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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Peningkatan usaha dalam era globalisasi harus 
berpacu pada inovasi serta citra dari suatu usaha guna 
menimbulkan kualitas yang baik dari suatu usaha. Kualitas 
dari suatu usaha dapat mempengaruhi kesadaran konsumen 
untuk melihat sebuah merek sebagai bagian yang paling 
penting dalam sebuah produk dan dapat menjadi sebuah nilai 
tambah dalam produk tertentu. Konsumen beranggapan bahwa 
merek tertentu memberi nilai tambah dalam sebuah produk, 
maka ada suatu perasaan yang timbul dalam pribadi 
konsumen, sehingga konsumen memiliki pertimbangan untuk 
memilih sebuah produk dengan merek tertentu. 
 Nama dan seberapa kuat sebuah merek merupakan 
aset penting, tidak hanya pada perusahaan manufaktur, tetapi 
juga pada perusahaan jasa seperti yang bergerak di bidang 
hotel, restoran dan café. Restoran (food-service) baik nasional 
maupun internasional mudah dikenal oleh konsumen melalui 
identitasnya. Konsumen dapat dengan mudah mengingat 
sebuah merek melalui simbol dari merek tertentu. Merek yang 
dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang cukup ketat 
adalah Toko Oen Malang. Toko Oen Malang merupakan kedai 
ice cream yang didirikan tahun 1930 sampai sekarang. Toko 
Oen memiliki sejarah yang cukup panjang dalam 
perjalanannya. Toko Oen berdiri pertama kali di kota 
Yogyakarta pada tahun 1922 oleh seorang Tionghoa keturunan 
Belanda yang bernama Liem Goe Nio. Toko Oen membuka 
cabang di Delf, Belanda, kemudian pada tahun 2000 membuka 
cabang kembali di kota Den Haag. Pada perkembangan 
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selanjutnya, Toko Oen di Kota Malang dijual kepada seorang 
pengusaha yang bernama Dany Mugiato. 

Cerminan tuanya usia Toko Oen nampak pada desain 
arsitektur bangunannya yang khas Belanda serta pajangan foto 
hitam putih suasana Kota Malang di masa lampau. Furnitur 
seperti kursi rotan rendah yang ditata mengelilingi meja 
bundar juga nampak sangat khas Classic. Sejak dulu, Toko 
Oen sudah dikenal dengan ice cream nya. Varian rasa ice 
cream seperti Tutti Fruity Cassata yang terbuat dari buah-
buahan, kemudian Sparkling Delight yakni ice cream buah 
cocktail yang disajikan dengan kembang api menyala, lalu 
Morkus yakni ice cream dengan cita rasa kopi, dan masih 
banyak lagi lainnya.  

Citra dari suatu merek adalah untuk menciptakan 
kepuasan dari konsumen sehingga dapat menimbulkan 
kesetiaan konsumen terhadap merek yang diciptakan oleh 
perusahaan. 

Schiffman dan Kanuk (2011) menyebutkan bahwa 
faktor- faktor pembentuk citra merek sebagai berikut: 

1. Kualitas atau mutu berkaitan dengan kualitas produk 
barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen 
dengan merek tertentu. 

2. Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan 
pendapat atau kesepakatan yang dibentuk oleh 
masyarakat tentang suatu produk yang dikonsumsi. 

3. Kegunaan atau manfaat, yang terkait dengan fungsi 
dari suatu produk barang atau jasa yang bisa 
dimanfaatkan oleh konsumen. 

4. Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen 
dalam melayani. 
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5. Resiko, berkaitan dengan besar-kecilnya akibat atau 
untung-rugi yang mungkin dialami oleh konsumen. 

6. Harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi-
rendahnya atau banyak-sedikitnya jumlah uang yang 
dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi suatu 
produk, juga dapat mempengaruhi citra jangka 
panjang. 

7. Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu 
berupa pandangan,kesepakatan, dinformasi yang 
berkaitan dengan suatu merek dari produk tertentu. 
 Loyalitas pelanggan sangat penting artinya bagi suatu 

usaha bisnis yang menjaga kelangsungan usahanya maupun 
kelangsungan kegiatan usahanya. Pelanggan yang setia adalah 
mereka yang sangat puas dengan produk dan pelayanan 
tertentu, sehingga mempunyai antusiasme untuk 
memperkenalkannya kepada siapapun yang mereka kenal. 
Dalam upaya untuk mempertahankan pelanggan harus 
mendapatkan prioritas yang lebih besar dibandingkan untuk 
mendapatkan pelanggan baru.  

1. Griffin (2005) menyebutkan bahwa tahapan loyalitas 
adalah first time customer yaitu pelanggan yang 
membeli untuk pertama kali nya sehingga masih 
terbilang pelanggan yang masih baru, selanjutnya 
adalah repeat customer yaitu pelanggan yang telah 
melakukan pembelian suatu produk sebanyak dua kali 
atau lebih dalam kesempatan yang berbeda, dan 
terakhir adalah advocates yaitu klien yang membeli 
barang/ jasa yang ditawarkan atau yang mereka 
butuhkan serta melakukan Untuk mengetahui tingkat 
loyalitas konsumen ice cream sehingga mampu untuk 
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meningkatkan daya beli konsumen ice cream di Toko 
Oen Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap 
loyalitas konsumen ice cream di  
Toko Oen Malang. 
pembelian secara teratur. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Pengaruh merek (brand image) sangat berpengaruh 
terhadap daya beli konsumen serta mempengaruhi kesetiaan 
dari konsumen tersebut untuk mengkonsumsi kembali. Toko 
Oen membuat citra nya sendiri dengan konsep ice cream 
classic dengan mempertahankan tata ruang serta resep ice 
cream yang dipertahankan dari tahun 1930 membuat Toko 
Oen berbeda dari depot ice cream lainnya yang telah 
menggunakan konsep modern dan memiliki variant ice cream 
yang baru dan rasa yang terus berkembang. Rumusan Masalah 
yang dapat diambil adalah : 

1. Bagaimana tingkat loyalitas konsumen ice cream di 
Toko Oen Malang? 

2. Apakah variabel citra merek berpengaruh positif dalam 
meningkatkan loyalitas konsumen ice cream di Toko 
Oen Malang? 

1.3 Tujuan  
 Tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen di 
“Toko Oen” Malang 

2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap 
loyalitas konsumen ice cream di “Toko Oen” 
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1.4 Manfaat 
1. Sebagai gambaran bagi suatu bidang usaha untuk 

memberikan pertimbangan dan masukan mengenai 
konsep pemasaran, khususnya pada citra merek dalam 
mempertahankan konsumennya. 

2. Untuk mengembangkan wawasan dan ilmu serta 
pengetahuan tentang sosial ekonomi dan manajemen 
pada umumnya. 

1.5 Kerangka Konsep 
Citra merek (brand image) merupakan peranan 

penting dalam perkembangan sebuah merek karena citra 
merek menyangkut reputasi dan kredibilitas merek yang 
kemudian menjadi pedoman bagi khalayak konsumen untuk 
mencoba atau menggunakan suatu produk barang atau jasa 
sehingga menimbulkan pengalaman tertentu (brand 
experience). Kerangka konsep dari Penelitian adalah untuk 
mengetahui pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen 
dimana citra merek dapat diperhatikan melalui Citra 
Perusahaan (Corporate Image), Citra Pemakai (User Image) 
dan Citra Produk (Product Image).  

Citra perusahaan merupakan gambaran perusahaan di 
mata konsumen berdasarkan pengetahuan, tanggapan serta 
pengalaman konsumen. Citra pemakai merupakan sekumpulan 
karakteristik dari konsumen yang dihubungkan dengan ciri 
khas dari konsumen.Citra produk merupakan gambaran 
produk di mata konsumen berdasarkan pengetahuan, 
tanggapan serta pengalaman konsumen terhadap produk. 
Komponen citra merek diharapkan dapat mempengaruhi 
tingkat loyalitas konsumen ice cream di Toko Oen Malang. 
Gambaran kerangka konsep dapat dilihat pada Gambar 1. 



6 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

“Toko Oen” 

Citra Merek 
(Brand Image) 

Citra Perusahaan 
(X1) 

 
1. Nama besar suatu 

usaha 
2. Kecepatan Pelayanan 
3. Keramahan 

Pelayanan 
4. Keunikan 

tempat(classic) 
5. Keseuaian Harga 
6. Kebersihan Tempat 
7. Fasilitas Usaha 

 

Citra Pemakai 
(X2) 

 
1. Kepuasan 

Konsumen 
2. Life Style (Gaya 

Hidup) 
3. Nasionalis 
4. Kepercayaan 

konsumen 
5. Addictive Customer 

Citra Produk 
(X3) 

 
1. Tampilan Produk 
2. Cita Rasa Produk 
3. Konsistensi Rasa 
4. Bahan Tambahan 

Pangan Produk 
5. Tekstur Produk 

 

Loyalitas Konsumen 
(Y) 

 
1. Perekomendasian  
2. Membeli produk 

kembali 
3. Menggunakan 

produk/jasa 
dengan 
pengorbanan 
lebih besar 

Karakteristik 
Konsumen 

 
1. Jenis Kelamin  
2. Usia Konsumen 
3. Pendidikan  
4. Asal Kedatangan  
5. Pendapatan 
6.  Frekuensi 

Pembelian 
7. Pekerjaan 
8. Tahun Awal 

kedatangan  
9. Alasan konsumen 

ke “Toko Oen” 
10. Informasi  
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1.6 Hipotesis 
 
Hipotesis 1 :Diduga Keramahan Pelayanan berpengaruh 

positif terhadap loyalitas konsumen ice cream di 
Toko Oen Malang 

Hipotesis 2 :Diduga Life Style (Gaya Hidup) berpengaruh 
positif terhadap loyalitas konsumen  ice cream 
di Toko Oen Malang 

Hipotesis 3: Diduga Fasilitas Usaha berpengaruh positif 
terhadap loyalitas konsumen di Toko Oen 
Malang 

Hipotesis 4 :Diduga Cita Rasa Produk berpengaruh positif 
terhadap loyalitas konsumen ice cream di Toko 
Oen Malang 

Hipotesis 5:  Diduga Kebersihan Tempat berpengaruh positif 
terhadap loyalitas konsumen ice cream di Toko 
Oen Malang 

Hipotesis 6 : Diduga Umur berpengaruh positif terhadap 
loyalitas konsumen ice cream di Toko Oen 
Malang 

Hipotesis 7 :  Diduga Pendapatan berpengaruh negatif 
terhadap loyalitas konsumen ice cream di Toko 
Oen Malang 
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BAB II 

     TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

 Stephen (2007) menjelaskan bahwa penelitian yang 
berjudul “The Effect Of Brand Image On Overall Satisfaction 
And Loyalty Intention In The Context Of Color Cosmetic”. 
Variabel bebas dalam penelitian terdiri dari lima butir yaitu 
functional (X1.1), symbolic (X1.2), social (X1.3), experimental 
(X1.4) dan Appearance enchances (X1.5). Variabe dependen 
atau terikat adalah kepuasan pelanggan (Y1) dan loyalitas 
konsumen (Y2). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
responden 97 orang dan total konsumen adalah perempuan, 
terdiri dari warga negara Malaysia sebanyak 45 orang atau 
46,4%, warga negara Cina sebanyak 25 orang atau 15,8% dan 
warga negara India sebanyak 5 orang atau 5,2% dan other 
(Kadazan/Dusun, Sinokadazan, Bajau, Bidayuh dan Iban) 
sebanyak 22 orang atau 22,6%. Pengumpulan data 
menggunakan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa butir – butir dari variabel brand image 
(X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan dan variabel brand image (X) memiliki pengaruh 
yang siginifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y2) dan 
kepuasan pelanggan (Y1) mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan (Y2) 

Kharim (2011) Penelitian dengan judul “ The 
Influence of Brand Loyalty on Cosmetic Buying Behaviour of 
UAE Female Consumer” bertujuan untuk mengetahui dan 
menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara 
faktor loyalitas merek dengan loyalitas merek kosmetik. 
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Variabel yang digunakan adalah X1 Brand Name X2 Cosmetic 
quality X3 Cosmetics Price Cosmetics price, X4 Cosmetics 
design, X5 Promotion, X6 Service quality X7 Store 
environment  secara berganda mempunyai pengaruh yang 
signifikan dan positif terhadap loyalitas merek (Y).  

Sidek (2008) Penelitian dengan judul “Influence of 
Brand Loyalty on Consumen Sportswear” bertujuan untuk 
mengetahui dan menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
positif dan signifikan antara faktor merek dengan loyalitas 
merek olahraga. variabel yang digunakan dalam penelitian 
adalah X1 Brand name, X2 Hygienic, X3 Price, X4 Style, X5 
Promotion, X6 Service quality X7 Store environment dan Y 
Brand loyalty. Hasil dari penelitian bahwa dari ke tujuh faktor 
memiliki korelasi yang signifikan terhadap loyalitas 
konsumen. 

Edris (2008) Penelitian dengan judul “Pengaruh 
Kepercayaan Merek terhadap Loyalitas Merek” memiliki 
tujuan untuk membuktikan bahwa pentingnya kepercayaan 
konsumen untuk menciptakan loyalitas pada merek agar terus 
mengkonsumsi hingga masa mendatang. Variabel yang 
digunakan adalah Kepercayaan Merek (X1), Kesukaan Pada 
Merek (X2) Kompetensi Merek (X3) serta loyalitas merek (Y) 
sebagai variabel terikat. Menggunakan metode secara non 
probability sampling dengan jenis accidental sampling 
menggunakan analisis statistik deskriptif.  

Setyarini (2010) Penelitian dengan judul “Faktor – 
Faktor Citra Merek dan Pengaruhnya terhadap loyalitas 
merek” memiliki 3 variabel yaitu Citra Pembuat (X1) dengan 
indikator Popularitas Perusahaan (X1.1) Kredibilitas 
Perusahaan (X1.2) Keyakinan Pada Perusahaan (X1.3) Logo 
Perusahaan (X1.4) Hubungan Perusahaan dengan Konsumen 
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(X1.5) Nama Besar Perusahaan (X1.6) variabel yang kedua yaitu 
Citra Pemakai (X2) dengan indikator Gaya Hidup (X2.1), 
Kepribadian (X2.2), Kelas Sosial (X2.3), Tingkat Penghasilan 
(X2.4) dan variabel ketiga adalah Citra Produk (X3) dengan 
indikator Tampilan Produk (X3.1), Manfaat bagi konsumen 
(X3.2) Penggunaan Produk (X3.3), Jaminan Kualitas produk, 
Desain Produk (X3.5) dan Keunggulan Produk (X3.6).  

Fursido (2012) menjelaskan bahwa metode yang 
digunakan dalam penelitian yang berjudul “Brand Loyalty in 
Smartphone” menggunakan variabel dependent dan indepent 
untuk memenuhi tujuan penelitian. Independent variabel 
antara lain, customer satisfaction, perceived brand quality, 
brand experience,brand image, brand switching cost, dan 
customer product involvement. Dependent variabel adalah 
Brand loyalty. Metode yang digunakan adalah metode 
sampling dengan total 100 responden untuk setiap merek, 
dimana 35% dari responden adalah laki-laki dan 65% 
responden adalah perempuan. 72% dari responden adalah S1, 
17,4% dari responden adalah lulusan SMA, 9,7% dari 
responden adalah lulusan gelar master dan 0,7% dari 
responden di atas tingkat gelar master. Rata-rata usia 
responden adalah 24 tahun. Enam puluh tahun adalah 
responden tertua dan delapan belas tahun yang termuda. 
Analisis yang digunakan untuk menghitung penelitian adalah 
analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan 
antara variabel dependent dan independent. Metode analisis 
regresi digunakan ketika ada lebih dari satu variabel yang 
menyebabkan perubahan variabel dependen. Microsoft Excel 
dan SPSS digunakan untuk menganalisis data. Microsoft excel 
yang digunakan untuk mengkompilasi data mentah sebelum 
transfer data baku untuk program SPSS. Variabel koefisien, 
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nilai P, R dan R2 (determinasi) dari output regresi digunakan 
untuk menyelidiki  hubungan signifikansi statistik.  

Elbany (2009) menjelaskan bahwa penelitiannya yang 
berjudul analisis kepuasan dan loyalitas konsumen restoran 
pujasera Garut Jawa Barat memiliki jumlah responden 
sebanyak 100 responden. memiliki hasil penelitian yaitu 
semakin kuat seorang pelanggan dalam merekomendasikan 
suatu produk kepada orang lain, maka dapat dikatakan bahwa 
loyalitas terhadap suatu produk tersebut tinggi. Variabel dalam 
pelayanan usaha seperti karyawannya profesional, sopan, 
berpenampilan menarik, pelayanannya cepat dan tanggap akan 
mempengaruhi loyalitas konsumen sehingga pelanggan akan 
merekomendasikan tempat kepada pelanggan yang lainnya. 
Metode yang digunakan adalah metode survey atau wawancara 
secara langsung dengan responden. Karakteristik Konsumen 
dalam data nya adalah mencakup umur, jenis kelamin, tingkat 
pendidikan, pekerjaan dan pendapatan per bulan. 

Ernawati (2012) mengungkapkan bahwa penelitiannya 
yang berjudul “Pengaruh Citra Warung Steak Terhadap 
Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Sebagai Variabel 
Mediasi”. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 
warung steak yang ada di wilayah Surakarta. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan accidental sampling 
atau metode pengumpulan data tanpa perencanaan secara 
seksama, responden yang dimintai informasi diperoleh secara 
kebetulan tanpa pertimbangan tertentu. Jumlah sampel 
sebanyak 100 orang dengan sumber data nya adalah data 
primer dan data sekunder dan jenis data nya adalah kualitatif 
dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
adalah dengan penyebaran kuesioner atau wawancara 
langsung dan observasi serta dokumentasi 
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William (2014) menyatakan bahwa penelitiannya yang 
berjudul “Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Minat 
Beli Konsumen Ice cream Di De Boliva Surabaya” 
menggunakan konsumen produk ice cream karena ice cream 
merupakan suatu produk yang telah banyak dikenal dan 
disukai oleh sebagaian masyarakat sebagai panganan semi 
berat yang menggunakan susu sebagai bahan utama nya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen ice cream de 
Boliva di Surabaya. Metode yang digunakan adalaquota 
sampling,maka ditetapkan sampel penelitian sebanyak 100 
orang pengunjung di 5 outlet de Boliva Surabaya. Teknis 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linier berganda.  

