varian 

rasa baru yang bisa di konsumsi oleh konsumen sari apel kusuma agrowisata. 
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c.  Variabel Varian Ukuran Kemasan 

Penentuan responden yang masuk ke dalam kategori satiesfied buyer 

berdasarkan variabel ukuran kemasan akan dilihat dari perbandingan harapan dan 

kualitas varian ukuran kemasan  sebenarnya yang diperoleh responden dari sari 

apel kusuma agrowisata. Dari data yang telah diperoleh hasilnya akan dijelaskan 

pada tabel berikut : 

Tabel 22. Rekapitulasi  jawaban responden pada variable varian  ukuran     

kemasan 

Definisi 

Operasional 

Jawaban Responden Frekuensi Prosentase(%) 

Responden yang 

merasa puas 

dengan kualitas 

varian ukuran 

kemasan yang 

disajikan oleh 

sari apel kusuma 

agrowisata. 

Kualitas varian ukuran 

kemasan sari apel kusuma 

agrowisata lebih tinggi 

daripada harapan konsumen 

4 13,33 

Kualitas varian ukuran 

kemasan sari apel kusuma 

agrowisata sama dengan 

harapan konsumen 

      25 83,33 

Kualitas varian ukuran 

kemasan sari apel kusuma 

agrowisata lebih rendah 

daripada harapan konsumen 

1 3,33 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden 

(83,33%) merasa bahwa kualitas varian ukuran kemasan yang disajikan oleh sari 

apel kusuma agrowisata sudah sesuai dengan harapan mereka. Sehingga dari 

semua hasil perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwasebagian besar responden 

sari apel kusuma agrowisata adalah konsumen yang merasa puas terhadap kualitas 

varian ukuran kemasan yang disajikan oleh sari apel kusuma agrowisata. Hal 

tersebut lebih dikuatkan oleh alasan yang diutarakan oleh responden kepada 

penenliti bahwa sri apel kusuma agrowisata memiliki banyak pilihan varian uuran 

yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka, jika mereka sedang melakukan 

kegiatan bepergian keluar kota maka mereka akan membeli sari apel kusuma 

agrowisata dengan kemasan sedang yang menurut mereka praktis dibawa kemana 
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saja dan disimpan dimana saja. Jika mereka sedang ingin membeli sari apel 

kusuma agrowisata untuk persediaan dirumah, mereka bisa membeli sari apel 

kusuma agrowisata dengan ukuran botol yang paling besar, sehingga lebih praktis 

di simpan di lemari es, jika ingin meminumnya tinggal dituang dalam gelas. 

2. Tingkat Loyalitas pada Keseluruhan Variabel Satisfied Buyer 

Dari ketiga hasil perhitungan variable di atas lalu digabungkan serta di 

klasifikasikan menurut selang kelas yang telah dijelaskan pada bab IV untuk 

menentukan responden mana saja yang masuk dalam kategori Satisfied Buyer dan 

responden mana saja yang tidak termasuk. Dari data yang diperoleh hasilnya 

dapat disajikan dalam grafik sebagi berikut : 

 

Gambar 7. Klasifikasi responden tingkat loyalitas merek Satisfied Buyer. 

 

Terlihat dari hasil grafik di atas bahwa sebagian besar responden sebanyak 

97% merasa puas dengan produk sari apel kusuma agrowisata. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa separuh lebih dari keseluruhan responden menyatakan jika 

kualitas yang disajikan oleh sari apel milik kusuma agrowisata sangat berkualitas, 

memiliki aroma, varian rasa, serta varian ukuran kemasan yang sama dengan 

harapan mereka bahkan juga lebih tinggi dari yang mereka telah harapkan. 

Dari keseluruhan variable yang ada pada indicator Satisfied Buyer ada satu 

variable yang paling dominan dipilih oleh responden, yaitu variable varian ukuran 

kemasan yang disajikan oleh sari apel kusuma agrowisata. Namun dari semua 

hasil perhitungan variable semua memberikan informasi yang baik bagi 

perusahaan jika konsumen sari apel kusuma agrowisata merasa puas dengan 

keseluruhan kualitas dari segi apapun yang telah disajikan. Selain itu dari hasil 

wawancara secara langsung kepada responden, mengapa mereka merasa puas 

97% 

3% 
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dengan kualitas sari apel kusuma agrowisata dikarenakan sari apel tersebut 

memiliki rasa serta aroma yang lebih unggul dibandingkan sari apel merek lain. 

 

5.2.4 Tingkat Loyalitas Merek Liking the Brand 

Untuk tingkatan loyalitas merek selanjutnya yaitu Liking the Brand. Pada 

tingkatan merek ini ditemui sebuah keterikatan emosional antara konsumen 

dengan merek yang dikonsumsi. Keterkaitan emosional ini muncul karena adnya 

rasa suka konsumen terhadap symbol merek, pengalaman pribadi konsumen 

ataupun pengalaman yang dialami oleh keluarga konsumen selama mengkonsumsi 

barang tersebut yang disebabkan oleh kualitas tinggi yang mampu diberikan oleh 

barang tersebut. 

1. Tingkatan Loyalitas pada Tiap Variabel Liking the Brand. 

Dalam penelitian tahap Liking the Brand  ini terdapat 3 variabel yang 

digunakan oleh peneliti untuk menentukan responden mana saja yang termasuk 

dalam kategori Liking the Brand. Variable-variabel yang dimaksut adalah merek 

yang terkenal, kualitas yang baik, serta memiliki layanan konsumen untuk 

menampung segala kritik serta saran konsumen. 

a.  Variabel Merek Terkenal 

Dalam variable merek terkenal ini peneliti akan melihat responden yang 

sungguh-sungguh menyukai sari apel kusuma agrowisata karena merek sari apel 

ini telah terkenal di masyarakat luas. Dari data yang diperoleh dapat dijelaskan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 23. Rekapitulasi  jawaban responden pada variable merek terkenal 

Definisi Operasional Jawaban Responden Frekuensi Prosentase (%) 

Responden yang 

sungguh-sungguh 

menyukai merek sari 

apel kusuma 

agrowisata karena 

merek sari apel 

tersebut terkenal. 

Responden sungguh-

sungguh menyukai 

merek sari apel kusuma 

agrowisata 

24 80 

Responden tidak 

sungguh-sungguh 

menyukai merek sari 

apel kusuma 

agrowisata 

6 20 

Jumlah 30 100 
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Dari tabel di atas disebutkan bahwa 80% responden mengatakan sungguh-

sungguh menyukai sari apel kusuma agrowisata karena merek sari apel tersebut 

terkenal di masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan responden saat di wawancara 

penenliti, mereka mengaku telah sering mendengar merek sri apel kusuma 

agrowisata di masyarakat, sehingga secara otomatis jika merek tersebut banyak 

dikenal masyarakat maka produk tersebut telah banyak di konsumsi oleh 

masyarakat itu sendiri. Sehingga dari hasil pendataan dan wawancara tersebut 

dapat ditarik sebuah kesimpulan jika responden menyukai sari apel kusuma 

agrowisata karena merek tersebut telah terkenal di masyarakat luas. 

b.  Variabel Kualitas yang Baik 

Dalam variable kualitas yang baik peneliti akan melihat responden yang 

sungguh-sungguh menyukai sari apel kusuma agrowisata karena produk sari apel 

ini memiliki kualitas yang sangat baik. Dari data yang diperoleh dapat dijelaskan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 24. Rekapitulasi  jawaban responden pada variable kualitas yang baik 

Definisi Operasional Jawaban Responden Frekuensi Prosentase (%) 

Responden yang 

sungguh-sungguh 

menyukai merek sari 

apel kusuma 

agrowisata karena 

sari apel tersebut 

memiliki kualitas 

yang sangat baik. 

Responden sungguh-

sungguh menyukai  sari 

apel kusuma agrowisata 

karena kualitas yang 

baik 

25 83,33 

Responden tidak 

sungguh-sungguh 

menyukai sari apel 

kusuma agrowisata 

karena kualitas yang 

baik. 

5 16,67 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel di atas disebutkan bahwa 25 responden (83,33%) responden 

mengatakan sungguh-sungguh menyukai sari apel kusuma agrowisata karena 

merek sari apel tersebut memiliki kualitas yang sangat baik. Sehingga dari hasil 

wawancara tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan jika responden menyukai sari 
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apel kusuma agrowisata karena merek tersebut telah memiliki kualitas produk 

yang sangat baik. 

c.  Variabel Layanan Konsumen bagi Konsumen 

Dalam variable kualitas yang baik peneliti akan melihat responden yang 

sungguh-sungguh menyukai sari apel kusuma agrowisata karena produk sari apel 

ini memiliki layanan konsumen yang bisa menampung segala kritik serta saran 

konsumen demi kebaikan produk sari apel kusuma agrowisata. Dari data yang 

diperoleh dapat dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 25.  Rekapitulasi  jawaban responden pada variable layanan konsumen 

Definisi Operasional Jawaban Responden Frekuensi Prosentase (%) 

Responden yang 

sungguh-sungguh 

menyukai merek sari 

apel kusuma 

agrowisata karena sari 

apel tersebut memiliki 

layanan konsumen 

yang bisa menerima 

segala macam kritik 

dan saran konsumen. 

Responden sungguh-

sungguh menyukai  

sari apel kusuma 

agrowisata karena 

memiliki layanan 

konsumen. 

16 53,33 

Responden tidak 

sungguh-sungguh 

menyukai sari apel 

kusuma agrowisata 

karena memiliki 

layanan konsumen. 

14 46,67 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel di atas disebutkan bahwa 16 responden (53,33%) responden 

mengatakan sungguh-sungguh menyukai sari apel kusuma agrowisata karena 

merek sari apel tersebut memiliki layanan konsumen yang dapat menerima semua 

kritik dan saran dari konsumen untuk kebaikan produk sari apel kusuma 

agrowisata. Sehingga dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik sebuah 

kesimpulan jika responden menyukai sari apel kusuma agrowisata karena merek 

tersebut telah memiliki layanan konsumen yang dapat menerima semua kritik dan 

saran dari konsumen untuk kebaikan produk sari apel kusuma agrowisata. 
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2. Tingkat Loyalitas pada Keseluruhan Variabel Liking the Brand 

Dari ketiga hasil perhitungan variable di atas lalu digabungkan serta di 

klasifikasikan menurut selang kelas yang telah dijelaskan pada bab IV untuk 

menentukan responden mana saja yang masuk dalam kategori Liking the Brand 

dan responden mana saja yang tidak termasuk. Dari data yang diperoleh hasilnya 

dapat disajikan dalam grafik sebagi berikut : 

 

Gambar 8. Klasifikasi responden tingkat loyalitas merek Liking the Brand. 

 

Terlihat dari hasil grafik di atas bahwa sebagian besar responden sebanyak 

83% termasuk dalam kategori responden yang menyukai merek. Sedangkan 

sisanya sebanyak 17% responden masuk dalam kategori responden yang tidak 

menyukai merek sari apel kusuma agrowisata.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

separuh lebih dari keseluruhan responden menyatakan jika mereka benar-benar  

menyukai merek sari apel kusuma agrowisata dan mereka memiliki keterikatan 

secara emosional terhadap merek tersebut. 

  Dari keseluruhan variable yang ada pada indicator Liking the Brand  ada 

satu variable yang paling dominan dipilih oleh responden, yaitu variable kualitas 

yang baik yang disajikan oleh sari apel kusuma agrowisata. Hal ini memberikan 

dampak posirif bagi perusahaan, karena sebagian besar dari konsumen 

menyatakan benar-benar puas dengan kualitas yang diberikan oleh produk sari 

apel kusuma agrowisata. 

 

5.2.5 Tingkat Loyalitas Merek Commited Buyer 

Tingkatan tertinggi dalam loyalitas merek adalah Commited Buyer. Pada 

tingkatan ini konsumen menunjukkan rasa loyalitasnya dengan 

83% 

17% 
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merekomendasikan serta memperomosikan merek tersebut kepada orang lain yang 

dikenal ataupun tidak dikenal sebelumnya.  

1. Tingkat Loyalitas pada Tiap Variabel Commited Buyer 

Dalam menentukan responden apakah masuk dalam tingkat loyalitas 

Commited Buyer adalah dengan menggunakan variable-variabel seperti kesetiaan 

pembelian, merekomendasikan pada orang lain, menginformasikan pada orang 

lain, dan kesediaan untuk membayar dengan harga tinggi demi memperoleh 

produk tersebut. 

a.  Variabel Kesetiaan Pembelian 

Responden yang masuk dalam tingkat loyalitas merek commited buyer 

sesuai dengan variable kesetiaan pembelian adalah responden yang pasti akan 

terus mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata pada pengkonsumsian 

selanjutnya. Dari penelitian yang telah dilakukan didapat hasil sesuai dengan tabel 

berikut : 

Tabel 26. Rekapitulasi  jawaban responden pada variable kesetiaan pembelian 

Definisi Operasional Jawaban Responden Frekuensi Prosentase (%) 

Responden yang akan 

mengkonsumsi sari 

apel kusuma 

agrowisata untuk 

pengkonsumsian 

selanjutnya. 