2.2 Produk Ice cream 

Parker (2005) menjelaskan bahwa susu adalah bahan 
pangan yang dikenal kaya akan zat gizi yang diperlukan oleh 
tubuh manusia, namun susu termasuk bahan pangan mudah 
rusak dan memiliki umur simpan yang pendek. Oleh karena 
itu, untuk dapat mengkonsumsi susu harus diolah terlebih 
dahulu misalnya dipanaskan atau dijadikan dalam bentuk 
bubuk. Perkembangan produk pangan menggunakan bahan 
baku susu sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, 
contohnya adalah keju, margarin, yoghurt, dan ice cream. Ice 
cream merupakan buih setengah beku yang mengandung 
lemak teremulsi dan udara. Bahan utama ice cream adalah 
lemak (susu), gula, padatan non-lemak dari susu (termasuk 
laktosa) dan air yang diolah melalui berbagai tahapan. Ice 
cream merupakan hidangan penutup atau yang populer disebut 
dessert. 
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2.2.1 Sejarah Ice Cream 

Marshall and Arbuckle (1996) menjelaskan bahwa 
Sejarah kemunculan ice cream berawal dari zaman 
kepemimpinan Kaisar Nero dari Romawi di tahun 64 Masehi. 
Kaisar Nero menyantap salju halus bersama campuran buah-
buahan dan madu. Sejarah lain berasal dari Cina sekitar 700 
M. Ice cream dijadikan persembahan bagi Kaisar Tang dari 
Dinasti Shang. Kaisar Tang sang penggemar kuliner meminta 
para koki istana untuk membuat ice cream dari campuran 
salju. Sejarah lain menceritakan bahwa ice cream datang 
ketika adanya hubungan dagang atara Cina dan Italia. Berbeda 
dengan resep aslinya, ice cream Italia dikombinasikan dengan 
sirup dan campuran es. Ice cream Italia yang kemudian 
dinikmati oleh Kaum Bangsawan Eropa dan menyebar ke 
seluruh dunia. Di Amerika, ice cream baru populer pada abad 
ke-19, seiring dengan penemuan mesin pembuat ice cream. 
Sebutan ice cream berasal dari para kolonis Amerika, berasal 
dari fase “iced cream”. 

2.2.2 Bahan Penyusun Ice Cream 

        Tabel 1. Komposisi Ice Cream (Eckles et.al, 1998) 

Komposisi Jumlah (%) 
Lemak 10,0 – 12,0 
Protein 3,8 – 4,5 
Karbohidrat 20,0 – 21,0 
Air 62,0 – 64,0 
Total Padatan 36,0 – 38,0 
Stabilizer 0,2 – 0,5 
Emulsifier 0 – 0,3 
Mineral 0,8 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015. 
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Eckles, et.al (1998) menjelaskan bahwa Fungsi bahan 
penyusun pada Tabel 
adalah sebagai berikut: 

1. Air 
Air merupakan komponen terbesar dalam 

campuran es krim, berfungsi sebagai 
pelarut bahan-bahan lain dalam campuran.  

2. Lemak 
Goff (2000) menambahkan bahwa lemak 

sangat penting dalam memberikan tekstur ice cream 
yang baik dan meningkatkan karakteristik kehalusan 
tekstur. Lemak susu dalam campuran ice cream 
memiliki untuk meningkatkan cita rasa pada ice 
cream, menghasilkan tekstur lembut pada ice cream, 
membantu dalam memberikan bentuk pada ice cream, 
membantu dalam pemberian sifat leleh yang baik pada 
ice cream. 

3. Milk Solids-Non Fat (Padatan Susu Bukan Lemak) 
Campbell and Marshall (2000) menyatakan 

bahwa Milk Solids-Non Fat merupakan bahan baku ice 
cream yang mengandung laktosa, kasein, whey 
protein, dan mineral. Milk Solids – Non Fat 
merupakan bahan penting dalam pembuatan ice 
cream. Fungsi Milk Solids-Non Fat dalam ice cream 
adalah meningkatkan tekstur  ice cream serta memberi 
bentuk dan membuat tidak kenyal pada produk akhir. 

4. Pemanis  
Walstra and James (1999) menambahkan 

bahwa pemanis yang dapat digunakan dalam 
pembuatan ice cream adalah sukrosa, gula bit, sirup 
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jagung ataupun bahan pemanis lainnya yang 
diperbolehkan. Sukrosa atau gula komersial 
merupakan bahan pemanis yang sering digunakan. 
Tujuan pemberian pemanis ialah memberikan 
kekentalan dan cara termurah untuk mencapai total 
solid yang diinginkan sehingga dapat memperbaiki 
tekstur frozen dessert serta menurunkan titik beku. 

5. Stabilizer (Penstabil) 
Goff (2000) menyatakan bahwa penstabil atau 

yang biasanya disebut dengan stabilizer merupakan 
suatu kelompok dari senyawa dan biasanya stabilizer 
yang digunakan adalah golongan gum polisakarida. 
Stabilizer akan bertnggung jawab untuk menambah 
viskositas dalam campuran fase tidak beku dari ice 
cream. Fungsi utama dari stabilizer adalah mengatur 
pembentukan dan ukuran dari kristal es selama 
pembekuan dan penyimpanan, mencegah 
pertumbuhan kristal es yang kasar dan mencegah 
pelelehan yang berlebih, bertanggung jawab terhadap 
bentuk tekstur, kelembutan dan kesegaran ice cream. 

6. Emulsifier (Pengemulsi) 
Winarno (2001) menjelaskan bahwa 

emulsifier digunakan untuk menghasilkan adonan 
yang merata, memperhalus tekstur dan meratakan 
distribusi udara di dalam struktur ice cream. Paling 
sedikit sepertiga kuning telur terdiri dari lemak, tetapi 
yang menyebabkan daya emulsifier yang sangat kuat 
adalah kandungan lesitin yang terdapat dalam 
kompleks lesitin-protein.  
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7. Pewarna dan Pemberi Rasa (Flavor) 
Goff (2000) menambahkan bahwa pewarna 

adalah bahan yang digunakan untuk mengatur bau 
memperbaiki perubahan warna selama proses atau 
penyimpanan. Pemberi rasa ditambahkan pada 
campuran ice cream untuk memberikan rasa tertentu. 
Bahan pemberi rasa yang banyak digunakan adalah 
vanilla, coklat, dan buah-buahan. 

8. Bahan Pelengkap 
Bahan-bahan pelengkap ditambahkan untuk 

menambah penampilan luar dan memperkaya rasa ice 
cream. Bahan pelengkap yang banyak digunakan 
adalah cokelat, permen, biskuit, kacang, dan buah. 

2.3 Merek (Brand) 

Aaker (2006) menjelaskan bahwa merek adalah cara 
membedakan sebuah nama dan atau simbol (logo, trademark, 
atau kemasan) yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan 
barang atau jasa dari satu produsen atau satu kelompok 
produsen dan untuk membedakan barang atau jasa itu dari 
produsen pesaing.Suatu merek pada gilirannya memberitanda 
pada konsumen mengenai sumber produk tersebut. Merek 
dapat melindungi baik konsumen maupun produsen dari para 
pesaing yang berusaha memberikan produk-produk yang 
tampak identik. Merek sebenarnya merupakan janji penjual 
untuk secarakonsisten memberikan keistimewaan, manfaat, 
dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek terbaik 
memberikan jaminan mutu, akan tetapi merek lebih dari 
sekedar simbol. 
Kotler, (2007) menyatakan bahwa merek memiliki enam level 
pengertian sebagai berikut: 
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1. Atribut, merek mengingatkan pada atribut 
tertentu. Mercedes memberi kesan sebagai mobil 
yang mahal, dengan kualitas yang tinggi, 
dirancang dengan baik, tahan lama, dan bergensi 
tinggi. 

2. Manfaat, bagi konsumen kadang sebuah merek 
tidak sekedar menyatakan atribut, tetapi manfaat. 
Atribut yang dimiliki oleh suatu produk dapat 
diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan 
atau emosional. Sebagai contoh, atribut “tahan 
lama” diterjemahkan menjadi manfaat fungsional . 

3. Nilai, merek juga menyatakan sesuatu tentang 
nilai produsen. Jadi, Mercedesberartikinerja 
tinggi, keamanan, gengsi, dan lain-lain. 

4. Budaya, merek juga mewakili budaya tertentu. 
Mercedes mewakili budaya Jerman; terorganisir, 
efisien, dan bermutu tinggi. 

5. Kepribadian, merek mencerminkan kepribadian 
tertentu. Mercedes mencerminkan yang masuk 
akal (orang), singa yang memerintah (hewan), 
atau istana yang agung (objek). 

6. Pemakai, merek menunjukkan jenis konsumen 
yang membeli atau menggunakan produk tersebut. 
Mercedes menunjukkan pemakainya seorang 
diplomat atau eksekutif. 

Merek adalah penggunaan nama, logo,trademark, 
serta slogan untuk membedakan perusahaan-perusahaan dan 
individu-individu satu sama lain dalam hal apa yang mereka 
tawarkan. Penggunaan konsisten suatu merek, simbol, atau 
logo membuat merek tersebut segera dapat dikenali oleh 
konsumen, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengannya 
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tetap diingat. Laksana (2008) menjelaskan bahwa bagian-
bagian dari merek adalah : 

1. Nama merek (brand name) adalah sebagian dari 
merek dan yang dapat diucapkan. Misal : Suzuki, 
Avan, Chevrolet dan lain lain. 

2. Tanda Merek (Brand Mark) adalah sebagian dari 
merek yang dapat dikenal namun tidak dapat 
diucapkan, seperti misalnya lambang, desain, 
huruf, atau warna khusus. Contoh :”Tiga berlian” 
dari Mitsubishi 

3. Tanda Merek Dagang (Trade Mark) adalah merek 
atau sebagian dari merek yang dilindungi oleh 
hukum karena kemampuannya untuk 
menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda 
dagang ini melindungi penjual dengan hak 
istimewanya untuk menggunakan nama merek dan 
atau tanda merek 

4. Hak Cipta (copyright) adalah hak istimewa yang 
dilindungi oleh undang-undang untuk 
memproduksi, menerbitkan dan menjual karya 
tulis, karya musik atau karya seni 

Kriteria bagi merek yang tepat sebagai berikut : 
1. Merek harus menggambarkan sesuatu mengenai 

manfaat produk 
2. Merek harus menggambarkan kualitas, warna dan 

sebagainya 
3. Merek harus mudah diucapkan, dikenal dan 

diingat 
4. Merek harus khas 
5. Merek harus didaftarkan dan mendapatkan 

perlindungan hukum 
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Aaker, (2006) menjelaskan bahwa asosiasi 
merek merupakan segala hal yang berkaitan dengan 
merek. Suatu merek yang telah mapan akan 
mempunyai posisi yang menonjol dalam persaingan 
karena didukung oleh berbagai asosiasi yang tepat. 
Asosiasi merek memiliki beberapa fungsi yang 
menciptakan nilai bagi perusahaan dan konsumen  
yaitu : 
1. Help process/Retrieve Information 

Asosiasi ini berfungsi untuk membantu 
menyediakan, memproses atau mendapatkan 
kembali informasi 

2. Differentiate 
Asosiasi merek dapat menjadi landasan untuk 
membedakan suatu merek dengan merek lainnya. 
Fungsi pembeda tersebut menjadi keunggulan 
kompetitif bagi suatu merek yang dapat menjadi 
penghalang bagi pesaing. 

3. Reason to buy 
Asosiasi merek dapat mempengaruhi keputusan 
pembelian dengan menyediakan kredibilitas dan 
kepercayaan sehingga konsumen merasa nyaman 
dengan merek tersebut 

4. Create positive Attitude/Feelings 
Asosiasi merek merangsang perasaan positif yang 
dapat dipindahkan ke dalam merek. Perasaan 
positif tersebut tercipta berdasar pengalaman 
konsumen saat menggunakan produk tersebut. 

5. Basis for Extensions 
Asosiasi merek dapat menjadi dasar untuk 
perluasan merek dengan menciptakan rasa 
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kesesuaian (sense of fit) antara merek dengan 
produk. Citra merek harus dikelola dengan baik 
agar mampu menghasilkan citra merek yang 
positif di mata konsumen. Citra merek yang 
positif diciptakan oleh suatu asosiasi merek yang 
kuat, unik dan baik. 

2.4 Loyalitas Konsumen 
Griffin (2005) menambahkan bahwa loyalitas lebih 

mengacu pada wujud perilaku dari unit – unit pengambilan 
keputusan untuk melakukan pembelian secara terus menerus 
terhadap barang/jasa suatu perusahaan yang dipilih. Istilah 
loyalitas sering kali diperdengarkan oleh pakar pemasaran 
maupun praktisi bisnis, loyalitas merupakan konsep yang 
tampak mudah dibicarakan dalam konteks sehari-hari, tetap 
menjadi lebih sulit ketika dianalisis makananya. Hasan (2008) 
mengartikan bahwa loyalitas adalah sebagai berikut : 

1. Konsep generic, loyalitas merek menujukkan 
kecenderungan konsumen untuk  membeli sebuah 
merek tertentu dengan tingkat konsistensi yang tinggi. 

2. Konsep perilaku, pembelian ulang kerap kali 
dihubungkan denga loyalitas merek (brand loyality). 
Perbedaannya, bila loyalitas merek mencerminkan 
komitmen psikologis terhadap merek tertentu, perilaku 
pembelian ulang menyangkut pembelian merek yang 
sama secara berulang kali. 

3. Pembelian ulang merupakan hasil dominasi berhasil 
membuat produknya menjadi satu-satunya alternative 
yang tersedia, yang terus-menerus melakukan promosi 
untuk memikat dan membujuk pelanggan membeli 
kembali merek yang sama. 
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2.5 Faktor – Faktor Pembentuk Loyalitas 
Membangun dan meningkatkan loyalitas pelanggan, 

perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Robinette dan Brand (2001) 
mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
loyalitas pelanggan adalah perhatian (caring), kepercayaan 
(trust), perlindungan (length of patronage), dan kepuasan 
akumulatif (overall satisfaction).  

Faktor pertama, yaitu perhatian (caring), perusahaan 
harus dapat melihat dan mengatasi segala kebutuhan, harapan, 
maupun permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. 
Pelanggan akan menjadi puas apabila  bila diberi perhatian 
oleh suatau perusahaan sehingga pelanggan akan melakukan 
transaksi ulang dengan perusahaan, dan pada akhirnya mereka 
akan menjadi pelanggan perusahaan yang loyal. Perusahaan 
semakin menunjukkan perhatiannya, maka akan semakin besar 
loyalitas pelanggan itu muncul. 

Faktor kedua, yaitu kepercayaan (trust), kepercayaan 
timbul dari suatu proses yang lama sampai kedua belah pihak 
sating mempercayai.  Kepercayaan yang sudah terjalin di 
antara pelanggan dan perusahaan akan membuat usaha lebih 
mudah untuk di bina, hubungan perusahaan dan pelanggan 
tercermin dari tingkat kepercayaan (trust) para pelanggan. 
Tingkat kepercayaan pelanggan yang tinggi kepada 
perusahaan maka akan membuat hubungan perusahaan dengan 
pelanggan  menjadi lebih kuat. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan perusahaan dalam membina hubungan dengan 
pelanggan, yaitu segala jenis produk yang dihasilkan 
perusahaan harus memiliki kualitas atau kesempurnaan seperti 
yang seharusnya atau sebagaimana dijanjikan, sehingga 
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pelanggan tidak merasa tertipu, yang mana hal ini dapat 
mengakibatkan pelanggan berpindah ke produk pesaing. 

Faktor ketiga, yaitu perlindungan (length of 
patronage), perusahaan harus dapat memberikan perlindungan 
kepada pelanggannya, baik berupa kualitas produk, pelayanan, 
komplain ataupun layanan purnajual. Pelanggan tidak khawatir 
perusahaan dalam melakukan transaksi dan berhubungan 
dengan perusahaan, karena pelangga merasa perusahaan 
memberikan perlindungan yang mereka butuhkan. 

Faktor terakhir, yaitu kepuasan akumulatif (overall 
satisfaction), kepuasan akumulatif adalah keseluruhan 
penilaian berdasarkan total pembelian dan konsumsi atas 
barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Kepuasan 
akumulatif ditentukan oleh berbagai komponen seperti 
kepuasan terhadap sikap agen (service provider) dan kepuasan 
terhadap perusahaan itu sendiri. Perusahaan harus dapat 
memberikan rasa puas kepada pelanggan dalam melakukan 
segala transaksi dengan perusahaan, sehingga dalam hal ini 
perusahaan harus memperhatikan dan meningkatkan fungsi 
dan kegunaan dari segala fasilitas dan sumber daya yang 
dimiliki agar pelanggan dapat memanfaatkannya kapan saja 
dan dimana saja.  
2.6 Tahapan Loyalitas 

Tahapan loyalitas hingga mencapai konsumen yang loyal 
juga banyak dikemukakan oleh beberapa ahli yang dimana 
pendapat mereka memiliki banyak kesamaan dalam tahapan 
loyalitas konsumen.  

Griffin (2005) menjelaskan bahwa tahapan loyalitas 
pelanggan dapat dibagi sebagai berikut : 

1. Suspects  
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Meliputi semua orang yang mungkin akan membeli 
barang/jasa perusahaan tetapi belum tahu apapun 
mengenai perusahaan dan barang/jasa yang 
ditawarkan. 

2. Prospects  
Orang – orang yang memiliki kebutuhan akan produk 
atau jasa tertentu dan mempunyai kemampuan untuk 
membelinya. Pelanggan telah mengetahui keberadaan 
perusahaan barang/ jasa yang ditawarkan, karena 
seseorang telah merekomendasikan barang/jasa 
tersebut padanya 

3. Disqualified Prospects  
Prospects yang telah mengetahui keberadaan 
barang/jasa tertentu, tetapi tidak mempunyai 
kebutuhan akan barang/jasa tersebut atau tidak 
mempunyai kemampuan untuk membeli barang/jasa 
tersebut 

4. First Time Customer 
Pelanggan yang membeli untuk pertama kalinya.  

5. Repeat Customer 
Pelanggan yang telah melakukan pembelian suatu 
produk sebanyak dua kali atau lebih.  

6. Clients  
Clients membeli semua barang/jasa yang ditawarkan 
dan mereka butuhkan. Client membeli secara teratur 
sehingga hubungan dengan pelanggan sudah kuat dan 
berlangsung lama, yang membuat mereka tidak 
terpengaruh oleh produk pesaing. 

7. Advocates 
Advocates membeli barang/jasa yang ditawarkan dan 
yang mereka butuhkan, serta melakukan pembelian 
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secara teratur. Advocates mendorong konsumen lain 
agar membeli barang/jasa perusahaan atau 
merekomendasikan perusahaan pada orang lain 
dengan begitu secara tidak langsung mereka telah 
melakukan pemasaran untuk perusahaan dan 
membawa konsumen untuk perusahaan. 
Chan (2003) berpendapat bahwa tahapan loyalitas 

sebanding dengan Customer Lifetime value yaitu profit yang 
dihasilkan oleh masing-masing pelanggan dalam waktu 
tertentu. Kebijakan pemasaran yang diterapkan harus dapat 
mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu panjang. 
Lifetime dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 
kebijakan yang berhubungan dengan penetapan strategi 
pemasaran. 
2.7 Tingkatan Loyalitas 

Konsumen dengan loyalitas tinggi akan 
memberitahukan keunggulan dan kualitas layanan tersebut 
kepada orang lain bahkan sering memberikan saran untuk 
menggunakan layanan jasa yang diberikan kepada konsumen. 
Kotler and Gary (2010) Menjelaskan bahwa tingkat loyalitas 
konsumen dibagi dalam tiga tahap, antara lain: 

1. Loyalitas advokasi, merupakan sikap pelanggan untuk 
memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk 
melakukan  pembelian ulang terhadap produk atau 
jasa. Loyalitas advokasi pada umumnya disertai 
dengan pembelaan konsumen terhadap produk atau 
jasa yang dipakai. 

2. Loyalitas repurchase, loyalitas pelanggan berkembang 
pada perilaku pembelian pelanggan terhadap layanan 
baru yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, yang 
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ditunjukkan dengan keinginan untuk membeli 
kembali. 

3. Loyalitas paymore, loyalitas pelanggan untuk kembali 
melakukan transaksi untuk menggunakan produk atau 
jasa yang telah dipakai oleh konsumen tersebut dengan 
pengorbanan yang lebih besar. 

Ciri -ciri loyalitas konsumen, yaitu: 
1. Komitmen terjalin pada merek yang dikehendaki 
2. Membayar lebih pada merek yang diinginkan bila 

dibandingkan dengan merek lain 
3. Merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain 
4. Pembelian produk secara berulang dan tidak 

melakukan pertimbangan 
5. Mengikuti informasi yang berkaitan dengan merek 

tersebut danselalu mengikuti perkembangannya 
6. mengembangkan hubungan dengan merek yang 

diinginkan 
2.8 Pengertian Citra Merek (Brand Image). 

Keller (2008) menyatakan bahwa citra merek adalah 
persepsi konsumen tentang suatu merek sebagai refleksi dari 
asosiasi merek yang ada pada pikiran konsumen. Persepsi itu 
sendiri merupakan aktivitas mengindera, mengintegrasikan 
dan memberikan penilaian pada objek – objek fisik maupun 
objek sosial, dan penginderaan tersebut tergantung pada 
stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya.  

Suprapto dan Nandan (2011) mendefinisikan bahwa 
pengertian brand image yaitu brand image merupakan suatu 
hasil pandang atau persepsi konsumen terhadap suatu merek 
tertentu, yang didasarkan atas pertimbangan dan 
perbandingan dengan beberapa merek – merek lain nya, pada 
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jenis dan produk yang sama.Citra merek (brand image) 
merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap 
merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa 
lalu terhadap merek. Citra terhadap merek berhubungan 
dengan sikap yang berupa keyakinan danpreferensi terhadap 
suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif 
terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkanuntuk 
melakukan pembelian.Ciri merek dapat dianggap sebagai 
jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika 
mengingat suatu merek tertentu.  

Tybout & Calkins (2005) menambahkan bahwa citra 
suatu merek dapat menentukan titik perbedaan yang 
mengindikasikan bagaimana suatu merek superior 
dibandingkan dengan alternatif merek lain dalam suatu 
kategori produk. Titik perbedaan suatu merek dapat 
diekspresikan melalui berbagai kelebihan merek, seperti: 

1. Kelebihan fungsional yang mengklaim performansi 
superior atau keuntungan ekonomi, kenyamanan, 
penghematan uang dan efisiensi waktu, kesehatan, 
serta harga murah 

2. Kelebihan emosional untuk membuat konsumen 
percaya bahwa dengan menggunakan suatu merek, 
konsumen akan menjadi penting, spesial, ataupun 
merasa senang. Merek menawarkan kesenangan, 
membantu atau meningkatkan citra diri dan status, dan 
hubungannya dengan orang lain. Kelebihan emosional 
menggeser fokus dari merek dan fungsi produknya ke 
pengguna dan perasaan yang didapat ketika 
menggunakan merek tersebut. Kelebihan emosional 
berhubungan dengan mempertahankan keinginan dan 
kebutuhan dasar manusia, termasuk juga keinginan 
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konsumen untuk mengekspresikan diri, 
pengembangan diri dan prestasi, serta determinasi diri. 
Pengakuan superioritas bisa juga didukung oleh 
pembentukan citra merek yang direpresentasikan oleh 
orang-orang yang menggunakan merek tersebut, 
misalnya menggunakan selebriti atau atlit dalam iklan.  
Simamora (2004) menyatakan bahwa citra adalah 

persepsi yang relatif konsisten dalam jangka waktu panjang. 
Citra sekali terbentuk akan sulit untuk mengubahnyasehingga 
tidak mudah untuk membentuk citra. Citra yang dibentuk 
harusjelas dan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan 
pesaingnya, saat perbedaan dan keunggulan merek dihadapkan 
dengan merek lain. 

Schiffman dan Kanuk (2007) menyebutkan bahwa faktor-
faktor pembentuk citra merek sebagai berikut: 

1. Kualitas atau mutu berkaitan dengan kualitas 
produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh 
produsen dengan merek tertentu. 

2. Kegunaan atau manfaat, yang terkait dengan 
fungsi dari suatu produk barang atau jasa yang 
bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

3. Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen 
dalam melayani. 

4. Resiko, berkaitan dengan besar-kecilnya akibat 
atau untung-rugi yang mungkin dialami oleh 
konsumen. 

5. Harga berkaitan dengan tinggi-rendahnya atau 
banyak-sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan 
konsumen untuk mempengaruhi suatu produk juga 
dapat mempengaruhi citra jangka panjang. 
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6. Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu 
berupa pandangan, kesepakatan, dan informasi 
yang berkaitan dengan suatu merek dari produk 
tertentu. 

Timmerman et al (2007) menjelaskan bahwa citra 
merek sering terkonseptualisasi sebagai sebuah koleksi dari 
semua asosiasi yang berhubungan dengan sebuah merek yang 
terdiri dari: 

1. Faktor fisik, karakteristik fisik dari merek tersebut, 
seperti desain kemasan, logo, nama merek, fungsi, dan 
kegunaan produk 

2. Faktor psikologis, dibentuk oleh emosi, kepercayaan, 
nilai, kepribadian yang dianggap oleh konsumen 
menggambarkan produk dari merek tersebut Citra 
merek sangat erat kaitannya dengan apa yang orang 
pikirkan, rasakan terhadap suatu merek tertentu, 
sehingga dalam citra merek faktor psikologis lebih 
banyak berperan dibandingkan faktor fisik dari merek 
tersebut. 
Setiadi (2003) menambahkan bahwa brand 

personality menjelaskan mengapa orang menyukai merek-
merek tertentu dibandingkan merek lain ketika tidak ada 
perbedaan atribut fisik yang cukup besar antara merek yang 
satu dengan yang lain.  

Peter and Olson (2002) menyebutkan bahwa 
kepribadian merek merupakan kombinasi dari berbagai hal; 
nama merek, kemasan merek, harga produk, gaya iklan, dan 
kualitas produk itu sendiri. Citra merek terdiri dari tiga 
komponen, yaitu: 
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1. Product attributes (Atribut produk) merupakan hal-hal 
yang berkaitan dengan merek tersebut sendiri, seperti 
kemasan, isi produk, harga, rasa, dan lain-lain. 

2. Consumer benefits (Keuntungan konsumen) 
merupakan kegunaan produk dari merek tersebut. 

3. Brand personality (Kepribadian merek) merupakan 
asosiasi yang mengenai kepribadian sebuah merek 
apabila merek tersebut adalah manusia. 

2.8.1 Komponen Citra Merek 
Hogan (2005) menjelaskan bahwa citra merek 

merupakan asosiasi dari semua informasi yang tersedia 
mengenai produk, jasa dan perusahaan dari merek yang 
dimaksud. Informasi ini didapat dari dua cara; yang 
pertama melalui pengalaman konsumen secara langsung, 
yang terdiri dari kepuasan fungsional dan kepuasan 
emosional. Merek tersebut tidak cuma dapat bekerja 
maksimal dan memberikan performansi yang dijanjikan 
tapi juga harus dapat memahami kebutuhan konsumen, 
mengusung nilai-nilai yang diinginkan oleh kosumen dan 
juga memenuhi kebutuhan individual konsumen yang 
akan mengkontribusi atas hubungan dengan merek 
tersebut. Kedua, persepsi yang dibentuk oleh perusahaan 
dari merek tersebut melalui berbagai macam bentuk 
komunikasi, seperti iklan, promosi, hubungan masyarakat 
(public relations), logo, fasilitas retail, sikap karyawan 
dalam melayani penjualan, dan performa pelayanan.  

Arnould dan Ziakan, (2005) mengemukakan 
bahwa komponen citra merek (brand image) terdiri atas 
tiga bagian, yaitu: 
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1. Citra pembuat (corporate image) 
Kotler dan Keller (2007) menjelaskan bahwa 

asosiasi yang dipersepsikan konsuemn terhadap 
perusahaan yang membuat suatu barang atau jasa. Citra 
Perusahaan berhubungan dengan nama bisnis, 
arsitektur, variasi dari produk, tradisi, ideologi dan 
kesan pada kualitas yang dikomunikasikan oleh setiap 
karyawan yang berinteraksi dengan klien organisasi. 

Citra masyarakat terhadap suatu organisasi, 
seringkali merupakan hasil interaksi masyarakat dengan 
anggota organisasi. Ming-Huei, et al (2010) menyatakan 
bahwa citra perusahaan adalah seperti citra negara, 
bekerja sebagai ringkasan atau informasi keputusan 
dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Citra 
perusahaan sering dipertukarkan dengan identitas 
perusahaan dan dapat didefinisikan sebagai kesan dari 
sebuah perusahaan tertentu atau korporasi yang dimiliki 
oleh beberapa segmen masyarakat, informasi 
perusahaan dianggap dapat mempengaruhi persepsi citra 
merek dengan mentransfer sikap konsumen untuk 
mereka sikap terhadap produk atau dengan 
mempengaruhi mereka untuk menciptakan keyakinan 
baru yang kemudian mempengaruhi preferensi mereka 
dan pemilihan produk 

2. Citra Pemakai (user image) 
Asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. 
Citra pemakai dapat ditunjukkan oleh umur, pekerjaan, 
pendapatan, gaya hidup dan kepribadian. Xian (2011) 
mengemukakan citra pengguna mengacu pada apakah 
kepribadian merek adalah sama dan sebangun dengan 
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konsumen. Jika kepribadian merek sesuai dengan 
konsep diri konsumen, produk dapat menerima 
penilaian yang tinggi. 

    Kressmann, et al (2006) menjelaskan bahwa 
citra pemakai adalah kesesuaian citra pemakai telah 
memperkirakan preferensi produk, pilihan merek, 
kepuasan konsumen serta loyalitas.Citra pemakai ini 
berhubungan dengan bagaimana konsumen memandang 
dan mempersepsikan bagaimana mereka 
mengidentifikasi semua asosisasi yang mereka dapat 
akan dapat mereka sinkronkan dengan konsep dan 
keinginan dari konsumen itu sendiri. 

3. Citra Produk (product image) 
     Xian (2011) berpendapat bahwa Citra produk 

terkait dengan manfaat yang melekat pada produk. 
Sebagai manfaat simbolis, fungsional dan pengalaman 
dari produk telah terbukti menyebabkan pilihan merek, 
citra produk juga akan mempengaruhi penilaian produk. 

Citra produk akan berhubungan dengan 
keuntungan yang tercantum pada produk. Sebagai 
simbol produk, fungsi produk dan keuntungan dalam 
pengalaman dari produk-produk telah dibuktikan untuk 
memimpin dan menjadi pilihan pertama dari produk-
produk yang telah ada, citra produk juga mempengaruhi 
dari evaluasi dan penilaian sebuah produk dari 
konsumen untuk menjadi pelanggan yang loyal. 

Sangupta (2005) mengemukakan bahwa kesan – 
kesan citra merek terdiri dari: 

1. Kesan mengenai penampilan fisik dan 
performansi produk 

2. Kesan tentang keuntungan fungsional produk 
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3. Kesan tentang orang-orang yang memakai 
produk tersebut 

4. Emosi dan asosiasi yang ditimbulkan produk  
5. Makna simbolik yang terbentuk dalam benak 

konsumen. 
2.8.2 Manfaat Citra Merek ( Brand Image ) 

 Hamel dan Prahalad (2000) menambahkan 
bahwa Brand Image merupakan elemen yang sangat 
penting bagi perusahaan didalam menjalankan aktivitas 
pemasarannya. Brand Image suatu produk yang baik 
akan menarik minat konsumen untuk membeli produk 
tersebut dibandingkan membeli produk yang sejenis dari 
perusahaan lain, oleh karena itu perusahaan harus dapat 
mempertahankan dan meningkatkan Brand Image yang 
sudah positif di benak konsumen. 

Griffin (2002) mengemukakan bahwa 
keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh  perusahan 
apabila memiliki pelanggan yang loyal antara lain : 

a. Dapat mengurangi biaya pemasaran (karena biaya 
untuk menarik pelanggan yang baru lebih mahal) 

b. Dapat mengurangi biaya transaksi 
c. Dapat mengurangi biaya turn over konsumen 

(karena penggantian konsumen yang lebih sedikit) 
d. Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan 

memperbesar pangsa pasar perusahaan 
e. Word of mouth yang lebih positif dengan asumsi 

bahwa pelanggan yang loyal juga berarti mereka 
yang merasa puas 

f. Dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya 
penggantian). 
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2.8.3 Diferensiasi Brand Image (Citra Merek) 
Kotler dan Keller (2007) menjelaskan bahwa citra 

harus disampaikan melalui setiap sarana komunikasi yang 
tersedia dan kontak merek pesan ini dapat disampaikan 
melalui hal-hal dibawah ini : 

1. Lambang 
Citra dapat diperkuat dengan menggunakan 
simbol yang kuat, perusahaan dapat memilih 
sebuah simbol atau warna pengidentifikasi 

2. Media 
Citra yang dipilih harus ditampilkan dalam iklan 
yang menyampaikan suatu cerita, suasana hati, 
pernyataan sesuatu yang jelas berbeda dengan 
yang lain. Contohnya adalah pesan itu harus 
tampak dilaporan tahunan, brosur dan katalog, 
peralatan kantor perusahaan serta kartu nama 

3. Suasana 
Ruang fisik yang ditempati organisasi merupakan 
pencipta citra yang kuat lainnya. Contoh Hyatt 
Regency mengembangkan suatu citra tersendiri 
melalui lobby atriumnya 

2.9 Hubungan Antara Citra Merek Dengan Loyalitas 
Konsumen 
Hubungan antara citra merek dengan loyalitas 

konsumen terletak pada keinginan-keinginan dan pilihan 
konsumen (preference) atas suatu merek adalah merupakan 
sikap konsumen. Dalam banyak hal, sikap terhadap merek 
tertentu sering mempengaruhi apakah konsumen akan loyal 
atau tidak.Persepsi yang baik dan kepercayaan konsumen akan 
suatu merek tertentu akan menciptakan minat beli konsumen 
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dan bahkan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap 
produk tertentu. 

Rangkuti (2002) menerangkan bahwa Teori 
penghubung antara citra merek dengan loyalitas yaitu 
konsumen beranggapan bahwa merek tertentu secara fisik 
berbeda dari merek pesaing, citra merek tersebut akan melekat 
secara terus menerus sehingga dapat membentuk kesetiaan 
terhadap merek tertentu yang disebut dengan loyalitas merek. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Toko Oen Malang yang 
berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat no. 5 Malang 
Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai bulan mei 
2015. Pemilihan tempat sebagai objek penelitian berdasar pada 
beberapa pertimbangan bahwa Toko Oen berdiri dari tahun 
1930 sampai sekarang. Toko Oen menjadi tujuan utama 
kuliner ice cream di kota Malang. Toko Oen masih bertahan 
dengan arsitektur kuno atau classic dan tetap dengan resep ice 
cream yang sama sejak tahun 1930. Metode pemilihan lokasi 
yang digunakan adalah purposive sampling atau pemilihan 
tempat atau lokasi secara sengaja atau sudah direncanakan. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey. Metode survey merupakan metode pengumpulan data 
primer yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung 
dan wawancara dengan responden. Teknik yang digunakan 
adalah kuesioner. Kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan 
diberikan langsung kepada responden. Pengumpulan data 
sekunder atau pengumpulan data yang diperoleh secara tidak 
langsung juga dilakukan untuk melengkapi data primer seperti 
keterangan atau literatur yang ada hubungannya dengan 
penelitian dan sifatnya melengkapi atau mendukung data 
primer. 

Sugiyono (2002) menerangkan bahwa Metode 
penentuan sampel menggunakan \ teknik Accidental Sampling 
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atau teknik penentuan sampel berdasarkan accident, yaitu 
menggunakan responden yang ditemui secara kebetulan atau 
tidak direncanakan. Engkoswara (2010) menjelaskan bahwa 
purposive sampling adalah menentukan subjek atau objek 
sesuai tujuan. Meneliti dengan pendekatan kualitatif biasanya 
sudah ditetapkan tempat yang dituju. Dengan menggunakan 
pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, 
peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis. Responden 
yang dipilih secara acak dapat diteliti tingkat loyalita dengan 
melihat jawaban responden apakah responden akan 
merekomendasikan product di Toko Oen, membeli kembali 
ataupun melakukan pengorbanan lebih besar untuk 
mengkonsumsi ice cream di Toko Oen. 

3.3 Metode Sampling  

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah quota 
sampling atau teknik pengambilan sample dengan cara 
menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus 
dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi. Tika 
(2006) menjelaskan bahwa : 

Rumus yang digunakan dalam memprosentasekan 
adalah sbb : 

P= F/N x 100% 
Dimana :  
P = Prosentase distribusi frekuensi 
F = Frekuensi ( jumlah responden yang menjawab ) 
N = Jumlah total responden 
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Tabel 2.Pelaksanaan Survey (April – Mei 2015) 

 
Sumber: Data Primer Diolah, 2015. 
 