Responden yang pasti 

akan mengkonsumsi 

sari apel kusuma 

agrowisata untuk 

pengkonsumsian 

selanjutnya 

26 86,67 

Responden yang pasti 

tidak akan 

mengkonsumsi sari 

apel kusuma 

agrowisata untuk 

pengkonsumsian 

selanjutnya. 

4 13,33 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel di atas terlihat jika sebagian besar responden yaitu sebanyak 26 

responden (86,67%) menyatakan bahwa pasti akan mengkonsumsi sari apel 

kusuma agrowisata kembali pada pengkonsumsian selanjutnya. Dengan demikian 

hal itu merupakan informasi positif bagi perusahaan sari apel kusuma agrowisata 
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bahwa sebagian besar responden memiliki komitmen untuk tetap mengkonsumsi 

sari apel kusuma agrowisata untuk pengkonsumsian mereka selanjutnya. Sehingga 

sebagian besar responden adalah konsumen yang loyal terhadap sari apel kusuma 

agrowisata. 

b.  Variabel Merekomendasikan pada Orang Lain 

Responden yang masuk dalam tingkat loyalitas merek commited buyer 

sesuai dengan variable merekomendasikan pada orang lain  adalah responden 

yang pernah menyarankan kepada orang lain untuk ikut mengkonsumsi sari apel 

kusuma agrowisata. Dari penelitian yang telah dilakukan didapat hasil sesuai 

dengan tabel berikut : 

Tabel 27. Rekapitulasi  jawaban responden pada variable merekomendasikan pada 

orang lain. 

Definisi Operasional Jawaban Responden Frekuensi Prosentase (%) 

Responden yang 

merekomendasikan 

sari apel kusuma 

agrowisata kepada 

orang lain. 

Responden yang 

pernah 

merekomendasikan sari 

apel kusuma 

agrowisata kepada 

orang lain 

15 50 

Responden yang tidak 

pernah  

merekomendasikan sari 

apel kusuma 

agrowisata kepada 

orang lain 

pengkonsumsian 

selanjutnya. 

15 50 

Jumlah 30 100 

 

Dari data yang telah di dapat di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

antara responden yang pernah merekomendasikan kepeada orang lain atau yang 

tidak pernah merekomendasikan pada orang lain menduduki peringkat yang sama, 

yaitu 50% untuk keduanya. Dalam hal ini dimungkinkan bahwa beberapa 

responden yang telah pasti loyal akan mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata 

untuk pengkonsumsian selanjutnya ada yang melanjutkan dengan mengajak orang 

lain untuk ikut mengkonsumsi dan ada yang tidak melakukannya, sehingga hasil 
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yang didapat responden adalah imbang. Padahal sesuai dengan keterangan 

sebeumnya, yaitu pada variable pengkonsumsian selanjutnya bahwa sebagian 

besar responden menyatakan untuk pasti mengkonsumsi sari apel kusuma 

agrowisata kembali untuk pengkonsumsian selanjutnya. 

c.  Variabel Menginformasikan pada Orang Lain 

Responden yang masuk dalam tingkat loyalitas merek commited buyer 

sesuai dengan variable merekomendasikan pada orang lain  adalah responden 

yang pernah menyarankan kepada orang lain untuk ikut mengkonsumsi sari apel 

kusuma agrowisata. Dari penelitian yang telah dilakukan didapat hasil sesuai 

dengan tabel berikut : 

Tabel 28. Rekapitulasi  jawaban responden pada variable menginformasikan pada 

orang lain. 

Definisi Operasional Jawaban Responden Frekuensi Prosentase (%) 

Responden yang 

menginformasikan 

keunggulan serta 

manfaat dari sari apel 

kusuma agrowisata. 

Responden yang 

pernah 

menginformasikan 

keunggulan serta 

manfaat dari sari apel 

kusuma agrowisata 

kepada orang lain 

15 50 

Responden yang tidak 

pernah  

menginformasikan 

keunggulan serta 

manfaat dari sari apel 

kusuma agrowisata 

kepada orang lain 

15 50 

Jumlah 30 100 

 

Dari data yang telah di dapat di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

antara responden yang pernah menginformasikan keunggulan serta manfaat dari 

sari apel kusuma agrowisata kepada orang lain atau yang tidak pernah 

menginformasikan keunggulan serta manfaat dari sari apel kusuma agrowisata 

pada orang lain menduduki peringkat yang sama, yaitu 50% untuk keduanya. 

Dalam hal ini dimungkinkan bahwa beberapa responden yang telah pasti loyal 

akan mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata untuk pengkonsumsian 

selanjutnya ada yang melanjutkan dengan mengajak orang lain untuk ikut 
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mengkonsumsi dan ada yang tidak melakukannya, sehingga hasil yang didapat 

responden adalah imbang. Padahal sesuai dengan keterangan sebeumnya, yaitu 

pada variable pengkonsumsian selanjutnya bahwa sebagian besar responden 

menyatakan untuk pasti mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata kembali 

untuk pengkonsumsian selanjutnya. 

d.  Variabel Kesediaan Membayar dengan Harga Tinggi 

Responden yang masuk dalam tingkat loyalitas merek commited buyer 

sesuai dengan variable kesediaan membayar dengan harga tinggi untuk adalah 

responden yang mau membayar dengan harga lebih mahal daripada produk sari 

apel lain demi mendapatkan produk sari apel kusuma agrowisata. Dari penelitian 

yang telah dilakukan didapat hasil sesuai dengan tabel berikut : 

Tabel  29. Rekapitulasi  jawaban responden pada kesediaan membayar dengan 

harga tinggi. 

Definisi Operasional Jawaban Responden Frekuensi Prosentase (%) 

Responden yang 

bersedia membayar 

dengan harga tinggi 

untuk sari apel 

kusuma agrowisata. 

Responden yang 

bersedia membayar 

dengan harga tinggi 

demi mendapat sari apel 

kusuma agrowisata 

kepada orang lain 

24 80 

Responden yang tidak 

bersedia membayar 

dengan harga tinggi 

demi mendapat sari apel 

kusuma agrowisata 

kepada orang lain 

6 20 

Jumlah 30 100 

 

Dari tabel di atas terlihat jika sebagian besar responden yaitu sebanyak 24 

responden (80%) menyatakan bahwa pasti bersedia untuk membayar dengan 

harga yang lebih tinggi dibanding harga sari apel merek lain. Dengan demikian itu 

merupakan informasi positif bagi perusahaan sari apel kusuma agrowisata bahwa 

sebagian besar responden memiliki komitmen untuk bersedia membeli dengan 

harga tinggi untuk mendapatkan sari apel kusuma agrowisata. Hal tersebut sesuai 

dengan alasan yang diberikan oleh responden kepada peneliti saat dilakukan 
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wawancara secara langsung jika kualitas sari apl kusuma agrowisata telah 

dipercaya oleh mereka memiliki kualitas yang lebih unggul daripada sari apel 

merek lain. 