 

    No. Tanggal Penelitian Hari Penelitian Jumlah Responden 

    1. 19 April 2015 Minggu 6 Responden 

    2. 20 April 2015 Senin 4 Responden 

43        3. 21 April 2015 Selasa 3 Responden 

      4. 22 April 2015 Rabu 3 Responden 

    5. 23 April 2015 Kamis 4 Responden 

    6. 24 April 2015 Jumat 3 Responden  

      7. 25 April 2015 Sabtu 5 Responden 

8. 26 April 2015 Minggu 5 Responden 

9. 27 April 2015 Senin 3 Responden 

 10. 28 April 2015 Selasa 4 Responden 

     11. 29 April 2015 Rabu 3 Responden  

     12. 30 April 2015 Kamis 3 Responden 

     13. 1 Mei 2015 Jumat 3 Responden  

     14. 2 Mei 2015 Sabtu 5 Responden 

     15. 3 Mei 2015 Minggu 5 Responden  

     16. 4 Mei 2015 Senin 3 Responden  

     17. 5 Mei 2015 Selasa 3 Responden 

     18. 6 Mei 2015 Rabu 3 Responden 

     19. 7 Mei 2015 Kamis 3 Responden 

     20. 8 Mei 2015 Jumat 4 Responden 

     21. 9 Mei 2015 Sabtu 4 Responden 

     22. 10 Mei 2015 Minggu 5 Responden 

     23. 11 Mei 2015 Senin 3 Responden 

     24. 12 Mei 2015 Selasa 5 Rresponden 

     25. 13 Mei 2015 Rabu 4 Responden 

     26. 14 Mei 2015 Kamis 5 Responden 
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3.4 Variabel penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu 
variabel independen/bebas dan variabel dependen/terikat. 
Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari 
orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 
kesimpulannya. Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa variabel 
penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu Variabel 
Independent dan Variabel Dependent. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

   
 

Gambar 2. Sampling Frame 
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3.4.1 Variabel Independent 
Variabel Independent (Bebas) merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel independent 
(X)yang dapat diamati adalah sebagai berikut : 

X1. Citra perusahaan (Corporate Image) 
Sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 
konsumen terhadap perusahaan yang membuat 
suatu barang atau jasa. Indikatornya meliputi : 
X1.1 Nama Besar Suatu Usaha 
X1.2 Kecepatan Pelayanan 
X1.3 Keramahan pelayanan 
X1.4 Keunikan Tempat (Classic) 

  X1.5 Keseuaian Harga 
  X1.6 Kebersihan Tempat 
  X1.7 Fasilitas Tempat 
X2. Citra Pemakai (User Image) 
Sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 
konsumen terhadap pemakai yang menggunakan 
suatu barang atau jasa. Indikatornya meliputi : 
X2.1 Kepuasan Konsumen 
X2.2 Life Style (Gaya Hidup) 
X2.3 Nasionalis 
X2.4 Kepercayaan Konsumen 
X2.5 Additive Customer 
X3 Citra Produk 
Sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 
konsumen terhadap suatu barang atau jasa. 
Indikatornya meliputi : 
X3.1 Tampilan Produk 



40 
 

X3.2 Cita Rasa Produk 
X3.3 Konsistensi Rasa 
X3.4 Bahan Tambahan Pangan Produk 
X3.5 Tekstur Produk 

3.4.2 Variabel Dependent 
Variabel Dependent (Terikat) merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 
karena adanya variabel independent. 

Y1  Loyalitas konsumen 
Komitmen pelanggan bertahan secara mendalam 
untuk berlangganan kembali atau melakukan 
pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara 
konsisten dimasa yang akan datang, meskipun 
pengaruh situasi dan usaha - usaha pemasaran 
mempunyai potensi untuk menyebabkan 
perubahan perilaku. 
Y1.1 Perekomendasian  
Y1.2 Membeli produk kembali  
Y1.3.Menggunakan produk atau jasa dengan 

pengorbanan lebih besar  
3.4.3 Karakteristik konsumen 

Karakteristik konsumen merupakan karakter yang 
berdasarkan pada : 

1. Jenis Kelamin 
2. Usia 
3. Tingkat Pendidikan 
4. Asal Kedatangan 
5. Pendapatan per bulan 
6. Frekuensi Pembelian 
7. Pekerjaan 



41 
 

8. Tahun Awal Kedatangan 
9. Alasan ke Toko Oen 
10. Informasi Toko Oen 

3.5 Analisis Data 
Data yang terkumpul pada penelitian dianalisis secara 

deskriptif dan analisa kuantitatif. Analisis deskriptif 
dalam penelitian digunakan untuk mendeskripsikan 
jawaban responden. Supranto dan Limakrisna (2001) 
menjelaskan bahwa Data Kualitatif dan Data Kuantitaf 
adalah sebagai berikut: 

1.   Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh 
dalam bentuk informasi, baik secara    lisan 
maupun tulisan yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. 

2.   Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh 
dalam bentuk angka-angka yang dapat, yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan, 
metode yang digunakan adalah: 

1. Studi kepustakaan (Library Research)  
Penelitian kepustakaan (Library Research), 
yaitu yang dilakukan dengan membaca buku-
buku dan majalah yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti, skripsi maupun thesis 
sebagai acuan penelitian terdahulu, dandengan 
cara browsingdi internet untuk mencari 
artikel-artikel serta jurnal-jurnal atau data-data 
yang dapat membantu hasil dari penelitian. 
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2. Studi lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan (Field Research), yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara 
langsung ke perusahaan,untuk mendapatkan 
data primer melalui penyebaran kuesioner 
yang dibagikan kepada masyarakat. Sugiyono 
(2004) menjelaskan bahwa jenis kuesioner 
yang akan digunakan adalah kuesioner 
tertutup dimana responden diminta untuk 
menjawab pertanyaan dengan memilih 
jawaban yang telah disediakan dengan Skala 
Likert yang berisi lima tingkatan pilihan 
jawaban mengenai kesetujuan responden 
terhadap pernyataan yang dikemukakan. 

Dalam pengukuran aspek pengaruh citra merek (brand 
image) dan loyalitas konsumen digunakan Skala Tingkat 
(Likert) dengan keterangan sebagai berikut: 

1)Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 
2)Skor 4 untuk jawaban Setuju (S) 
3)Skor 3 untuk jawaban Biasa Saja (BS) 
4)Skor 2untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 
5)Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

3.6. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
Uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner perlu 

dilakukan karena validitas dan reliabilitas bertujuan untuk 
menguji kuesioner yang disebarkan untuk mendapatkan data 
penelitian valid dan reliabel. 
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3.6.1.Uji Validitas 
Sugiyono (2010) menyatakan bahwa uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner.Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 
pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang 
akan diukur oleh kuesioner tersebut Misalnya dalam 
mengukur loyalitas konsumen suatu produkdi mata 
konsumen diukur dalam tiga pertanyaan berupa satu 
pertanyaan tiap indikator.  Uji Validitas dapat diukur 
dengan rumus : 

푟 =
푛 ∑푋푌 − (∑푋)(∑푌)

{푛∑푋 − (∑푋) }{푛∑푌 − (∑푌) }
 

Keterangan :  
R      = koefisien korelasi 
N      = jumlah subyek/responden 
X      = nilai skor butir/nilai skor penentu 
Y      = nilai skor total 
∑X2 = jumlah kuadrat nilai X 
∑Y2 = jumlah kuadrat nilai Y 

1.6.2 Uji Reliabilitas 
Ghozali (2009) mengungkapkan bahwa reliabilitas 

adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel.Kuesioner dikatakan 
reliableatau handal jika jawaban seseorang terhadap 
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Variabel loyalitas konsumen diukur dalam tiga pertanyaan 
berupa satu pertanyaan tiap indikator. Untuk mengukur 
variabel loyalitas konsumen jawaban responden dikatakan 
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reliable jika masing-masing pertanyaan dijawab secara 
konsisten. Uji Reabilitas dapat diukur dengan rumus : 

푟 =
퐾

(퐾 − 1) 1−
∑훼
훼

 

 
Keterangan : 
r  = koefisien reliabilitas instrument (cronbach alpha) 
k     = banyaknya butir pertanyaan 

Σ훼       = total varians butir 
훼       = total varians 

3.7 Metode Analisis 

Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa : 
1. Analisis deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang 

bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi 
bentuk yang mudah dipahami, dalam bentuk informasi 
yang ringkas, dimana hasil penelitian beserta analisanya 
diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang mana dari 
analisistersebut akan dibentuk suatu kesimpulan. 

2. Analisis kuantitatif dengan regresi berganda untuk 
mengetahui besarnya pengaruh secara kuantitatif dari 
suatu perubahan kejadian (variabel X) terhadap kejadian 
lainnya (variabel Y). Analisis regresi berganda berperan 
sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji 
ada tidaknya pengaruh citra merek terhadap loyalitas 
konsumen 

3.7.1 Analisis Faktor 
Santoso (2010) menjelaskan bahwa analisis faktor 

digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan 
dalam menjelaskan suatu masalah. Analisis faktor dapat 
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dipandang sebagai perluasan Analisis Komponen Utama 
(Principal Component Analysis)  yang pada dasarnya 
bertujuan untuk mendapatkan sejumlah kecil faktor yang 
memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

1. Mampu menerangkan semaksimal mungkin 
keragaman data. 

2. Faktor-faktor tersebut saling bebas. 
3. Tiap-tiap faktor dapat diinterpretasikan. 

Analisis faktor digunakan untuk menganalisis data-
data masukan yang berupa data matrik dan terdiri dari 
variabel-variabel dengan jumlah yang besar. Analisis faktor 
digunakan untuk menyederhanakan seperangkat data 
melalui reduksi seperangkat variabel responden dalam 
jumlah besar menjadi sejumlah kecil faktor yang tetap 
memiliki sebagian besar informasi yang terdapat pada 
seperangkat data sebelum direduksi. Analisis faktor 
mengidentifikasi struktur pokok yang mendasari data 
dimana variabel dalam jumlah besar dapat mengukur 
karakteristik dasar dalam jumlah yang kecil pada sampel 
penelitian. Persamaan dalam analisis faktor adalah sebagai 
berikut:  

Xi = Ai1F1 + Ai2F2 + Ai3F3 +……….+ AijFj + ViUi 

Keterangan: 
Xi   = variable terstandar ter-i 
Aij  = koefisien regresi dan variabel ke-1 faktor    umum j 
Fj   = faktor umum 
Vi   = koefisien regresi terstandar dari variabel I pada faktor 

khusus i 
Ui   = faktor khusus bagi variabel i 
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Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa nilai korelasi 
pada interval koefisien dapat dilihat pada tabel 1. 

 

 

 

Tabel. 3.  Nilai Korelasi Analisis Faktor. 
Korelasi pada Interval 

koefisien 
Keterangan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

Sedang 

Kuat  

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015. 
3.7.2 Analisis Regresi Berganda 

  Ghozali (2005) menyatakan bahwa analisis 
regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh lebih dari satu 
variabael bebas terhadap satu variabel terikat. Analisisi 
linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya  
pengaruh dari variabel bebas (tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance, emphaty) terhadap variabel 
terikat (kepuasan konsumen). Persamaan  regresi  berganda  
yang  digunakan adalah sebagai berikut : 

   Y = b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
Keterangan  : 
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Y  = Loyalitas Konsumen  
b1 – b5 = koefisien regresi yang hendak ditafsirkan  

     X1 = Citra Perusahaan (Corporate Image) 
     X2 = Citra Pemakai (User Image) 
     X3 = Citra Produk (Product Image)  
      e          =  standard eror 

 
 

3.8.3 Uji F (Uji Serempak) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-
sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana Fhitung 
> Ftabel, maka H1 diterima atau secara bersama-sama variabel 
bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak. 
Sebaliknya apabila Fhitung< Ftabel, maka H0 diterima atau 
secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh 
terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan atau 
tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap 
variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% (α= 
0,05). 
3.8.4 Uji T (Uji Parsial) 

Uji T digunakan untuk mengetahui signifikansi dari 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
secara individual dan menganggap dependen yang lain 
konstan. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi 
dengan membandingkan antara nilai Ttabel dengan nilai T 
hitung. Nugroho (2005) menjelaskan bahwa Apabila nilai 
Thitung > Ttabel maka variabel independen secaraindividual 
mempengaruhi variabel independen, sebaliknya jika nilai 
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Thitung< Ttabel maka variabel independen secara individual 
tidak mempengaruhi variabel dependen. 
3.8 Definisi Operasional 

a. Ice cream : Sebuah makanan beku     dibuat  dari 
produk susu digabungkan dengan perasa dan 
pemanis. 

b. Citra : Suatu gambaran yang ada didalam benak 
seseorang 

c. Loyalitas Merek : Suatu ukuran keterkaitan atau 
kesetiaan seorang pelanggan pada sebuah merek. 

d.  Word of Mouth   : Suatu bentuk promosi yang berupa 
rekomendasi dari mulut ke mulut tentang kebaikan 
dalam suatu produk. 

e. Rekomendasi   : Pemberitahuan untuk mengajak atau 
menganjurkan kepada seseorang atau lebih dalam 
mempercayai suatu produk. 

f. Media Sosial  : Sebuah media untuk bersosialisasi 
satu sama lain dan dilakukan  

g. Addictive Customer  : Konsumen atau pengguna yang 
tidak bisa lepas dari suatu Produk. 

h. Life Style (Gaya Hidup) :Bagian dari kebutuhan 
sekunder manusia yang bisa berubah tergantung 
zaman atau keinginan seseorang    

 
A. Citra Perusahaan ( Corporate Image) 

1. Nama besar suatu usaha 
Nama besar suatu usaha merupakan iconpositif yang 
dibentuk oleh perusahaan atau suatu badan usaha guna 
konsumen selalu mengingat dan mengetahui nama besar 
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usaha yang dibentuk. Nilai Nama Besar usaha dapat 
dipaparkan sebagai berikut : 

1. Sangat Tidak Setuju = Konsumen tidak pernah 
mendengar Nama Toko Oen sebelumnya 

2. Tidak Setuju = Konsumen pernah mendengar Nama 
Toko Oen sekali saja dari orang lain 

3. Netral = Konsumen mendengar Nama Toko Oen dua 
kali dari orang lain dan dari media cetak. 

4. Setuju = Konsumen mendengar Nama Toko Oen dari 
tiga kali dari orang lain dan media cetak serta dari 
web, blog, atau dari media sosial (path, instagram, 
twitter, facebook.) 

5. Sangat Setuju = Konsumen sering mendengar Nama 
Toko Oen diatas tiga kali dari orang lain dan media 
cetak, televisi, web, blog, atau dari media sosial 
(path, instagram, twitter, facebook.). 

2. Kualitas Pelayanan 
Kualitas pelayanan merupakan standar dari suatu 
perusahaan guna mendapatkan nilai yang baik dari 
masyarakat dikarenakan pelayanan yang cepat dan 
tanggap. Nilai kualitas pelayanan dapat dipaparkan 
sebagai berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju = Pelayanan kurang cepat dan 

tanggap sehingga Menu yang dipesan konsumen 
disajikan 40 menit kemudian  

2. Tidak Setuju = Menu yang dipesan konsumen 
disajikan 30 menit setelah pemesanan. 

3. Netral = Menu yang dipesan konsumen disajikan 20 
menit setelah pemesanan 
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4. Setuju = Menu yang dipesan konsumen disajikan 10 
menit setelah pemesanan 

5. Sangat Setuju = Pelayanan cepat dan tanggap sehingga 
Menu yang dipesan konsumen disajikan 5 menit 
kemudian. 

3. Keramahan Pelayanan 
Keramahan Pelayanan adalah sikap pelayan yang baik 
terhadap konsumen yang membuat konsumen merasa 
nyaman terhadap perusahaan/suatu usaha. Nilai 
keramahan pelayanan dapat dipaparkan sebagai berikut :  
1. Sangat Tidak Setuju = Pramusaji selalu berbicara 

dengan yang nada tinggi dan kurang ramah. 
2. Tidak Setuju = Pramusaji bersikap cuek kepada 

konsumen. 
3. Netral = Pramusaji bersikap biasa saja. 
4. Setuju = Pramusaji murah senyum 
5. Sangat Setuju = Pramusaji memperhatikan kebutuhan 

konsumen dan menjawab pertanyaan konsumen 
dengan sabar. 

4. Keunikan Tempat 
Keunikan Tempat merupakan ciri khas dari suatu badan 
usaha/ perusahaan yang satu dengan yang lain nya 
sehingga konsumen dapat terus mengingat tempat 
tersebut. Nilai keunikan tempat dapat dipaparkan sebagai 
berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju = Gedung bangunan serta tata 

ruangan kurang menarik karena jauh dari kesan 
modern dan mewah. 

2. Tidak Setuju = Properti seperti meja, kursi dan lukisan 
terkesan lama dan tidak baru. 
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3. Netral = Gedung Bangunan di Toko Oen 
dipertahankan sejak tahun 1930. 

4. Setuju = Gedung Bangunan di Toko Oen menarik 
karena dipertahankan sejak tahun 1930 sehingga 
meninggalkan kesan bersejarah, selain itu tata 
ruangannya menarik karena lukisan dan meja kursinya 
yang terkesan kuno (Classic) namun tetap terawat. 

5. Sangat Setuju = Gedung Bangunan di Toko Oen 
sangat unik karena dipertahankan sejak tahun 1930, 
selain tata ruangan dan properti (meja, kursi dan 
lukisan) yang unik karena terlihat kuno (Classic), 
keunikan lainnya adalah resep ice cream di Toko Oen 
pun tetap terjaga dari tahun 1930. 

5. Kesesuaian Harga 
Kesesuaian Harga merupakan faktor pembentuk tingkatan 
konsumen yang mengkonsumsi suatu produk di tempat 
usaha sehingga harga yang dibentuk harus sesuai dengan 
semua tingkatan konsumen. Nilai kesesuaian harga dapat 
dipaparkan sebagai berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju = Harga ice creamterlalu 

mahalbila dibandingkan dengan teksturnya yang 
kurang lembut dan rasanyayang kurang pas. 

2. Tidak Setuju = Harga ice cream kurang sesuai karena 
sedikitnya jenis - jenis rasa yang disuguhkan kepada 
konsumen 

3. Netral = Harga ice cream di Toko Oen cukup dengan 
rasanya yang pas. 

4. Setuju = Harga ice cream sudah setara bila 
dibandingkan dengan kualitas ice cream yang selalu 
fresh. 
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5. Sangat Setuju = Harga ice cream sangat sesuaidengan 
tekstur ice cream yang lembut, padat, fresh serta jenis 
– jenis rasa yang banyak disuguhkan kepada 
konsumen dan rasanya yang pas 

6. Kebersihan Tempat 
Kebersihan Tempat merupakan faktor utama yang 
membuat konsumen merasa percaya untuk 
mengkonsumsi suatu produk atau mengunjungi tempat 
usaha. Nilai Kebersihan tempat dapat dipaparkan sebagai 
berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju = Penataan kursi dan meja tidak 

rapi dan kebersihan toilet serta kelengkapan alat toilet 
(sabun, keset, tissue)  yang masih kurang memadai. 

2. Tidak Setuju = Kebersihan kurang baik dari lantainya 
yang masih berdebu dan sedikit kotor. 

3. Netral = Kebersihan tempat sudah cukup baik dari 
meja kursi yang tertata rapi dan lantai yang bersih 

4. Setuju = Penataan kursi terlihat rapi dan kebersihan 
toilet terjaga serta kelengkapan alat toilet (sabun, 
keset, tissue)  lengkap. 

5. Sangat Setuju = Kebersihan sangat baik bila dilihat 
dari meja kursi yang tertata rapi, lantai yang bersih 
serta toilet yang wangi dan alat – alat toilet yang 
lengkap (sabun, keset, tissue). 

7. Fasilitas Usaha 
Fasilitas Usaha merupakan kelengkapan pada suatu badan 
usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen agar 
konsumen merasa nyaman untuk datang kembali. Nilai 
fasilitas usaha dapat dipaparkan sebagai berikut : 
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1. Sangat Tidak Setuju = Fasilitas usaha belum memiliki 
ruang beribadah, televisi, AC/kipas angin. 

2. Tidak Setuju = Fasilitas usaha seperti meja dan kursi 
jumlahnya sedikit. 

3. Fasilitas usaha cukup baik dilihat dari meja kursinya 
yang jumlahnya pas. 

4. Fasilitas usaha memiliki meja kursi yang lengkap 
jumlahnya, toilet, ruang beribadah, televisi, AC/Kipas 
Angin 

5. Fasilitas usaha memiliki meja kursi yang lengkap 
jumlahnya, toilet, ruang beribadah, televisi, AC/Kipas 
Angin serta ruangan indoor dan outdoor yang 
strategis. 

B. Citra Pemakai (User Image) 

1. Kepuasan Konsumen 
Kepuasan Konsumen merupakan faktor utama yang 
mendasari suatu usaha dikatakan baik atau tidak. 
Kepuasan konsumen dapat meliputi fasilitas yang ada di 
suatu badan usaha, pelayanan pada suatu badan usaha 
serta cita rasa yang disediakan. Nilai kepuasan konsumen 
dapat dipaparkan sebagai berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju = Konsumen selalu mengeluh dan 

merasa kurang puas setelah mengkonsumsi ice cream 
di Toko Oen. 

2. Tidak Setuju = Konsumen merasa kecewa dengan 
pelayanan yang kurang ramah di Toko Oen. 

3. Netral = Konsumen merasa biasa saja mengkonsumsi 
ice cream di Toko Oen. 
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4. Setuju = Konsumen merasa cukup puas dengan 
kualitas rasa ice cream yang pas, lembut, dan padat 
khas Toko Oen. 

5. Sangat Setuju = Konsumen  merasa puas dengan 
kualitas rasa ice cream yang pas, lembut, dan padat 
khas Toko Oen serta pelayanan yang cepat dan ramah 
dari pramusaji. 
 

2. Life Style (Gaya Hidup). 
Life style atau gaya hidup mempengaruhi produk yang 
akan dikonsumsi. Perbedaan gaya hidup juga akan 
membedakan produk yang akan dikonsumsi oleh 
konsumen satu dengan konsumen yang lain nya. Nilai 
Life Style (Gaya Hidup) dapat dipaparkan sebagai berikut 
: 
1. Sangat Tidak Setuju = Konsumen mengkonsumsi ice 

cream di Toko Oen karena sebatas bosan dengan ice 
cream di tempat lain nya. 

2. Tidak Setuju = Konsumen mengkonsumsi ice cream 
di Toko Oen karena ajakan teman- teman saja. 

3. Netral = Konsumen mengkonsumsi ice cream di Toko 
Oen karena ingin mencicipi rasa nya 

4. Setuju = Konsumen mengkonsumsi ice cream di Toko 
Oen karena dapat meningkatkan harga diri mereka 
ketika konsumen menyebarkan ke suatu media sosial 
(path, twitter, instagram, facebook.) 

5. Sangat Setuju = Konsumen mengkonsumsi ice cream 
di Toko Oen untuk mengikuti perkembangan 
konsumen ice cream dan menyukai hal – hal klasik 
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(berbau kuno) serta dapat meningkatkan harga diri 
konsumen dengan menyebarkan ke suatu media sosial 
(path, twitter, instagram, facebook). 

3. Nasionalis 
Nasionalis merupakan suatu rasa yang dibentuk 
konsumen karena mengkonsumsi produk lokal atau bukan 
produk import. Nilai Nasionalis dapat dipaparkan sebagai 
berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju = Konsumen tidak suka dan akan 

tetap membeli ice cream import (Haagen Dasz,Baskin 
Robbins, Ben&Jerry’s ice cream) di pasaran setelah 
mengkonsumsi ice cream di Toko Oen 

2. Tidak Setuju = Konsumen kurang puas dan akan tetap 
membeli ice cream import (Haagen Dasz,Baskin 
Robbins, Ben&Jerry’s ice cream) di pasaran setelah 
mengkonsumsi ice cream di Toko Oen. 

3. Netral = Konsumen mulai ragu – ragu dalam membeli 
produk ice cream import ((Haagen Dasz,Baskin 
Robbins, Ben&Jerry’s ice cream) yang ada di pasaran. 

4. Setuju = Konsumen mengurangi pembelian ice cream 
import(Haagen Dasz,Baskin Robbins, Ben&Jerry’s ice 
cream)  di pasaran setelah mengkonsumsi ice cream di 
Toko Oen 

5. Sangat Setuju = Konsumen sangat suka ice cream di 
Toko Oen dan tidak mengkonsumsi ice cream import 
(Haagen Dasz,Baskin Robbins, Ben&Jerry’s ice 
cream) di pasaran lagi. 

4. Kepercayaan Konsumen 
Kepercayaan Konsumen merupakan suatu rasa yang 
dibentuk konsumen karena nilai positif yang diberikan 
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oleh perusahaan/badan usaha terhadap konsumen 
sehingga konsumen akan terus kembali mengkonsumsi 
produk. Nilai kepercayaan konsumen dapat dipaparkan 
sebagai berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju = Cita rasa dan tekstur ice cream 

tidak pernah sama dari waktu ke lain waktu (terkadang 
rasanya pas, teksturnya lembut dan terkadang rasanya 
hambar teksturnya kasar). 

2. Tidak Setuju = Pramusaji bila berjanji untuk 
menghidangkan makanan/minuman pada waktu 
tertentu kurang bersungguh – sungguh.  

3. Netral = Pelayanan sudah cukup baik dengan membuat 
konsumen merasa percaya dengan cita rasa ataupun 
dengan pelayanannya. 

4. Setuju = Konsumen merasa nyaman dengan pelayanan 
yang cepat dan yang konsisten dalam menepati janji 
kepada konsumen. 

5. Sangat Setuju = Konsumen percaya dengan kualitas 
rasa ice cream yang pas dan tidak berubah – ubah dari 
waktu ke waktu serta pelayanan  yang baik oleh 
pramusaji di Toko Oen 

5. Addictive Consomer 
Addictictive Cunsomer merupakan konsumen yang terikat 
atau ketagihan terhadap suatu produk sehingga ingin terus 
kembali dan membeli produk yang sama atau produk 
yang lain nya. Nilai Addictive Consumer dapat 
dipaparkan sebagai berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju = Konsumen mengkonsumsi 

kembali ice cream Toko Oen sekali saja setelah 
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pembelian pertama dalam waktu satu sampai dua 
bulan. 

2. Tidak Setuju = Konsumen mengkonsumsi kembali ice 
cream Toko Oen 2 kali saja dalam waktu satu sampai 
dua bulan. 

3. Netral = Konsumen mengkonsumsi kembali ice cream 
Toko Oen 3 kali saja dalam waktu satu sampai dua 
bulan 

4. Setuju = Konsumen mengkonsumsi kembali ice cream 
Toko Oen 4 kali dalam waktu satu sampai dua bulan 

5. Sangat Setuju = Konsumen sangat senang dan 
mengkonsumsi kembali ice cream Toko Oen selama 5 
kali atau lebih dalam waktu satu sampai dua bulan. 

C. Citra Produk (Product Images)  

1. Tampilan Produk 
Tampilan Produk merupakan gambaran utama dari 
sebuah produk yang membuat konsumen tertarik untuk 
membeli ataupun mengkonsumsi nya. Nilai tampilan 
produk dapat dipaparkan sebagai berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju = Produk ice cream kurang diberi 

bahan pelengkap seperti topping (biscuit, coklat dsb) 
dalam menyuguhkan ice cream. 

2. Tidak Setuju = Penyajian ice cream diletakkan di 
mangkuk atau gelas yang biasa saja/kurang menarik 
konsumen. 

3. Netral = Tampilan ice cream cukup menarik dengan 
penambahan coklat ataupun biscuit sebagai hiasan nya 

4. Setuju = Tampilan ice cream kreatif yaitu dengan 
penambahan topping jagung manis serta buah – 
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buahan segar yang disajikan dalam gelas ataupun 
mangkuk yang unik. 

5. Sangat Setuju = Tampilan ice cream sangat menarik 
karena penambahan kembang api seperti pada rasa 
Sparkling delight serta buahan-buahan segar yang 
tersedia yang disajikan di dalam gelas ataupun 
mangkuk yang unik 

 

2. Cita Rasa Produk 
Cita Rasa produk merupakan cita rasa yang dibentuk oleh 
suatu tempat usaha untuk mendapatkan rasa yang pas 
sehingga menarik konsumen untuk datang mengkonsumsi 
produk kembali. Nilai cita rasa produk dapat dipaparkan 
sebagai berikut :  
1. Sangat Tidak Setuju = Cita Rasa ice cream di Toko 

Oen sedikit hambar 
2. Tidak Setuju = Cita rasa ice cream di Toko Oen 

kurang lembut 
3. Netral = Cita rasa ice cream di Toko Oen biasa saja. 
4. Setuju = Cita Rasa ice cream di Toko Oen sudah 

cukup pas dengan kelembutan ice creamnya. 
5. Sangat Setuju = Cita Rasa ice cream di Toko Oen 

sempurna dengan rasa susu yang sangat terasa di ice 
cream nya dan kelembutan ice cream yang pas. 

3. Konsistensi Rasa 
Konsistensi Rasa merupakan rasa dari sebuah produk 
yang dipertahankan dan tidak pernah berubah agar tetap 
selalu sama. Nilai Konsistensi rasa dapat dipaparkan 
sebagai berikut : 
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1. Sangat Tidak Setuju = Cita rasa ice cream di Toko 
Oen terus berubah dan tidak pernah sama dari tahun ke 
tahun  

2. Tidak Setuju = Cita rasa ice cream di Toko Oen 
berubah ubah mengikuti konsumen 

3. Netral = Cita rasa ice cream di Toko Oen tidak selalu 
sama dan terkadang berubah setiap waktu. 

4. Setuju = Cita rasa ice cream di Toko Oen tetap sama 
pada jenis – jenis rasa ice cream nya 

5. Sangat Setuju = Cita rasa ice cream di Toko Oen 
selalu sama pada jenis – jenis rasa, tekstur serta aroma 
ice cream nya. 

4. Bahan Tambahan Pangan 
Bahan Tambahan Pangan merupakan merupakan 
campuran bahan yang bukan merupakan bagian dari 
bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan 
untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Nilai 
Bahan Tambahan Pangan dapat dipaparkan sebagai 
berikut : 
1. Produk ice cream di Toko Oen berwarna terlalu 

mencolok, terlalu manis, teksturnya tidak lembut, 
tidak padat dan tidak cepat mencair 

2. Produk ice cream di Toko Oen manis dan warnanya 
pas, teksturnya tidak lembut, tidak padat dan tidak 
cepat mencair. 

3. Produk ice cream di Toko Oen cukup manis, 
warnanya pas dan lembut. 

4. Produk ice cream di Toko Oen manis dan warna nya 
pas, teksturnya masih sedikit kasar namun bentuknya 
padat dan cepat mencair 
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5. Produk ice cream di Toko Oen manis dan warna nya 
pas, teksturnya lembut dan bentuknya padat serta 
mencairnya lebih cepat dibanding ice cream 
lainnyakarena tidak menggunakan pewarna dan 
pengawet buatan. 

5.   Tekstur Produk 
Tekstur Produk Merupakan suatu permukaan ice cream 
yang dapat dirasakan baik keras ataupun lembut 
1. Sangat Tidak Setuju = Tekstur ice cream di Toko 

Oen kasar 
2. Tidak Setuju = Tekstur ice cream di Toko Oen Keras 
3. Netral = Tekstur ice cream di Toko Oen cukup 

lembut 
4. Setuju = Tekstur ice cream di Toko Oen lembut 

namun masih terasa sedikit keras 
5. Sangat Setuju = Tekstur ice cream di Toko Oen 

sangat lembut 
D. Loyalitas Konsumen 

1.   Perekomendasian 
Perekomendasian dapat diartikan sebagai rasa kepuasan 
konsumen terhadap suatu produk sehingga konsumen 
akan menyebarkan nilai positif terhadap suatu produk 
kepada konsumen yang lain nya. Nilai Perekomendasian 
dapat dipaparkan sebagai berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju = Konsumen tidak 

pernahmerekomendasikan ice cream di Toko Oen ke 
orang lain. 
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2. Tidak Setuju = Konsumen merekomendasikan ice 
cream di Toko Oenhanya 1 kali melalui word of mouth 
(rekomendasi dari mulut ke mulut) kepada konsumen. 

3. Netral = Konsumen merekomendasikan ice cream di 
Toko Oen hanya 2 kali melalui word of mouth 
(rekomendasi dari mulut ke mulut) 

4. Setuju = Konsumen merekomendasikan ice cream di 
Toko Oensekitar3 kali melalui word of mouth 
(rekomendasi dari mulut ke mulut) ataupun media 
sosial (facebook, twitter, path, instagram dsb.). 

5. Sangat Setuju = Konsumen merekomendasikan ice 
cream di Toko Oen sekitar4 kali melalui word of 
mouth (rekomendasi dari mulut ke mulut) dan media 
sosial (facebook, twitter, path, instagram dsb.) 

2. Membeli produk kembali 
 Membeli Produk kembali merupakan nilai dari kepuasan 

konsumen yang dapat membentuk loyalitas konsumen 
karena konsumen merasa puas akan kualitas produk yang 
diberikan oleh suatu tempat usaha. Nilai Membeli produk 
kembali dapat dipaparkan sebagai berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju = Konsumen tidak pernah 
membeli produk kembali 
2. Tidak Setuju = Konsumen membeli produk kembali 
hanya sekali. 
3. Netral =Konsumen membeli produk kembali hanya 2 
kali 
4. Setuju Konsumen membeli produk kembali selama 3 
kali 
5. Sangat Setuju =Konsumen membeli produk kembali 
diatas 3 kali atau lebih. 
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3. Menggunakan Produk Dengan Pengorbanan Lebih Besar 
Menggunakan Produk Dengan Pengorbanan Lebih Besar 
merupakan sikap loyalitas konsumen ketika konsumen 
merasa puas akan suatu produk atau barang sehingga 
konsumen tidak merasa keberatan untuk mengkonsumsi 
atau memli produk dengan lokasi tempat yang jauh 
ataupun dengan harga yang mahal. Nilai Menggunakan 
Produk dengan Pengorbanan lebih besar dapat dipaparkan 
sebagai berikut : 
1. Sangat Tidak Setuju = Konsumen tidak tertarik 

membeli ice cream di Toko Oen jika Lokasi Toko Oen 
terlalu jauh dari rumah atau berbeda kota. 

2. Tidak Setuju = Konsumen tidak tertarik membeli ice 
cream di Toko Oen jika harganya tergolong mahal. 

3. Netral = Konsumen ragu – ragu apabila membeli ice 
cream dengan harga tinggi dan Lokasi Toko Oen yang 
jauh. 

4. Setuju = Konsumen tidak terlalu keberatan untuk 
mengkonsumsi produk ice cream di Toko Oen dengan 
harga yang tinggi. 

5. Sangat Setuju =Konsumen tidak keberatan 
mengkonsumsi produk ice cream di Toko Oen 
walaupun dengan harga yang tinggi dan jarak yang 
jauh 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Perusahaan 

Toko Oen merupakan sebuah Restaurant yang 
terkenal dengan ice cream nya. Ice cream dan roti di Toko 
Oen dibuat dengan resep rahasia yang tidak berubah sejak 
tahun 1930. Juru masak atau chef yang membuat ice cream di 
Toko Oen pun hanya satu orang dan chef tersebut telah bekerja 
dari tahun 1992 sampai sekarang. Ice cream Toko Oen 
sebenarnya merupakan ice cream lokal namun karena pada 
tahun 1930 banyak pengunjung dari Belanda maka Toko Oen 
mengusung tema menjadi ice cream Belanda dengan memberi 
judul dengan bahasa Belanda bahkan penulisan menu juga di 
tambahkan dengan bahasa Belanda. Gedung Toko Oen dapat 
dilihat pada Gambar 3. 
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            Gambar 3. Gedung Tampak Depan Toko Oen 

 

Toko Oen memiliki sejarah yang cukup panjang dalam 
perjalanannya. Toko Oen berdiri pertama kali di kota 
Yogyakarta pada tahun 1922 oleh seorang Tionghoa 
peranakan Belanda yang bernama Liem Goe Nio. Toko Oen 
membuka cabang di beberapa kota di Indonesia, seperti di 
Semarang, Jakarta, dan Malang. Namun, seiring dengan 
perkembangan jaman, Toko Oen di Yogyakarta dan Jakarta 
akhirnya tutup, hanya tinggal toko Oen di Kota Malang dan 
Semarang. Toko di Semarang diambil alih oleh cucu Liem 
yaitu Yenny Megaputri. Toko Oen di Kota Malangpada 
perkembangan selanjutnya dijual kepada seorang pengusaha 
yang bernama Dany Mugiato. 