2.  Tingkat Loyalitas pada Keseluruhan Variabel Commited Buyer 

Dari keempat hasil perhitungan variable di atas lalu digabungkan serta di 

klasifikasikan menurut selang kelas yang telah dijelaskan pada bab IV untuk 

menentukan responden mana saja yang masuk dalam kategori Commited Buyer 

dan responden mana saja yang tidak termasuk.  

Dari hasil perhitungan di atas disebutkan bahwa keseluruhan dari responden 

sebanyak 100% masuk dalam kategori Commited Buyer. hasil tersebut 

menyatakan bahwa seluruh responden merupakan konsumen yang sangat 

berkomitmen pada sari apel kusuma agrowisata. Hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan sari apel kusuma agrowisata adalah produk sari apel pelopor yang 

pertama ada di pasaran, sehingga merek sari apel tersebut telah banyak dikenal 

dan di konsumsi oleh konsumen, sehingga dengan telah lamanya konsumen 

mengenal dan mengetahui jika kualitas sari apel kusuma agrowisata baik tentu 

saja membuat sebagian besar bahkan keseluruhan dari responden dalam penelitian 

ini termasuk dalam kategori konsumen yang loyal terhadap produk sari apel 

kusuma agrowisata. Selain itu hal positif dari keloyalitasan konsumen terhadap 

produk sari apel kusuma agrowisata dapat  memberikan informasi yang sangat 

baik bagi perusahaan yang memperoduksi sari apel tersebut yaitu agrokusuma 

bahwa produk yang mereka produksi telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari 

konsumen karena memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan harapan 

konsumen, sehingga diharapkan perusahaan dapat menjaga selalu kualitas yang 

baik tersebut bahkan untuk lebih memberikan inofasi baru mengenai produk sari 

apel kusuma agrowisata, agar konsumen tidak merasa bosan dengan macam-

macam produk sari apel yang telah ada untuk saat ini. 

  Dari keseluruhan variable yang ada pada indicator Commited Buyer  ada 

satu variable yang paling dominan dipilih oleh responden, yaitu variable kesetiaan 

pembelian sari apel kusuma agrowisata. Hal ini memberikan dampak positif bagi 

perusahaan, karena sebagian besar dari konsumen menyatakan benar-benar puas 

dengan kualitas yang diberikan oleh produk sari apel kusuma agrowisata dan akan 
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terus mengkonsumsi produk tersebut untuk pengkonsumsian berikutnya. Dan 

tentunya hal ini juga memberikan dampak baik pula bagi pihak-pihak pemasar sari 

apel kusuma agrowisata karena mereka tida perlu takut untuk tidak mendapatkan 

konsumen. 

 

5.3 Piramida Loyalitas Merek   Sari Apel Kusuma Agrowisata 

5.3.1 Piramida Loyalitas Merek 

Dari keseluruhan perhitungan secara parsial mengenai tingkatan loyalitas 

merek sari apel kusuma agrowisata, maka diperoleh data yang dapat dimasukkan 

dalam piramida loyalitas merek. Dilihat secara keseluruhan data, jelas terlihat 

bahwa tingkat loyalitas merek yang paling dominan yaitu Commited Buyer. 

Commited Buyer sendiri adalah tingkatan loyalitas merek yang dimana 

konsumennya benar-benar sungguh menyukai produk sari apel kusuma 

agrowisata, mereka memiliki suatu kebanggaan sebagai pengkonsumsi sari apel 

kusuma agrowisata, bahkan merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka 

dipandang dari segi fungsinya maupun sebagai suatu ekspresif diri untuk 

menunjukkan siapa diri mereka. 

Hal ini memberikan informasi yang sangat baik bagi perusahaan yang 

memproduksi sari apel kusuma agrowisata, yang dimana dengan mengetahui 

jumlah konsumen mereka yang masuk dalam tingkatan Commited Buyer sangat 

tinggi sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan jika konsumen sari apel kusuma 

agrowisata bersunguh-sungguh memiliki kebanggaan besar untuk bisa 

mengkonsumsi sari apel merek tersebut, bahkan dapat membuat diri mereka 

bangga karena mengkonsumsi sari apel kusuma agrowisata. 

Namun walaupun hampir semua responden yang ada pada daerah penelitian 

dan sedang diteliti oleh peneliti masuk dalam tingkat loyalitas merek Commited 

Buyer, tetap saja bagi perusahaan pemroduksi sari apel kusuma agrowisata untuk 

tidak lalai dalam meningkatkan terus kualitas sari apel produksinya, karena 

penelitian ini hanya bersifat sementara, dan tidak muncul kemungkinan kalau di 

tempat lain ataupun suatu saat nanti konsumen sari apel kusuma agrowisata 

berpaling atau lebih memilih sari apel merek lain jika kualitas sari apel kusma 

agrowisata menurun. Sehingga alangkah baiknya jika hasil dari penelitian yang 

positif bagi perusahaan ini digunakan bagi perusahaan untuk memacu perusahaan 
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tersebut menjaga kualitas atau bahkan meningkatkan terus kualitas sari apel 

kusuma agrowisata. 

 

Setelah dilakukan perhitungan dan diketahui jumlah dari semua tingkat 

loyalitas sari apel kusuma agrowisata, dapat dijadikan satu menjadi suatu kesatuan 

piramida yang disebut dengan piramida loyalitas merek. Dari dua bentuk 

piramida, bentuk piramida yang ideal yaitu bentuk piramida terbalik. Kesatuan 

dari semua jumlah tingkat loyalitas sari apel kusuma agrowisata dapat di lihat 

pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Piramida loyalitas merek konsumen sari apel kusuma agrowisata. 

 

Dari gambar piramida loyalitas merek di atas dapat dilihat bahwa konsumen 

sari apel kusuma agrowisata tidak berurutan membentuk piramida terbalik, 

walaupun dilihat semakin keatas nilainyapun tidak urut menjadi semakin ke atas 

semakin besar prosentasenya ataupun sebaliknya. Namun terlihat untuk prosentase 

terbesar diduduki oleh prosentase Commited Buyer sebesar 100%. Hali ini terjadi 

karena keseluruhan responden yang berada pada tempat penelitian merasa bangga 

dan sangat berkomitmen pada merek sari apel kusuma agrowisata. 

Namun jika dibahas secara keseluruhan dari kelima tingkatan loyalitas 

merek sari apel kusuma agrowisata jika prosentase dari kelimanya dijumlahkan 

tidak akan menemukan jumlah 100%, itu disebabkan karena responden yang ada 

didalamnya termasuk dalam beberapa tingkatan. Seperti contohnya responden 

yang menyukai kualitas dari sari apel kusuma agrowisata juga merupakan 

Committed buyer 

100% 

Liking of the Brand 

83% 

Satisfied Buyer 

97% 

Habitual Buyer 

67% 

Switcher 

17% 
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responden yang menyukai merek dari sari apel kusuma agrowisata tersebut, 

sedangkan responden yang berkomitmen juga merupakan responden yang 

menyukai kualitas dari sari apel kusuma agrowisata, dari penelitian yan telah 

dilakukan memang sering muncul hal tersebut, sehingga hasil yang muncul 

bukanlah hasil yang murni karena aka nada responden yang terkombinasi dari 

beberapa tingkatan-tingkatan tersebut. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah 

karena hasil dari perhitungan tingkatan loyalitas merek di atas sudah dapat 

menjadi gambaran mengenai tingkatan loyalitas serta efek yang timbul pada 

ekuitas merek. 

Dari keseluruhan hail tingkat loyalitas merek diatas, dapat dilihat jika 

tingkat loyalitas merek sari apel kusuma agrowisata tidak membentuk piramida 

terbalik. Terlihat ada 2 tingkatan loyalitas merek yang memiliki prosentase 

terbesar yaitu Satisfied Buyer (97%) serta Commited Buyer (100%), hal tersebut 

dikarenakan responden puas dengan kualitas sari apel kusuma agrowisata 

sehingga mereka berkomitmen untuk terus mengkonsumsi sari apel kusuma 

agrowisata dalam kesehariannya, sehingga hasil dari tingkatan loyalitas merek sari 

apel kusuma agrowisata keduanya memiliki prosentase yang tidak jauh berbeda, 

karena responden yang masuk dalam Commited Buyer sebagian besar juga masuk 

dalam responden Satisfied Buyer. 

 

5.4 Deskripsi Karakteristik Konsumen pada Setiap Tingkatan Loyalitas 

Dikarenakan responden yang menjadi objek penelitian memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda maka dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan 

karakteristik responden pada tiap tingkatan loyalitas.  

Namun dalam hal ini sebagian besar responden dapat berada pada lebih dari 

satu tingkatan loyalitas merek. Sehingga untuk melihat karakteristik responden 

pada tiap tingkatan loyalitas merek, responden hanya dimasukkan hanya pada satu 

tingkatan loyalitas saja, sehingga dipilih dimana responden tersebut berada pada 

tingkatan loyalitas paling tertinggi. Dengan demikian maka profil responden pada 

tiap tingkatan dapat digambarkan dengan lebih jelas, dari data yang telah 

dikelompokkan didapat jika  responden hanya terdapat pada tingkatan loyalitas 

Commited Buyer, Liking The Brand, Satisfied Buyer. Sedangkan untuk hasil 
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pengelompokan responden menurut satu tingkatan loyalitas merek saja, dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 30. Klasifikasi Responden. 

Tingkat Loyalitas Jumlah Responden Prosentase 

Commited Buyer 17 56,67 

Liking The Brand 9                  30 

Satisfied Buyer 4 13,33 

Habitual Buyer - - 

Switcher  - - 

Jumlah 30 100 

(Sumber : data tabel tahun 2012) lampiran 6. 

 

Data dari tabel di atas sesuai dengan lampiran 6, yang bila dilihat secara 

umum mengenai jawaban konsumen terhadap kualitas sari apel kusuma 

agrowisata, semuanya masuk dalam tingkatan konsumen yang loyal terhadap sari 

apel produk kusuma agrowisata. Sehingga tidak ada konsumen yang masuk dalam 

tingkatan loyalitas switcher. Hal ini berbeda dengan hasil perhitungan secara 

parsial yang dimana hasilnya di tiap tingkatan loyalitas konsumen memiliki 

anggota, yaitu untuk konsumen pada tingkatan switcher sebanyak 17%, habitual 

buyer  67%, satisfied buyer 97%, liking of the brand 83%, commited buyer 100%. 

Dimana jika dijumlahkan keseluruhan dari prosentase tersebut tidak memperoleh 

hasil bulat 100%, karena perhitungan secara parsial tersebut di dasarkan pada 

scoring jawaban konsumen pada kuisioner. 

Sedangkan dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian sari apel 

kusuma agrowisata sesuai dengan data pribadi, yang masuk dalam kategori 

mempengaruhi responden dalam hal pembelian yaitu : usia, pekerjan, dan 

pendapatan. Dari ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan dalam grafik seperti 

dijelaskan dibawah ini. 

 

5.4.1 Tingkat Loyalitas Responden Berdasarkan Usia  

Tingkat loyalitas responden berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar 2.9 

berikut : 
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       Gambar 10. Tingkat Loyalitas Responden Berdasarkan Usia 

Dari gambar 2.9 di atas, dapat dilihat jika kombinasi responden paling 

banyak terdapat pada tingkatan commited buyer dari selang tingkatan usia yang 

ada, hampir semua selang usia memiliki responden. Ini semua membuktikan 

bahwa gambar 2.9  ini berhubungan dengan tabel 6 dan 8. Pada tabel tersebut 

disebutkan jika responden tertinggi ada pada selang usia 15-44
th

 , sedangkan 

untuk pekerjaan paling banyak responden memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa 

dan ibu rumah tangga, dari selang kelas yang ada pada grafik 1 tersebut telah 

membuktikan bahwa posisi sebagai mahasiswa dan ibu rumah tangga ada pada 

rentang usia 15-44
th

. 

 

5.4.2 Tingkat Loyalitas Responden Berdasarkan Pendapatan 

Tingkat loyalitas responden berdasarkan tingkatan pendapatan dapat dilihat 

pada gambar 2.10 di bawah ini : 

 

 

        Gambar 11. Tingkatan Loyalitas Responden Berdasarkan Pendapatan. 