Toko Oen terkenal dengan keunikan tema nya yang 
klasik dan kuno, selain cita rasa ice cream home made, Interior 
Toko Oen sangat unik yang dapat dilihat dari kursi rotan nya, 
foto dan lukisan jaman dulu seperti foto Gereja Katedral tahun 
1920-an, foto toko Oen dari jaman dulu yang berwarna hitam 
putih, foto Bung Karno yang mengunjungi Toko Oen, foto 
stasiun kereta api Malang, dan lain-lain nya serta Pelayan yang 
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ada di toko Oen Malang memakai seragam berwarna putih 
dengan paduan celana dan peci hitam dan pelayan yang senior 
di Toko Oen memakai pakaian berwarna putih lengkap dari 
atas sampai bawah, sehingga penampilan pelayan senior Toko 
Oen tersebut terlihat seperti pelayan di Eropa jaman dulu. Hal 
unik lain nya yaitutulisan selamat datang dalam bahasa 
Belanda pada pintu masuk sebelah kiri Toko Oen, yakni 
Welkom in Malang, Toko Oen Die Sinds 1930 Ann De Gasten 
Gezelligheid Geeft. Spanduk dalam Bahasa Belanda ini 
memiliki arti Selamat datang di Malang, Toko Oen berdiri 
semenjak 1930 untuk memberikan rasa nyaman bagi semua 
tamu. Slogan Toko Oen dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

       
Gambar 4. Slogan Toko Oen 

Promosi untuk memperkenalkan produk ice cream di 
Toko Oen menggunakan audio visual seperti tv dan radio dan 
melalui media cetak seperti koran, brosur, majalah dan buku 
petunjuk wisata dengan berbagai bahasa internasional. 
Promosi juga menggunakan jasa agent travel yang ada di 
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wilayah Jawa Timur. Jumlah agent travel kurang lebih sekitar 
23 agent travel lokal, sedangkan pada tahun 1994 – 1996 
promosi juga melalui stasiun tv cable atau chanel 7 di Belanda, 
Prancis, Jerman dan Belgia. Promosi melalui tv saluran luar 
negeri ini dibantu oleh suatu wartawan koran Belanda yang 
pada tahun 1994 berkunjung ke Toko Oen dan menawarkan 
untuk mempromosikan ice cream di Toko Oen di televisi 
Belanda, Prancis, Jerman dan Belgia secara gratis, promosi 
melalui saluran tv internasional berjalan hanya sampai 2 tahun. 
Tv lokal pun sering meliput seputar ice cream di Toko Oen 
sendiri, sehingga secara tidak langsung liputan tentang ice 
cream Toko Oen oleh tv lokal dapat membuat promosi 
tersendiri bagi Toko Oen. 

Pegawai di Toko Oen pada tahun 2015 berjumlah 36 
orang, dimana 5 orang diantara nya sudah bekerja dari tahun 
1990 hingga saat ini dan selebihnya diatas tahun 2000 sampai 
sekarang. 36 orang pegawai tersebut sudah termasuk manajer 
Toko Oen yaitu Peter Siswono yang telah bekerja dari tahun 
1990 sampai sekarang, selain menjadi manajer Toko Oen. 
Peter Siswono juga menjadi dosen fakultas hukum Universitas 
Kristen Cipta Wacana, menjadi Advocate di Batu, Malang 
serta menjadi manajer di sebuah pabrik di Pasuruan dan 
sebuah restaurant Chinese Food di Kota Malang.  

4.2 Profil Produk 

Produk ice cream di Toko Oen dibuat secara 
handmade dan fresh setiap hari nya. Susu segar dipesan setiap 
hari sekitar 25 liter untuk pembuatan roti dan ice cream, untuk 
ice cream hanya membutuhkan sekitar 10 – 18 liter sehari. 
Susu dipesan dan dikirim setiap pagi sekitar pukul 05.00 pagi, 
susu dibeli dari KUD Batu. Susu sapi dari KUD Batu harus 
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melalui proses pengolahan yang memenuhi persyaratan 
kesehatan. Susu sapi segar sebelum dikirim ke Toko Oen 
dipastikan telah memenuhi  syarat, Susu segar dibawa 
menggunakan milk can atau tempat untuk menampung susu. 
Susu segar dikirim dalam kendaraan tertutup, dan tidak terlalu 
lama dalam perjalanan. Pengiriman susu dilakukan tidak boleh 
lebih dari pukul 05.00 pagi, dikarenakan untuk menjaga 
kualitas susu segar yang baru diperah dan udara pada saat 
pengiriman tidak terlalu panas sehingga tidak merusak kualitas 
pada susu.  

Setiap pagi pegawai Toko Oen bertugas untuk 
memeriksa kualitas susu. Susu dinyatakan rusak dan tidak 
layak untuk dikonsumsi apabila dalam susu tersebut terjadi 
perubahan rasa menjadi asam dan aroma terasa busuk atau 
menyengat dan tidak segar. Susu yang baik dipastikan tidak 
menggumpal atau memisah. Kualitas susu yang tidak baik 
akan ditolak oleh Toko Oen, namun sampai saat ini kualitas 
susu yang dipesan setiap hari dari KUD Batu memiliki kualitas 
yang baik, sehingga layak untuk diproduksi menjadi ice 
cream. Harga susu sekitar Rp. 6000 per liter. Susu tidak 
pernah digunakan selama 2 hari, susu harus habis dalam waktu 
satu hari dan tidak diperkenankan digunakan selama dua kali. 
Pembuatan ice cream dilakukan di dapur pada waktu sekitar 
jam 06.00 pagi karena pada pukul 08.00 Toko Oen sudah 
buka.  

Goff (2000) menyatakan bahwa proses pembuatan ice 
cream menggunakan mesin dan melalui beberapa tahapan. 
Bahan utama dari ice cream adalah lemak (susu) gula, padatan 
non-lemak dari susu dan air. Pada produk komersil diberi 
emulsifier, stabilizer, pewarna, dan perasa. Krim segar (fresh 
cream) disebut juga ‘kepala susu’ merupakan cairan kental 
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yang diambil dari pengolahan susu. Emulsifier biasanya 
digunakan lesitin, gliserol monostearat atau yang lainnya yang 
berguna untuk membentuk struktur lemak dan udara. 
Stabilizer bisa digunakan polisakarida sebagai penambah 
viskositas. Pewarna dan perasa tergantung pada selera 
berbagai, macam rasa tersedia di pasaran. Ice cream dibuat 
dengan dua cara yaitu ice cream berbahan dasar susu dan ice 
cream berbahan dasar santan. Retno (2011) menjelaskan 
bahwa Ice cream berbahan dasar santan disebut juga Es putar. 
Es putar adalah salah satu hidangan pencuci mulut dari 
Indonesia serupa ice cream berbahan dasar santan, sebagai 
pengganti susu, tepung maizena, tepung sagu atau tepung 
tapioka. Dijajakan secara berkeliling dengan gerobak dorong. 
Cara pembuatan secara tradisional melalui tabung yang diputar 
putar maka sah saja jika disebut juga dengan Es Puter atau Es 
Putar. Es Puter bertekstur kasar dan memiliki tekstur kurang 
padat dibandingkan dengan ice cream berbahan dasar susu. Es 
putar dibuat secara tradisional tanpa adanya bahan tambahan 
lain sebagaimana ice cream yang berbahan dasar susu plus 
penstabil. 

Varian rasa ice cream di Toko Oen memiliki 4 varian 
rasa yang menjadi inti, yaitu vanilla, coklat, strawberry dan 
mocca, untuk rasa seperti durian, kayu manis dan gula jawa 
tidak diproduksi setiap hari. Varian rasa seperti coklat 
menggunakan dark chocolate atau coklat batang, sedangkan 
strawberry menggunakan buah stroberi dan mocca 
menggunakan perasa mocca. 



69 
 

   
    Gambar 5. Oen’s Special      Gambar 6. Banana Split 

 

 

 

 

Tabel 4. Jenis dan Varian Rasa Ice cream di Toko 
Oen Malang 
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Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

 

4.3 Karakteristik Konsumen 

 

Type Of Ice cream 

 

Ice cream 

 

Rp/Porsi 

Basic (Single Scoop) Vanilla/Strawberry/Chocolate/Mocca 15.000 

 Durian (Seasonal) / 20.000 

 Speculaas  

Old Favorites Tutti Frutti 25.000 

 Peach Melba 30.000 

 Banana Split 40.000 

 Domino/Napolitaine/Cassata 25.000 

 Sunny Boy 27.000 

Fancy Sundaes Tropicana Cream 30.000 

 Midwest Sunday 30.000 

 Calypso Fantasy 30.000 

 Corn Ice cream 35.000 

 “Oen” Special 40.000 

 Glace de grand marnier 40.000 

 Chocolate Parfait 40.000 

 Sparkling Delight 45.000 

 Magic Pineapple 55.000 

Ice cream Sodas Vanilla/Strawberry/Chocolate/Mocca 35.000 

Milk Shake Ice cream Vanilla/Strawberry/Chocolate/Mocca 30.000 
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Karakteristik Konsumen yang diamati adalah jenis 
kelamin konsumen, usia konsumen yang membeli ice cream di 
toko oen, pendidikan konsumen, asal konsumen, pendapatan 
konsumen per bulan, frekuensi pembelian konsumen, 
pekerjaan konsumen, tahun awal kedatangan konsumen di 
toko oen dan alasan konsumen ke Toko Oen. data tersebut 
diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh konsumen. 

4.3.1 Jenis Kelamin Konsumen 

 
Gambar 7. Karakteristik konsumen berdasarkan jenis 

kelamin (%) 

Hasil penelitian yang dilakukan di Toko Oen Kota 
Malang menunjukkan bahwa jenis kelamin konsumen yang 
menduduki area mayoritas atau tertinggi adalah perempuan 
sebesar 51%. Perempuan umum nya lebih tertarik untuk 
mencoba suatu kuliner yang tidak pernah dicoba sebelumnya 
dibandingkan dengan laki-laki.Henley (2010) mengungkapkan 
bahwa wanita lebih tertarik untuk berinteraksi dengan sebuah 
brand melalui media sosial dibanding pria. Umumnya wanita 
yang menggunakan media sosial menunjukkan dukungan dan 
mengakses penawaran suatu brand. Ketertarikan pada 
interaksi media sosial dapat bermanfaat pada tingkat 

5149 Perempua
n
Laki - laki
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perekomendasian suatu produk dari suatu perusahaan untuk 
mencapai tingkat loyalitas yang diinginkan suatu perusahaan. 

4.3.2 Usia Konsumen 

 
        Gambar 8. Karakteristik konsumen berdasarkan usia (%) 

Hasil penelitian yang dilakukan di Toko Oen 
diperoleh data berdasarkan usia konsumen bahwa dari 100 
konsumen, mayoritas paling tinggi mengunjungi Toko Oen 
berusia 21 – 25 tahun sebesar 35%. Usia konsumen yaitu 
sekitar 21 – 25 tahun merupakan usia yang ingin mengikuti 
perkembangan suatu zaman yang dimana ingin dapat 
diperhatikan dan rasa ingin tau yang tinggi karena memiliki 
penghasilan atau uang yang baru diperoleh. Usia merupakan 
salah satu faktor yang terdapat didalam faktor pribadi 
konsumen. Kotler dan Keller (2007) menambahkan bahwa 
orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang 
hidupnya, selera orang terhadap pakaian, perabotan, makanan 
dan rekreasi juga berhubungan dengan usia. Konsumsi 
dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, usia, gender 
orang dalam rumah tangga pada suatu saat. 

4.3.3 Pendidikan Konsumen 

19

3520

11
11 4 15 -20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

> 40



73 
 

 
Gambar 9. Karakteristik konsumen berdasarkan 

pendidikan konsumen (%) 

Hasil Penelitian dapat diperoleh bahwa pendidikan 
konsumen yang datang untuk mengunjungi Toko Oen 
mayoritas prosentase sebesar 51% dengan pendidikan tertinggi 
adalah sarjana. Pendidikan seseorang akan menentukan apa 
yang akan dikonsumsi berdasarkan pengetahuan gizi yang 
didapatkan, sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang, 
maka seseorang tersebut akan lebih selektif dalam memiliki 
produk olahan makanan. Fuziah (2008) menjelaskan bahwa 
Konsumen dapat pula dikelompokkan menurut tingkat 
pendidikan yang dicapai. Pendidikan yang berhasil 
diselesaikan biasanya menentukan pendapatan dan kelas sosial 
merek.  

 

 

 

 

 

4.3.4 Asal Kedatangan Konsumen 
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Gambar 10. Karakteristik konsumen berdasarkan asal 

kedatangan konsumen (%) 

Hasil penelitian yang dilakukan di Toko Oen 
diperoleh data berdasarkan asal konsumen, bahwa dari 100 
konsumen mayoritas tertinggi berasal dari luar kota Malang 
sebesar 46% dan diikuti oleh konsumen yang berasal dari luar 
Negeri sebesar 40%. Konsumen luar negeri berasal dari 
Belanda, Amerika, Singapura dan Malaysia. Rusdarti (2004) 
mengemukakan bahwa pelanggan yang loyal dalam keputusan 
pembeliannya tidak lagi mempertimbangkan faktor-faktor 
yang berpengaruh dalam penentuan pilihan seperti tingkat 
harga, kualitas, jarak, dan atribut lain nya, karena telah 
tertanam dalam dirinya bahwa produk/jasa yang akan dibeli 
telah memenuhi kebutuhan dan harapannya. Jarak dan harga 
tidak berpengaruh apabila konsumen telah memilih suatu 
produk untuk dikonsumsi. 

 

 

 

4.3.5 Pendapatan Konsumen 
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Gambar 11. Karakteristik konsumen berdasarkan 

pendapatan konsumen per bulan (%) 

Hasil penelitian yang dilakukan di Toko Oen Malang 
didapatkan hasil bahwa dari 100 konsumen Toko Oen 
mayoritas berpenghasilan terbesar adalah diatas Rp. 
10.000.000 per bulan, yaitu sebesar 33%. Karakteristik 
konsumen dengan pendapatan tertinggi diatas Rp.10.000.000 
adalah pendapatan konsumen yang berasal dari dalam negeri 
dan luar negeri. Konsumen yang berasal dari luar negeri di 
Toko Oen merupakan konsumen yang memiliki pendapatan 
sekitar $4000 atau sekitar Rp. 56.792.000  atau lebih per 
bulan. Bei dan Chiao (2001) menjelaskan bahwa persepsi 
harga yang wajar memiliki dampak yang signifikan pada 
loyalitas konsumen. Dilihat dari pendapatan terbesar 
konsumen di Toko Oen > Rp. 10.000.000 per bulan, dengan 
harga ice cream di Toko Oen dengan minimal harga Rp. 
15.000,00/scoop dan harga paling tinggi Rp. 55.000,00 untuk 
Magic Pineapple merupakan harga yang wajar dan dapat 
dibeli oleh konsumen di Toko Oen Kota Malang 

 

4.3.6  Frekuensi Pembelian Konsumen. 
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Gambar 12. Karakteristik Konsumen berdasarkan 

frekuensi pembelian Konsumen (%) 

Hasil penelitian yang didapatkan di Toko Oen pada 
frekuensi pembelian Konsumen paling tinggi adalah 1x dalam 
satu tahun sebesar 40%.  Frekuensi pembelian 1x dalam satu 
tahun dikarenakan karena konsumen Toko Oen rata – rata 
berasal dari luar kota dan luar negeri, untuk konsumen yang 
berdomisili di Malang melakukan pembelian sekitar 2-4 kali 
dalam satu tahun. Mowen dan Minor (1999) menjelaskan 
bahwa loyalitas merek sebagai kondisi dimana kosnumen 
memiliki sikap positif terhadap sebuah merek dan bermaksud 
meneruskan pembeliannya di masa mendatang. Konsumen 
yang datang di Toko Oen merupakan konsumen yang 
berdomisili di Kota Malang, luar Kota Malang, dan Luar 
Negeri. konsumen yang berdomisili di luar Kota Malang dan 
Luar Negeri menyatakan bahwa konsumen akan datang dan 
mengkonsumsi ice cream di Toko Oen ketika konsumen 
berkunjung ke Kota Malang kembali.  

 

4.3.7 Pekerjaan Konsumen 
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Gambar 13. Karakteristik konsumen berdasarkan 

pekerjaan konsumen (%) 

Hasil penelitian yang didapatkan di Toko Oen pada 
pekerjaan konsumen tertinggi adalah pegawai swasta sebesar 
33%.  Tingkat loyalitas konsumen dapat dilihat pada pekerjaan 
konsumen yang telah diteliti. Responden dengan pekerjaan 
pegawai swasta yang diteliti di Toko Oen dinilai memiliki 
pendapatan lebih baik dari pegawai negeri, walaupun dari segi 
fresh graduate pendapatan pegawai swasta lebih tinggi dari 
pegawai negeri. Tingkat pendapatan seseorang berpengaruh 
positif terhadap loyalitas konsumen. McNoughton et al (2002) 
menjelaskan bahwa konsumen yang telah loyal tidak ragu 
untuk membayar tinggi, lebih siap saat perusahaan 
mengeluarkan produk baru, akan lebih sering mencoba produk 
dan (bagi perusahaan) menurunkan biaya untuk pelayanan. 

 

 

 

4.3.8 Tahun Awal Kedatangan Konsumen 
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Gambar 14. Karakteristik Konsumen Berdasarkan 

Tahun Awal Kedatangan (%) 

Hasil penelitian yang didapatkan di Toko Oen pada 
tahun awal kedatangan konsumen adalah di tahun 2011 – 2015 
sebesar 51%. Griffin (2005) menambahkan bahwa pelanggan 
yang loyal adalah mereka yang sangat puas dengan produk 
atau jasa tertentu sehingga mempunyai antusiasme untuk 
memperkenalkannya kepada siapapun yang mereka kenal. 
Tahun 2011 – 2015 adalah tahun dimana teknologi mulai 
meningkat terutama dalam peningkatan media sosial. Media 
sosial dirasa mampu untuk mempromosikan sebuah tempat 
secara tidak langsung sehingga banyak konsumen yang 
memiliki informasi sebuah tempat dari media sosial dan 
penasaran ingin mencoba tempat tersebut hingga terus kembali 
setelahnya.  

 

 

 

 

4.3.9 Alasan Konsumen ke Toko Oen 
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Gambar 15. Karakteristik Konsumen berdasarkan 

alasan ke Toko Oen (%) 

Hasil penelitian yang dilakukan di Toko Oen 
berdasarkan pada karakteristik alasan konsumen datang ke 
Toko Oen adalah dengan alasan tertinggi sebesar 31% 
menyatakan bahwa ice cream di Toko Oen memiliki cita rasa 
yang khas atau berbeda dengan rasa ice cream di toko lainnya 
karena ice cream di Toko Oen memiliki image bahwa ice 
cream terkesan classic (kuno) karena resep ice cream tidak 
pernah berubah sejak tahun 1930. Andreassen (2006) 
menyatakan bahwa reputasi menjadi sebuah issue dari sikap 
dan kepercayaan kepada penghargaan merek/nama,image dan 
kepuasan serta loyalitas pelanggan. Image merupakan suatu 
faktor penting yang mempengaruhi loyalitas konsumen. 