 

Dari gambar 2.10 di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa semakin 

tinggi pendapatan responden di tiap bulannya mempemgaruhi mereka dalam 
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mengkonsumsi suatu produk, terbukti bahwa responden tertinggi terdapat pada 

tingkatan pendapatan tiap bulannya yang lebih dari Rp.2.000.000, dan responden 

terbanyak tersebut masuk dalam tingkatan Commited Buyer atau masuk pada 

tingkatan responden yang loyal terhadap suatu barang. Sehingga semakin banyak 

uang atau pendapatan yang mereka miliki tidak akan menjadi masalah bagi 

konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan untuk di konsumsi, 

karena telah terjadi keterikatan secara emosional antara konsumen dengan produk 

yang dikonsumsi sehingga menjadikan mereka sebagai konsumen yang loyal 

terhadap suatu barang. 

 

5.4.3 Tingakatan Loyalitas Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tingkat loyalitas responden berdasarkan tingkatan pekerjaan dapat dilihat 

pada gambar 2.11 di bawah ini : 

 

 

Gambar 12. Tingkatan Loyalitas Responden Berdasarkan Pekerjaan. 

 

Dari gambar 2.11 di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, gambar 

tresebut berhubungan dengan tabel 10, disebutkan jika pendapatan tertinggi 

konsumen ada pada rata-rata pendapatan lebih dari Rp.2.000.000 tiap bulannya. 

Sehingga dalam grafik di atas disebutkan jika responden tertinggi ada pada 

pekerjaan sebagai seorang wiraswasta, secara umum dapat diketahui jika seorang 

wiraswasta pendapatan tiap bulannya tidak dapat di prediksi secara pasti, namun 

kebanyakan seorang wiraswsta memiliki lebih dari 1 pekerjaan, sehingga 

pendapatan mereka perbulannya bisa mencapai lebih dari Rp.2.000.000 

perbulannya. Sehingga grafik di atas terbukti jika pekerjaan mempengaruhi 

pendapatan responden tiap bulannya serta mempengaruhi responden dalam 
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mengkonsumsi suatu barang dan menjadikannya sebagai konsumen yang loyal. 

Karena jika pekerjaan baik dan menghasilkan pemasukan tiap bulan tinggi, maka 

tidak menjadi masalah bagi konsumen untuk memperoleh barang yang wajib 

mereka konsumsi karena pendapatan mereka telah lebih dari cukup untuk bida 

membeli barang yang mereka butuhkan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari semua hasil yang telah disjikan pada bab sebelumnya, 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil perhitungan tingkatan loyalitas sari apel kusuma agrowisata secara 

parsial di daerah penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Responden yang masuk dalam tingkatan loyalitas merek switcher sebesar 

17%. Sedangkan dari beberapa variable yang ada pada tingkatan loyalitas 

merek switcher yang menjadi alasan paling utama yaitu variable mengenai 

ketersediaan produk dan expired date. 

b.  Responden yang masuk dalam tingkatan loyalitas merek Habiual Buyer 

sebesar 67%. Sedangkan dari beberapa variable yang ada pada tingkatan 

loyalitas merek Habitual Buyer yang menjadi alasan paling utama yaitu 

variable mengenai kesukaan terhadap merek dan kebutuhan akan tambahan 

nutrisi. 

c.  Responden yang masuk dalam tingkatan loyalitas merek Satisfied Buyer 

sebesar 97%. Sedangkan dari beberapa variable yang ada pada tingkatan 

loyalitas merek Satisfied Buyer yang menjadi alasan paling utama yaitu 

variable mengenai varian ukuran kemasan. 

d.  Responden yang masuk dalam tingkatan loyalitas merek Liking the Brand 

sebesar 83%. Sedangkan dari beberapa variable yang ada pada tingkatan 

loyalitas merek Liking the Brand yang menjadi alasan  paling utama yaitu 

variable mengenai kualitas yang baik. 

e. Responden yang masuk dalam tingkatan loyalitas merek Commited Buyer 

sebesar 100%, sehingga semua responden yang diperoleh oleh peneliti 

masuk dalam tingkatan Commited Buyer. Sedangkan dari beberapa variable 

yang ada pada tingkatan loyalitas merek Commited Buyer yang menjadi 

alasan paling utama yaitu variable mengenai kesetiaan pembelian. 

Sedangkan untuk hasil analisis secara umum melalui jawaban konsuemen 

pada kuisioner secara umum, tidak ada responden yang masuk dalam 

tingkatan terbawah atau konsumen yang tidak loyal (switcher) hal ini 
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dikarenakan, dari keseluruhan jawaban konsumen mengenai kualitas sari apel 

kusuma agrowisata, konsumen menjawab dengan jawaban puas. 

2. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa tingkat loyalitas merek sari apel 

kusuma agrowisata yang paling dominan di daerah penelitian adalah tingkat 

loyalotas merek Commited Buyer. hal tersebut diperkuat dengan tingginya 

prosentase responden yang masuk dalam tingkat loyalitas merek Commited 

Buyer, yaitu sebesar 100% dari keseluruhan responden yang berjumlah 30 

orang. Hal tersebut menunjukkan jika tingkat loyalitas merek konsumen sari 

apel kusuma agrowisata di Kusuma Agrowisata, Batu, Jawa Timur termasuk 

dalam kategori tinggi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sari apel kusuma 

agrowisata adalah produk sari apel pelopor yang pertama ada di pasaran, 

sehingga merek sari apel tersebut telah banyak dikenal dan di konsumsi oleh 

konsumen, sehingga dengan telah lamanya konsumen mengenal dan 

mengetahui jika kualitas sari apel kusuma agrowisata baik tentu saja membuat 

sebagian besar bahkan keseluruhan dari responden dalam penelitian ini 

termasuk dalam kategori konsumen yang loyal terhadap produk sari apel 

kusuma agrowisata  Sehingga pada piramida loyalitas merek yang berbentuk 

piramida terblik, Commited Buyer memiliki responden tertinggi yaitu 

sebanyak 100 atau keseluruhan dari responden yang diperoleh oleh peneliti. 

3. Menurut deskripsi karakteristik responden pada tiap tingkatan loyalitas factor 

yang mempengaruhi pembelian sari apel kusuma agrowisata sesuai dengan 

data pribadi, yang masuk dalam kategori mempengaruhi responden dalam hal 

pembelian yaitu : usia, pekerjan, dan pendapatan. 