 

 

 

 

4.4.0 Informasi Konsumen untuk datang ke Toko Oen 
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Gambar 16. Karakteristik Konsumen berdasarkan 

Informasi Toko Oen (%) 

Hasil penelitian yang dilakukan di Toko Oen 
berdasarkan pada karakteristik konsumen berdasarkan 
informasi Toko Oen adalah dengan alasan tertinggi sebesar 
51% menyatakan bahwa konsumen mengetahui informasi 
tentang Toko Oen melalui rekomendasi keluarga, teman, dll. 
Barnes (2003) menyatakan bahwa pelanggan yang puas akan 
lebih mungkin menceritakan pengalaman mereka kepada 
orang lain dan merekomendasikan bisnis tersebut pada 
konsumen yang lain. Konsumen merasa nyaman dalam 
membuat rekomendasi karena tahu bahwa teman atau anggota 
keluarga mereka tidak akan kecewa. 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Hasil Rangkuman Karakakteristik Konsumen 
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Sumber : Data Primer Diolah, 2015. 

4.4 Analisis Deskriptif 

4.4.1 Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Citra 
Perusahaan (X1) 

Tanggapan responden mengenai variabel Citra Perusahaan 
dapat dilihat dalam Tabel 6. 

 

 

 

 

Tabel 6. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Citra 
Perusahaan (Corporate Image) 

No. Karakteristik Konsumen Hasil Persentase 
(%) 

1. Jenis Kelamin Konsumen Perempuan 51 

2. Usia Konsumen 21 – 25 Tahun 35 

3. Pendidikan Konsumen Sarjana 51 

4. Asal Kedatangan Konsumen Luar Kota 46 

5. Pendapatan Konsumen >10.000.000 33 

6. Frekuensi Pembelian Konsumen 1x dalam satu tahun 39 

7. Pekerjaan Konsumen Pegawai Swasta 33 

8. Tahun Awal Kedatangan 
Konsumen 

2011 – 2015 50 

9. Alasan ke “Toko Oen” Rasanya Khas 31 

10. Informasi Konsumen Rekomendasi Keluarga, Teman, dll. 51 
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   Keterangan : 

1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 
3 = Ragu – Ragu            4 = Setuju                        
5 = Sangat Setuju 
 
 Hasil Tabel 6. Memiliki nilai rata – rata 
keseluruhan nilai 3,90 yang berarti bahwa indikator citra 
perusahaan mendekati sesuai atau baik sesuai dengan 
harapan konsumen. Dari tujuh indikator X1 atau Citra 
Perusahaan, Indikator dengan rata – rata tertinggi adalah 
indikator Nama Besar Usaha yaitu dengan rata – rata 4,06 
yang berarti sesuai atau baik. Konsumen menyatakan 
bahwa nama besar Toko Oen sudah dikenal karena telah 
berdiri sejak tahun 1930 hingga sekarang karena telah 
berdiri lama, Toko Oen dianggap sebagai icon Kota 
Malang dan menjadi destinasi wisata bagi para konsumen 

 

X1 (Citra Perusahaan) SKOR 

1        2         3         4          5 

 

Rata – Rata 

      

X.1.1 Nama Besar Usaha 0 2 23 42 33 4,06 

X.1.2 Kecepatan Pelayanan 0 4 20 52 24 3,96 

X.1.3 Keramahan Pelayanan 0 1 25 44 30 4,03 

X.1.4 Keunikan Tempat 0 3 30 48 19 3,83 

X.1.5 Kesesuaian Harga 0 8 25 49 18 3,77 

X.1.6 Kebersihan Tempat 0 3 26 47 24 3,92 

X.1.7 Fasilitas Tempat 0 10 19 50 21 3,79 

Rata - Rat a : 3,90 

       Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
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dari dalam ataupun luar negeri. Indikator Kesesuaian Harga 
merupakan nilai indikator paling rendah dengan rata – rata 
sebesar 3,77 yang berarti bahwa mendekati sesuai atau 
baik. Harga ice cream di Toko Oen sesuai bila 
dibandingkan dengan cita rasa ice cream yang lezat dan 
kualitas pelayannya yang baik. 
4.4.2 Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Citra 
Pemakai (User Image)  

Tjiptono (2005) menjelaskan bahwa citra 
Pemakai atau User Image merupakan sekumpulan asosiasi 
yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang 
menggunakan suatu barang atau jasa. Meliputi : pemakai 
itu sendiri, serta status sosialnya. Adapun tanggapan 
responden mengenai variabel Citra Perusahaan dapat 
dilihat dalam Tabel 7. 

    Tabel 7. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Citra 
Pemakai (User Image) 

 
Keterangan : 
1 = Sangat Tidak Setuju  2 = Tidak Setuju 

 

X2 (Citra Pemakai) SKOR 

1       2         3        4          5 

 

Rata – Rata 

      

X.2.1 Kepuasan Konsumen 0 6 22 50 22 3,88 

X.2.2 Life Style (Gaya Hidup) 0 5 27 50 18 3,81 

X.2.3 Rasa Nasionalis 0 1 28 58 13 3,83 

X.2.4 Kepercayaan Konsumen 0 4 29 51 16 3,79 

X.2.5 Addictive Customer  0 9 25 47 19 3,76 

Rata - Rata: 3,81 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 



84 
 

3 = Ragu – Ragu             4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 

Hasil dari Tabel 5.Memiliki nilai total  rata – rata 
sebesar 3,88 yang berarti bahwa indikator dari citra 
pemakai mendekati sesuai atau baik terhadap loyalitas 
konsumen. Indikator tertinggi yaitu Kepuasan Konsumen 
memiliki nilai rata – rata sebesar 3,88 atau dapat dikatakan 
mendekati sesuai atau baik. Toko Oen mengutamakan 
kepuasan konsumen dengan memperhatikan kebutuhan 
konsumen dan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang 
baik sehingga konsumen merasa puas dan datang kembali 
ke Toko Oen. 

Indikator dengan nilai rata – rata terendah pada 
Citra pemakai adalah pada indikator Addictive Customer 
yaitu konsumen yang memiliki rasa ketagihan dan ingin 
terus mengkonsumsi ice cream di Toko Oen. Konsumen 
yang umum nya menyukai ice cream di Toko Oen 
menyatakan bahwa umum nya konsumen yang ingin terus 
mengkonsumsi ice cream di Toko Oen  terkendala oleh 
lokasi yang jauh karena umumnya konsumen Toko Oen 
berdomisili di luar Kota dan luar Negeri. 

       4.4.3 Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Citra Produk 
(Product Image)  

Variabel Citra Produk atau Produk Image merupakan 
persepsi konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh 
suatu badan usaha. Adapun tanggapan responden mengenai 
variabel Citra Perusahaan dapat dilihat dalam Tabel 8. 

   Tabel 8. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Citra 
Produk (Product Image) 
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Keterangan : 

1 = Sangat Tidak Setuju  2 = Tidak Setuju 
3 = Ragu – Ragu   4 = Setuju  
5 = Sangat Setuju 

 Hasil dari Tabel 8. Memiliki nilai rata – rata dari 
indikator citra produk sebesar 3,86 yang berarti bahwa 
indikator dari citra produk mendekati sesuai atau baik 
terhadap loyalitas konsumen. Indikator yang memiliki nilai 
rata – rata tertinggi adalah pada indikator Tampilan Produk 
dan Cita Rasa Produk yang memiliki nilai rata – rata yang 
sama yaitu 3,93 atau indikator dapat dikatakan mendekati 
sesuai atau baik. Tampilan Produk ice cream di Toko Oen 
sangat menarik karena diberi pemberian kembang api 
diatas ice cream sebagai variasi pada ice cream sparkling 
delight, pemberian jagung pada corn ice cream dan buah 
cherry dan wafer pada ice cream Oen’s Special. Pada cita 
rasa produk, ice cream di Toko Oen sendiri merupakan ice 
cream home made atau buatan sendiri dan setiap hari 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

 

X3 (Citra produk) SKOR  

Rata – Rata 1 2 3 4 5 

X.3.1 Tampilan Produk 0 3 22 54 21 3,93 

X.3.2 Cita Rasa Produk 0 3 23 52 22 3,93 

X.3.3 Konsistensi Rasa 0 4 30 46 20 3,82 

X.3.4 Bahan Tambahan Pangan Produk 0 6 22 48 24 3,88 

X.3.5 Tekstur Produk  0 7 28 46 19 3,77 

Rata - Rata : 3,86 
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diproses ice cream baru sehingga ice cream selalu fresh 
saat disajikan kepada konsumen.  
 Nilai rata – rata indikator terendah adalah pada 
indikator tekstur produk yang memiliki nilai rata – rata 
sebesar 3,77 atau dapat dikatakan mendekati sesuai atau 
baik. Ice cream di Toko Oen memiliki tekstur creamy dan 
padat karena bahan alami dari ice cream di Toko Oen 
adalah berasal dari susu sapi segar. Ratih (2005) 
menambahkan bahwa ice cream pada umumnya dibuat dari 
susu segar (full cream- whole milk), atau beberapa 
produsen menggunakan susu skim ( susu yang sudah 
dibuang kadar lemak hewani nya), gula, air, pengemulsi 
dan buah – buahan. ciri ice cream yang baik adalah ice 
cream yang memiliki tekstur padat dan saat diambil tekstur 
ice cream menggumpal (padat)  karena terbuat dari susu 
murni, sedangkan ice cream dengan bahan baku bukan 
susu (contoh : santan) teksturnya tidak menggumpal 
(padat) dan lebih cepat mencair dibandingkan dengan ice 
cream yang menggunakan bahan baku susu. 

4.4.4 Persepsi Konsumen Terhadap Loyalitas  
Barnes (2000) menjelaskan bahwa aspek dari loyalitas 

pelanggan yang mengindikasikan eksistensi hubungan 
pelanggan adalah kesediaan untuk merekomendasikan 
perusahaan tersebut kepada teman, anggota keluarga dan 
kolega konsumen. Pelanggan yang puas dan sampai pada taraf 
dimana mereka siap untuk merekomendasikan perusahaan 
tersebut pada orang lain, memperlihatkan loyalitas mereka. 
Pelanggan yang puas akan lebih mungkin menceritakan 
pengalaman konsumen pada orang lain dan 
merekomendasikan bisnis tersebut pada konsumen lainnya. 
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Adapun tanggapan responden mengenai variabel Loyalitas 
Konsumen dapat dilihat dalam Tabel 9. 
Tabel 9. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Loyalitas 

Keterangan : 
1 = Sangat Tidak Setuju  2 = Tidak Setuju 
3 = Ragu – Ragu             4 = Setuju  
5 = Sangat Setuju 

 Loyalitas konsumen terdiri dari rekomendasi atau 
perekomendasian konsumen kepada teman atau kerabat 
terdekat untuk mengunjungi “Toko Oen” Malang, 
konsumen akan membeli kembali produk di “Toko Oen” 
dalam waktu tertentu dan konsumen tidak ragu dalam 
mengorbankan waktu ataupun biaya untuk dapat 
mengkonsumsi ice cream di “Toko Oen” 
 Hasil dari Tabel 9 dapat disimpulkan bahwa rata-
rata dari nilai indikator loyalitas konsumen sesuai dengan 
total nilai sebesar 4,17 dapat dikatakan sesuai atau baik. 
Pada indikator perekomendasian memiliki nilai rata – rata 
tertinggi yaitu sebesar 4,22 dan dapat dikatakan sesuai atau 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

 

Y (Loyalitas Konsumen) 

SKOR  

Rata - Rata 1 2 3 4 5 

 Y.1.1 Perekomendasian 0 3 12 56 29 4,22 

Y.1.2 Membeli Produk Kembali 0 2 11 59 28 4,19 

Y.1.3 Pengorbanan Lebih Besar 0 1 6 68 25 4,12 

                                                                                                               Rata-Rata: 4,17 
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baik. Konsumen menyatakan bahwa akan 
merekomendasikan Toko Oen kepada teman ataupun 
kerabat, baik lewat media sosial ataupun secara langsung 
karena konsumen telah merasa puas dengan fasilitas, 
pelayanan dan cita rasa di Toko Oen sehingga konsumen 
tidak ragu dalam merekomendasikan Toko Oen kepada 
teman ataupun keluarga. Pada indikator Pengorbanan Lebih 
Besar yang dilakukan konsumen di Toko Oen memiliki 
nilai  rata – rata terendah dari indikator loyalitas konsumen 
yaitu pengorbanan lebih besar sebesar 4,12 dan dapat 
dikatakan baik atau sesuai. Barnes (2003) menyatakan 
bahwa pelanggan yang loyal lebih kecil kemungkinannya 
untuk mengeluh soal harga dan bahkan konsumen mungkin 
mencapai suatu tingkatan dalam relasi dimana konsumen 
bahkan tidak bertanya berapa harga nya. Konsumen Toko 
Oen rata – rata berdomisili diluar kota Malang bahkan luar 
negeri, kepuasan konsumen meningkatkan loyalitas dengan 
mengunjungi Toko Oen dengan pengorbanan lebih besar 
seperti jarak jauh atau perbedan kota. 

Griffin (2005) mengemukakan bahwa tahap loyalitas 
konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Suspect meliputi semua orang yang diyakini akan 
membeli (membutuhkan) barang/jasa, tetapi belum 
memiliki informasi tentang barang/jasa perusahaan. 

2. Prospect adalah orang-orang yang memiliki 
kebutuhan akan jasa tertentu dan mempunyai 
kemampuan untuk membelinya meskipun konsumen 
belum melakukan pembelian tetapi telah mengetahui 
keberadaan perusahaan dan jasa yang ditawarkan 
melalui rekomendasi pihak lain (Word of Mouth). 
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3. Customer, Pelanggan sudah melakukan hubungan 
transaksi dengan perusahaan, tetapi tidak mempunyai 
perasaan positif terhadap perusahaan dan ikatan 
loyalitas masih belum terlihat. 

4. Clients, meliputi semua pelanggan yang telah membeli 
barang/jasa yang dibutuhkan dan ditawarkan 
perusahaan secara teratur. Hubungan berlangsung 
lama dan konsumen telah memiliki sifat retention. 

5. Advocates, Pelanggan secara aktif mendukung 
perusahaan dengan memberikan rekomendasi kepada 
orang lain agar mau membeli barang/jasa di 
perusahaan tersebut. 

6. Partners, Hubungan mulai terjadi semakin kuat dan 
saling menguntungkan antara penyedia jasa dengan 
pelanggan dan pelanggan mulai berani menolak 
barang/jasa dari perusahaan lain. 
Tingkat loyalitas dapat terbentuk setelah konsumen 

mendapat perhatian dari perusahaan, percaya kepada 
perusahaan dan mendapat perlindungan dari perusahaan 
sehingga terbentuk kepuasan akumulatif atau keseluruhan 
penilaian atas barang dan jasa.  

4.6.Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur 
untuk mengukur apa yang diukur Valid tidaknya suatu item 
instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks 
korelasi pada level signifikansi 5% dengan nilai kritisnya 
(0.197 dengan n = 100). Bila nilai r hitung yang didapatkan 
lebih besar dari r tabel sebesar 0.197 maka item dinyatakan 
valid dan sebaliknya jika lebih rendah dinyatakan tidak 
valid. 
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Tabel 10. Uji Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel X1 
(Citra Perusahaan) 

 

Berdasarkan hasil tabel 10.didapatkan  hasil bahwa 
ketujuh  item variabel valid. Nilai pearson correlation (r) 
untuk variabel X1 berkisar antara 0.540 hingga 0.611. Nilai 
r hitung dari masing-masing item lebih besar dari r tabel 
(0.197). Hasilnya bahwa dari 7 item variabel X1 (citra 
perusahaan) valid dan dapat digunakan untuk penelitian 
selanjutnya. 

 

 

 

Tabel 11. Uji Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel X2 
(Citra Produk) 

 

Item R r Tabel Keterangan 
X.1 Citra Perusahaan) 

X.1 0,611 0,197 Valid 
X.2 0,608 0,197 Valid 
X.3 0,579 0,197 Valid 
X.4 0,596 0,197 Valid 
X.5 0,581 0,197 Valid 
X.6 0,540 0,197 Valid 
X.7 0,583 0,197 Valid 
Item yang Valid 7 
Item yang tidak Valid 0 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
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Berdasarkan hasil Tabel 11. Didapatkan hasil bahwa 
kelima item variabel pada Tabel 9 valid. Nilai pearson 
correlation (r) untuk variabel X2 berkisar antara 0.549 
hingga 0.690. Nilai r hitung dari masing-masing item lebih 
besar dari r tabel (0.197). Hasilnya bahwa dari 5 item 
variabel X2 (citra produk) valid dan dapat digunakan untuk 
penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

Tabel 12. Uji Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel X3 
(Citra Produk) 
 

 

Item R r Tabel Keterangan 
X.2(Citra Produk) 

X.1 0,557 0,197 Valid 
X.2 0,662 0,197 Valid 
X.3 0,549 0,197 Valid 
X.4 0,657 0,197 Valid 
X.5 0,690 0,197 Valid 
Item yang Valid 5 
Item yang tidak Valid 0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
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Berdasarkan hasil Tabel 12, di dapatkan hasil 
bahwa kelima item variabel valid. Nilai pearson 
correlation (r) untuk variabel X3 berkisar antara 0.587 
hingga 0.681. Nilai r hitung dari masing-masing item 
lebih besar dari r tabel (0.197). Hasilnya, dari 5 item 
variabel X3 (citra pemakai) valid dan dapat digunakan 
untuk penelitian selanjutnya. 