Dari ketiga hal yang berpengaruh tersebut jika dilihat dari grafik yang telah di 

paparkan dalam bahasan oleh peneliti, dapat disimpulkan jika kategori yang 

paling berpengaruh adalah pendapatan, karena dapat dilihat dengan jelas jika 

jumlah responden tertinggi di tempati oleh pendapatan lebih dari Rp.2.000.000 

tiap bulannya yang paling banyak mengkonsumsi sari aepl kusuma 

agrowisata. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut : 
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1. Dari hasil penelitian diperoleh hasil jika sebagian besar responden telah 

menjadi konsumen yang loyal terhadap produk sari apel kusuma agrowisata 

sehingga itu dapat menjadikan masukan yang positif bagi perusahaan 

pemroduksi sari apel kuusma agrowisata bahwa produk sari apel yang mereka 

pasarkan telah banyak memiliki konsumen yang loyal di daerah sekitar pabrik 

mereka, karena penelitian ini dilakukan di kawasan wisata Kusuma 

Agrowisata yang didalamnya terdapat pabrik sari apel kusuma agrowisata. 

2. Berdasarkan hasil peneliian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan 

jika responden merasa jika kualitas sari apel kusuma agrowisata yang 

diberikan kepad konsumen telah sesuai dengan harapan dari konsumen itu 

sendiri. Sehingga hal tersebut adalah suatu informasi positif bagi perusahaan 

untuk dapat terus mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas serta 

inovasi baru yang berhubungan dengan sari apel kusuma agrowisata seperti 

contoh menambah varian rasa dari sari apel tersebut agar para konsumen tidak 

merasa sehingga trobosan baru perlu diberikan. 

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti mengenai loyalitas sari 

apel kusuma agrowisata di luar tempat wisata agrokusuma, karena di tempat 

lain belum tentu mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan didalam lingkngan wisata agrokusuma. 
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Lampiran 1. Perhitungan uji validitas 

1. Uji validitas pada indikator tingkat loyalitas merek konsumen switcher sari apel 

kusuma agrowisata. 

No. Responden 
Skor pertanyaan 

Σ 
S1 S2 S3 

1 1 1 1 3 

2 1 1 1 3 

3 1 1 1 3 

4 1 1 1 3 

5 1 1 1 3 

6 1 1 2 4 

7 2 2 2 6 

8 3 2 2 7 

9 1 1 1 3 

10 1 1 1 3 

Σ 13 12 13 
 

Nilai korelasi 0,875 0,866 0,968 
 

 

Berdasarkan penghitungan nilai korelasi tersebut, maka diperoleh keputusan 

validitas sebagai berikut: 

No. Item 

pertanyaan 
r hitung r tabel (n=10, α=5%) Syarat Keputusan 

1 0,875 

0,549 rhitung > rtabel 

Valid 

2 0,866 Valid 

3 0,968 valid 
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Lampiran 1. (lanjutan) 

2. Uji validitas pada indikator tingkat loyalitas merek konsumen Habitual buyer sari 

apel kusuma agrowisata. 

No. Responden 
Skor pertanyaan 

Σ 
S1 S2 S3 

1 1 2 2 5 

2 2 2 2 6 

3 2 2 2 6 

4 2 1 2 5 

5 1 2 2 5 

6 1 2 1 4 

7 1 1 1 3 

8 2 2 2 6 

9 2 2 2 6 

10 2 2 2 6 

 Σ 16 18 18 
 

 Nilai korelasi 0,792 0,612 0,868   

 

Berdasarkan penghitungan nilai korelasi tersebut, maka diperoleh keputusan 

validitas sebagai berikut: 

No. Item 

pertanyaan 
r hitung r tabel (n=10, α=5%) Syarat Keputusan 

1 0,792 

0,549 rhitung > rtabel 

Valid 

2 0,612 Valid 

3 0,868 valid 
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Lampiran 1. (lanjutan) 

3. Uji validitas pada indikator tingkat loyalitas merek konsumen Satiesfied buyer sari 

apel kusuma agrowisata. 

No. Responden 
Skor pertanyaan 

Σ 
S1 S2 S3 

1 3 2 2 7 

2 2 3 2 7 

3 2 2 2 6 

4 3 3 3 9 

5 3 3 3 9 

6 2 2 2 6 

7 2 3 2 7 

8 2 2 2 6 

9 2 2 2 6 

10 2 2 2 6 

 Σ 23 24 22 
 

 Nilai korelasi 0,826 0,791 0,924   

 

Berdasarkan penghitungan nilai korelasi tersebut, maka diperoleh keputusan 

validitas sebagai berikut: 

No. Item 

pertanyaan 
r hitung r tabel (n=10, α=5%) Syarat Keputusan 

1 0,826 

0,549 rhitung > rtabel 

Valid 

2 0,791 Valid 

3 0,924 valid 
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Lampiran 1. (lanjutan) 

4. Uji validitas pada indikator tingkat loyalitas merek konsumen Liking the brand sari 

apel kusuma agrowisata. 

No. Responden 
Skor pertanyaan 

Σ 
S1 S2 S3 

1 2 2 2 6 

2 2 2 1 5 

3 2 2 1 5 

4 2 2 1 5 

5 1 1 1 3 

6 1 1 1 3 

7 2 2 1 5 

8 2 2 2 6 

9 1 2 2 5 

10 2 2 2 6 

 Σ 17 18 14 
 

 Nilai korelasi 0,773 0,910 0,665   

 

Berdasarkan penghitungan nilai korelasi tersebut, maka diperoleh keputusan 

validitas sebagai berikut: 

No. Item 

pertanyaan 
r hitung r tabel (n=10, α=5%) Syarat Keputusan 

1 0,773 

0,549 rhitung > rtabel 

Valid 

2 0,910 Valid 

3 0,665 valid 
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Lampiran 1. (lanjutan) 

5. Uji validitas pada indikator tingkat loyalitas merek konsumen Commited buyer sari 

apel kusuma agrowisata. 

No. Responden 
Skor pertanyaan Σ 

T1 T2 T3 T4 
 

1 2 2 2 2 8 

2 2 2 2 2 8 

3 2 2 2 2 8 

4 1 1 1 1 4 

5 1 1 1 1 4 

6 1 1 1 1 4 

7 2 2 2 2 8 

8 2 2 2 2 8 

9 2 1 1 2 6 

10 2 2 2 2 8 

 Σ 17 16 15 17 

  Nilai korelasi 0,946 0,953 0,953 0,946 
 

 

Berdasarkan penghitungan nilai korelasi tersebut, maka diperoleh keputusan 

validitas sebagai berikut: 

No. Item 

pertanyaan 
r hitung r tabel (n=10, α=5%) Syarat Keputusan 

1 0,946 

0,549 rhitung > rtabel 

Valid 

2 0,953 Valid 

3 0,953 Valid 

4 0,946 Valid 
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Lampiran 2. Perhitungan uji reliabilitas 

1. Uji reliabilitas pada indikator tingkat loyalitas merek konsumen switcher sari apel 

kusuma agrowisata. 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.866 4 
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Lampiran 2. (lanjutan) 

2. Uji reliabilitas pada indikator tingkat loyalitas merek konsumen Habitual Buyer 

sari apel kusuma agrowisata 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
 

Part 1 Value .182 

N of Items 2
a
 

Part 2 Value .756 

N of Items 2
b
 

 Total N of Items 4 

 Correlation Between Forms .899 

Spearman-Brown Coefficient  Equal Length .947 

Unequal Length .947 

 Guttman Split-Half Coefficient .833 

a. The items are: VAR00005, VAR00006. 

b. The items are: VAR00007, VAR00008. 
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Lampiran 2. (lanjutan) 

3. Uji reliabilitas pada indikator tingkat loyalitas merek konsumen Satisfied Buyer 

sari apel kusuma agrowisata 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.842 4 
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Lampiran 2. (lanjutan) 

4. Uji reliabilitas pada indikator tingkat loyalitas merek konsumen Liking the Brand 

sari apel kusuma agrowisata 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value -1.261E-14
a
 

N of Items 2
b
 

Part 2 Value .533 

N of Items 2
c
 

 Total N of Items 4 

 Correlation Between Forms .488 

Spearman-Brown Coefficient  Equal Length .656 

Unequal Length .656 

 Guttman Split-Half Coefficient .625 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 

violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

b. The items are: VAR00013, VAR00014. 

c. The items are: VAR00015, VAR00016. 
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Lampiran 2. (lanjutan) 

5. Uji reliabilitas pada indikator tingkat loyalitas merek konsumen Commited Buyer 

sari apel kusuma agrowisata 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Exclude

d
a
 

0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .573 

N of Items 3
a
 

Part 2 Value .631 

N of Items 2
b
 

 Total N of Items 5 

 Correlation Between Forms .908 

Spearman-Brown 

Coefficient 

 Equal Length .952 

Unequal Length .954 

 Guttman Split-Half 

Coefficient 

.893 

a. The items are: VAR00017, VAR00018, VAR00019. 

b. The items are: VAR00019, VAR00020, VAR00021. 
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Tanggal Jam kerja Anggota sampel Keterangan 

Rabu  

30 Mei 2012 
 10.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

 13.00 – 16.00 

1. Rini Ashar 

 

2. Budianto 

 

3. Aminah  

 

4. Anisa 

 

5. Dimas 

 

6. Resti  

 

7. Revsy thisantiya 

1. Perempuan, Ibu 

rumah tangga. 

2. Laki-laki, 

wiraswasta. 

3. Perempuan, Ibu 

rumah tangga. 

4. Perempuan, 

mahasiswi. 

5. Laki-laki, 

mahasiswa. 

6. Perempuan, 

wiraswasta. 

7. Perempuan, 

wiraswasta. 

Kamis  

31 Mei 2012 
 10.00 – 12.00 

 

 

 

 13.00 – 16.00 

1. Rindi puspita 

 

2. Nur afifah 

 

3. Yeni astutik 

 

4. Sumiati  

1. Perempuan, 

mahasiswi. 

2. Perempuan, Ibu 

rumah tangga 

3. Perempuan, 

wiraswasta 

4. Perempuan, 

wiraswasta 

Jum’at  

1 Juni 2012 
 10.00 – 12.00 

 

 

 

 13.00 – 16.00 

1. Sitisuyati 

 

2. Anida 

 

3. Melida khatma 

 

4. Munawaroh 

 

5. Marta panca 

elvila 

1. Perempuan, 

wiraswasta 

2. Perempuan, 

wiraswasta. 

3. Perempuan, 

mahasiswi. 

4. Perempuan, Ibu 

rumah tangga. 

5. Perempuan, Guru. 

Sabtu  

2 Juni 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

 13.00 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

1. Aguk cahya p 

 

2. Wulan annuru 

 

3. Lintang pertiwi 

 

4. Saiful ashar 

 

5. Amanda 

 

6. Ahmad setiawan 

 

1. Laki-laki, 

wiraswasta. 

2. Perempuan, 

mahasiswi. 

3. Perempuan, 

wiraswasta. 

4. Laki-laki, 

wiraswasta. 

5. Perempuan, 

wiraswasta. 

6. Laki-laki, pegawai 

negeri sipil. 

 

Lampiran 3. Waktu Kerja dan Sampel Yang di Dapat 
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Tanggal Jam Kerja Anggota Sampel Keterangan 

Minggu  

3 Juni 2012 
 10.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 13.00 – 16.00 

1. Nursandi 

 

2. Nur halimah 

 

3. Darmawan 

 

4. Sri qundari 

 

5. Firman 

 

6. Susanti 

 

7. Putrid kunlavia 

 

8. Siti Fatimah  

1. Laki-laki, 

mahasiswa. 

2. Perempuan, Ibu 

rumah tangga. 

3. Laki-laki, 

wiraswasta. 

4. Perempuan, Ibu 

rumah tangga. 

5. Laki-laki, 

mahasiswa. 

6. Perempuan, dosen. 

 

7. Perempuan, 

mahasiswi. 

8. Perempuan, 

wiraswasta. 
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Lampiran 4. Tabel Hasil Uji Validitas 

N

No 
Indikator Variabel 

Koefisien 

korelasi 
Keterangan 

1

1 
Switcher 

Harga  0,875 Valid 

Ketersediaan produk 0,866 Valid 

Expired date 0,968 Valid 

1

2 

Habitual 

Buyer 

Kebiasaan rutin  0,792 Valid 

Kesukaan terhadap merek 0,612 Valid 

Kebutuhan akan nutrisi 0,868 Valid 

1

3 

Satiesfied 

Buyer 

Aroma 0,826 Valid 

Varian Rasa 0,791 Valid 

Ukuran kemasan 0,924 Valid 

1

4 

Liking The 

Brand 

Merek terkenal  0,773 Valid 

Kualitas produk terjamin 0,910 Valid 

Layanan konsumen 0,665 Valid 

1

5 

Commited 

Buyer 

Kesetiaan pembelian 0,946 Valid 

Merekomendasikan pada 

orang lain 
0,953 

Valid 

Menginformasikan pada 

orang lain 

0,953 Valid 

Kesediaan membayar 

dengan harga tinggi 

          0,946 Valid  
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Lampiran 5. Tabel Hasil Uji Reliabilitas 

N

No 
        Indikator 

Koefisien 

Realibilitas 
      Keterangan 

1 Switcher 0,866 Reliabel 

2 Habitual Buyer 0,833 Reliabel 

3 Satiesfied Buyer 0,842 Reliabel 

4 Liking The Brand 0,625 Reliabel 

5 Commited Buyer 0,893 Reliabel 

 