Tabel 13. Uji Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel Y 
(Loyalitas) 

 
Berdasarkan hasil Tabel 13. didapatkan hasil bahwa 

ketiga item variabel valid. Nilai pearson correlation (r) untuk 
variabel Y berkisar antara 0.693 hingga 0.802. Nilai r hitung 

Item R r Tabel Keterangan 
X.3(Citra Pemakai) 

X.1 0,613 0,197 Valid 
X.2 0,613 0,197 Valid 
X.3 0,651 0,197 Valid 
X.4 0,681 0,197 Valid 
X.5 0,587 0,197 Valid 
Item yang Valid 5 
Item yang tidak Valid 0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Item R r Tabel Keterangan 
Y (Loyalitas Konsumen) 

X.1 0,802 0,197 Valid 
X.2 0,753 0,197 Valid 
X.3 0,693 0,197 Valid 
Item yang Valid 3 
Item yang tidak Valid 0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
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dari masing-masing item lebih besar dari r tabel (0.197). 
Hasilnya bahwa dari 3 item variabel Y (loyalitas) valid dan 
dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

4.7 Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 
diandalkan.Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel bila 
memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0.6 atau 
lebih. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha 
Cronbach. Bila alpha lebih kecil dari 0.6 maka dinyatakan 
tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan reliabel. Hasil 
pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan 
Tabel 14. 
Tabel 14. Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel Butir Koefisien 
Alpha 

Keterangan 

X.1(Citra Perusahaan) 7 0,679 Reliabel 
X.2 (Citra Produk) 5 0,607 Reliabel 
X.3 (Citra Pemakai) 5 0,617 Reliabel 
Y (Loyalitas) 3 0,610 Reliabel 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan Tabel 14. dapat diketahui bahwa masing-

masing variabel memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach 
lebih besar dari 0.6 sehingga dan dapat dikatakan variabel dari 
instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian 
reliabel sehingga dapat dilakukan analisis selanjutnya. 
Berdasarkan hasil penelitian setelah didapatkan bahwa 
kuesioner valid dan reliabel pada masing-masing item maupun 
dari segi variabel, maka dapat dilanjutkan ke analisis faktor 
untuk melihat indikator yang dominan dalam masing-masing 
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variabel dan lalu dilanjutkan ke analisis regresi linier 
berganda. 

4.8 Uji Kelayakan Faktorial 
4.8.1 Keiser-Meyer-Olkin KMO  
Hasil Perhitungan yang ditunjukkan oleh perhitungan 

KMO diperoleh nilai 0,792 yang memiliki arti bahwa dengan 
nilai tersebut pada Keyser Meyer Olkin sudah memenuhi uji 
kelayakan faktor. Supranto (2004) menjelaskan bahwa nilai 
KMO yang baik berkisar antara 0,5 -1, sehingga dengan nilai 
KMO 0,792 dinyatakan baik karena nilai lebih besar dari nilai 
0,5. 

4.8.2 Uji Bartlett 

 Uji Bartlett adalah untuk mengetahui kebebasan dari suatu 
variabel (variabel bebas), hasil yang didapat dari uji ini adalah 
421,645 dengan nilai signifikan 0,000, jadi pada uji Bartlett 
terdapat hubungan antar variabel yang signifikan sehingga 
layak untuk diproses pada uji faktorial  

4.8.3 Measure Of Sampling Adequacy (MSA) 

Nilai yang dihasilkan pada MSA digunakan untuk 
pengujian dua hubungan antar variabel yang terdapat pada uji 
faktorial untuk mengetahui kelayakan saat proses 
pemfaktoran. Pada Tabel 15.dapat dilihat bahwa nilai MSA 
memiliki nilai lebih dari 0,5 sehingga layak untuk dilanjutkan 
pada tahap pemfaktoran, namun apabila ada nilai dibawah 0,5 
maka harus dikeluarkan pada analisis faktorial 
Tabel 15. Uji MSA. 
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Variabel 

 
Nilai MSA 

X1.1 0,845 
X1.2 0,823 
X1.3 0,798 
X1.4 0,785 
X1.5 0,694 
X1.6 0,638 
X1.7 0,718 
X2.1 0,694 
X2.2 0,786 
X2.3 0,769 
X2.4 0,834 
X2.5 0,866 
X3.1 0,850 
X3.2 0,805 
X3.3 0,866 
X3.4 0,827 
X3.5 0,803 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

4.8.4 Hasil Ekstraksi Faktor 

 Hasil Ekstraksi Faktor pada Tabel 15. menunjukkan 
bahwa ke 17 item mampu diekstraksi hingga membentuk 5 
faktor, dari 5 faktor yang terbentuk menunjuikkan nilai 
eigenvalues lebih dari 1 dan memiliki prosentase varian 
sebesar 5. Pada proses ekstraksi faktor ini terbentuk 5 faktor 
dari 17 item. Faktor pertama memiliki presentase varian 
sebesar 28,307%, dari 14 variabel awal faktor kedua memiliki 
presentase varian sebesar 8,787% , faktor ketiga presentase 
varian sebesar 7,559%, faktor keempat presentase varian 
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sebesar 7,208% dan faktor kelima dari 17 item memiliki 
presentase varian sebesar 6,153%.  

Tabel 16.merupakan penjabaran dari hasil eigenvalue 
dan presentase varian dari 5 faktor baru yang terbentuk 
melalui hasil analisis faktor. 

Tabel 16. Hasil Ekstraksi Faktor 

Faktor Eigen 
value 

Presentase 
Varian 

Presentase 
Komulatif 

1 4,812 28,307 28,307 
2 1,494 8,787 37,094 
3 1,285 7,559 44,652 
4 1,225 7,208 51,860 
5 1,046 6,153 60,013 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Tabel 16. memberikan informasi bahwa ke 17 item 
dari variabel mampu diekstraksi hingga membentuk 5 faktor 
dari 3 variabel, dari 5 faktor yang terbentuk tersebut 
menunjukkan nilai eigenvalues lebih dari 1 dan memiliki 
presentasi sebesar 60,013% yang berarti nilai komulatif telah 
memenuhi kriteria yaitu ≥ 60% sehingga layak untuk 
dianalisis pada tahap selanjutnya. Wibowo (2006) menjelaskan 
bahwa Eigenvalue akan menunjukkan kepentingan relatif 
masing – masing faktor dalam menghitung varian yang di 
analisis. Susunan eigenvalues selalu diurutkan dari yang 
terbesar sampai yang terkecil dengan kriteria bahwa angka 
eigenvalue di bawah 1 tidak digunakan dalam menghitung 
jumlah faktor yang terbentuk. Selain eigenvalue yang perlu 
diperhatikan juga yaitu nilai presentase komulatif dari 
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presentase varian, besarnya nilai presentase komulatif pada 
presentase varian >60%.  

4.8.5 Rotasi Faktor 

 Nilai Component Matrix menunjukkan distribusi dari 
5 faktor yang terbentuk. Angka-angka yang terdapat pada tabel 
Component Matrix menunjukkan nilai faktor loading, yaitu 
nilai yang menunjukkan besar korelasi antara suatu variabel 
dengan faktor 1; faktor 2; faktor 3; faktor 4 dan faktor 5. 
Proses penentuan variabel dilakukan dengan melakukan 
perbandingan besar korelasi pada tiap baris. Memperjelas 
posisi sebuah variabel untuk dapat masuk ke suatu faktor maka 
dilakukan proses rotasi. Proses rotasi dalam pengolahan data 
penelitian menggunakan rotasi varimax. Hasil proses rotasi 
didapat Rotated Component Matrix yang memperlihatkan 
distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Seluruh variabel 
mengelompok pada 5 faktor berdasarkan besarnya korelasi 
antara suatu variabel dengan faktor yang terbentuk. 

4.8.6 Hasil Analisis Faktor  

Berdasarkan serangkaian proses yang dilakukan 
dengan analisis faktor, maka terbentuk lima faktor yang 
menjadi faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen 
produk ice cream di Toko Oen. Skala yang digunakan adalah 
skala likert, dimana angka yang diberikan pada kuesioner 
berkisar antara 1 sampai 5. Semakin besar penilaian terhadap 
suatu atribut maka semakin positif pula penilaian responden 
terhadap variabel yang diberikanTabel 16. menunjukkan faktor 
– faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen produk ice 
cream di Toko Oe 
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Tabel 17. Hasil Analisis Faktor 
 

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2015  

 

Faktor 

 

Loading Faktor 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Faktor 1.”Kualitas Pelayanan serta Konsistensi Rasa”. 

Kecepatan Pelayanan 

Keramahan Pelayanan 

Addictive Customer 

Tampilan Produk 

Konsistensi  Rasa 

 

0,572 

0,793 

0,627 

0,580 

0,564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 2.“Pengaruh Produk dengan Gaya Hidup” 

Keunikan Tempat 

Life Style  

Nasionalis 

Bahan Tambahan Pangan Produk 

Tekstur Produk 

 

 

 

0,540 

0,581 

0,619 

0,619 

0,670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 3.“Fasilitas dan Nama Besar Suatu Usaha”. 

Nama Besar Suatu Usaha 

Fasil itas Usaha 

Kepercayaan Konsumen 

Faktor 4.“Faktor Cita Rasa terhadap Kepuasan Konsumen” 

Kepuasan Konsumen 

Cita Rasa Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,521 

0,764 

0,538 

 

 

 

 

 

0,805 

0,667 

 

 

Faktor 5. “Pengaruh Harga dengan kebersihan tempat 

Kesesuaian Harga 

Kebersihan Tempat 

Varian (%) 

 

 

 

28,30 

 

 

 

8,78 

 

 

 

7,56 

 

 

 

7,20 

 

0,721 

0,725 

6,15 
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Faktor 1 “Kualitas Pelayanan Serta Konsistensi Rasa” 

Faktor “Kualitas Pelayanan Serta Konsistensi Rasa” 
tersusun atas 5 variabel diantara nya yaitu : Kecepatan 
Pelayanan (X.1.2), Keramahan Pelayanan (X.1.3), Addictive 
Customer (X.2.5), Tampilan Produk (X.3.1), Konsistensi Rasa 
(X.3.3). Variabel yang tergabung dalam satu faktor ini memiliki 
nilai yaitu kecepatan pelayanan 0,572 ; keramahan pelayanan 
0,793; Addictive Customer 0,627; Tampilan Produk 0,580; 
Konsistensi Rasa 0,564. Kelima variabel tersebut saling 
berkorelasi positif dan membentuk satu faktor yang mampu 
menerangkan keragaman data komponen utama sebesar 
28,30%. Berdasarkan hasil faktor dapat diketahui bahwa 
sebagian besar konsumen memilih ice cream di Toko Oen 
karena keramahan pelayan nya yang dapat dilihat pada loading 
faktor sebesar 0,793 memiliki arti bahwa tingkat hubungan 
kuat.  

Konsumen mengatakan bahwa kualitas pelayanan 
sangat mengambil peran yang besar dalam mempengaruhi 
kepercayaan, kenyamanan serta kepuasan konsumen, sehingga 
akan timbul loyalitas pada diri konsumen pada suatu tempat. 
Keramahan pelayanan merupakan salah satu hal yang dapat 
membuat konsumen merasa nyaman, aman dan percaya 
sehingga konsumen akan terus kembali ke Toko Oen. 

Hasil analisis faktor menunjukkan variabel – variabel 
pada indeks “Kualitas Pelayanan” memiliki pengaruh terhadap 
loyalitas konsumen di Toko Oen Malang. Angka loading 
faktor pada variabel keramahan pelayanan memiliki nilai 
paling tinggi yaitu sebesar 0,793 sehingga bisa disimpulkan 
bahwa keramahan pelayanan berpengaruh positif terhadap 
loyalitas konsumen di Toko Oen Malang. 
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Faktor 2 “Pengaruh Produk Dengan Gaya Hidup”. 

Faktor “Pengaruh Produk Dengan Gaya Hidup” 
tersusun atas 5 variabel diantara nya yaitu : Keunikan Tempat 
(X.1.4), Life Style (Gaya Hidup) (X.2.2), Nasionalis (X.2.3), 
Bahan Tambahan Pangan Produk (X.3.4), Tekstur Produk 
(X.3.5). Dengan angka nilai loading masing – masing yaitu 
Keunikan Tempat 0,540; Life Style (Gaya Hidup) 0,581; 
Nasionalis 0,619; Bahan Tambahan Pangan Produk 0,619; 
Tekstur Produk 0,670. Kelima variabel tersebut saling 
berkorelasi positif dan membentuk satu faktor yang mampu 
menerangkan keragaman data komponen utama sebesar 
8,78%. Nilai Loading Faktor tertinggi yaitu pada variabel 
Tekstur Produk yaitu dengan loading faktor 0,670 memiliki 
arti bahwa tingkat hubungan kuat. 

Tekstur Produk dari Toko Oen lembut, padat dan 
cepat mencair dikarenakan ice cream di Toko Oen sendiri 
menggunakan susu sebagai bahan utama pembuatan ice cream 
dan tidak menggunakan bahan pengawet sehingga ice cream 
sedikit cepat mencair bila dibandingkan ice cream di tempat 
lain nya. Hasil penelitian di lapang menunjukkan bahwa 
konsumen menyukai tekstur ice cream di Toko Oen. Pada 
penelitian yang dilakukan di Toko Oen selain tekstur produk 
konsumen juga percaya dengan produk ice cream di Toko Oen 
yang memiliki rasa manis yang pas, warna ice cream tidak 
mencolok sehingga konsumen merasa aman dan percaya 
bahwa produk ice cream di Toko Oen bebas dari bahan 
tambahan pangan yang dapat membahayakan tubuh. 
Konsumen juga menyatakan bahwa mengkonsumsi ice cream 
di Toko Oen menambah rasa nasionalis pada konsumen karena 
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mengkonsumsi dan menyukai produk ice cream lokal sehingga 
mengurangi konsumsi ice cream import yang ada di pasaran.  

Konsumen menyatakan bahwa mengonksumsi ice 
cream classic seperti ice cream di Toko Oen merupakan hal 
yang menjadi gaya hidup masyarakat kini untuk menaikan 
gengsi atau mengikuti perkembangan jaman sekarang yang 
menyukai produk – produk yang klasik atau kuno. Gaya hidup 
sendiri merupakan perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam 
aktivitas, minat dan opini khusunya berkaitan dengan citra diri 
untuk merefleksikan status sosialnya. Toko Oen memiliki 
arsitektur gedung yang klasik, perabotan yang tetap 
dipertahankan dari tahun 1930 mulai dari kursi rotan hingga 
baju yang digunakan oleh para pelayan di Toko 
Oen.Berdasarkan hasil analisis penelitian maka dari 5 variabel 
yang tergabung dalam indeks “Pengaruh Produk Terhadap 
Gaya Hidup” variabel Tekstur produk memiliki pengaruh yang 
sangat positif terhadap loyalitas konsumen. 

Faktor 3 “Fasilitas Dan Nama Besar Suatu Usaha” 

Faktor “Fasilitas dan Nama Besar Suatu Usaha” 
memberikan kontribusi keragaman data atau nilai varians 
sebesar 7,56. Indeks ketiga tersusun atas 3 variabel diantara 
nya yaitu : Nama Besar Suatu Usaha (X.1.1), Fasilitas Usaha 
(X.1.7), Kepercayaan Konsumen (X.2.4), dengan angka nilai 
loading masing – masing yaitu Nama Besar Suatu Usaha 
0,521; Fasilitas Usaha 0,764 dan Kepercayaan Konsumen 
0,538. Ketiga variabel tersebut saling berkorelasi positif dan 
membentuk satu faktor yang mampu menerangkan keragaman 
data komponen utama sebesar 7,56%. Nilai Loading Faktor 
tertinggi yaitu pada variabel Fasilitas Usaha dengan loading 
faktor 0,764 memiliki arti bahwa tingkat hubungan kuat. 
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Fasilitas Usaha Toko Oen dapat dikatakan berbeda 
dengan Restaurant atau Kedai di Toko lain nya. Fasilitas 
Usaha Toko Oen antara lain ruang indoor dan outdoor, kursi 
rotan dan meja, tempat membaca buku, tempat penjualan kue 
didalam ruang indoor, Piano di sudut ruangan, ruang 
beribadah dan toilet. Berdasarkan hasil penelitian di Toko Oen 
konsumen menyukai fasilitas di Toko Oen yang berbeda dari 
Restaurant lain nya yaitu  kumpulan lukisan dan foto jaman 
dahulu yang dipajang di tembok, terdapat radio yang memutar 
lagu – lagu kuno ataupun klasik, kursi rotan yang nyaman, 
pintu serta jendela kaca dengan bentuk yang lebar yang 
memudahkan sirkulasi udara ke dalam ruangan serta 
masuknya cahaya dari luar sehingga menjadikan suasana di 
dalam ruangan cukup sejuk dam memiliki pencahayaan yang 
cukup. Selain fasilitas usaha, kepercayaan konsumen 
merupakan pertimbangan penting bagi Toko Oen. Salah satu 
faktor untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap Toko 
Oen adalah dengan kualitas pelayanan, kualitas rasa dan 
fasilitas sehingga konsumen merasa percaya dan nyaman. 
Faktor nama besar usaha juga menjadi hal penting dalam 
meningkatkan loyalitas konsumen. Data yang diambil di lokasi 
penelitian konsumen menyatakan telah mengetahui nama 
Toko Oen sebagai toko ice cream tertua di Kota Malang dan 
menjadi tujuan destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun 
wisatawan luar negeri. 
Faktor 4. “Faktor Cita Rasa terhadap Kepuasan 
Konsumen”. 

 Faktor “Fasilitas dan Nama Besar Suatu Usaha” 
Indeks keempat terdiri atas 2 variabel diantara nya yaitu : 
Kepuasan Konsumen (X.2.1), Cita Rasa Produk (X.3.2), dengan 
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angka nilai loading masing – masing yaitu Kepuasan 
Konsumen 0,805 dan Cita Rasa Produk 0,667. Kedua variabel 
tersebut saling berkorelasi positif dan membentuk satu faktor 
yang mampu menerangkan keragaman data komponen utama 
sebesar 7,20%. Nilai Loading Faktor tertinggi yaitu pada 
Kepuasan Konsumen dengan loading faktor sebesar 0,805 
memiliki arti bahwa tingkat hubungan sangat kuat.  

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung di Toko 
Oen, beberapa konsumen menyatakan merasa puas dengan cita 
rasa, pelayanan serta fasilitas di Toko Oen Malang. Kepuasan 
konsumen merupakan faktor utama yang diutamakan di Toko 
Oen Malang karena apabila konsumen merasa puas akan cita 
rasa ice cream di Toko Oen, fasilitas ataupun pelayanan maka 
konsumen akan terus kembali ke Toko Oen sehingga akan 
timbul sikap loyalitas pada konsumen. Konsumen di Toko Oen 
menyatakan bahwa cita rasa ice cream di Toko Oen sangat 
berbeda dibandingkan Toko ice cream di tempat lain nya. 
Rasa ice cream di Toko Oen khas karena terbuat dari susu 
tanpa pemanis dan pengawet buatan, aroma ice cream di Toko 
Oen sangat kental dengan aroma susu. Perbedaan pada cita 
rasa ini lah yang membuat konsumen dapat terus mengingat 
dan membedakan dengan ice cream yang lain nya, sehingga 
konsumen akan tertarik untuk kembali lagi mengkonsumsi ice 
cream di Toko Oen. 

 Berdasarkan hasil analisis penelitian untuk indeks 
“Faktor Cita Rasa terhadap Kepuasan Konsumen” maka dari 2 
variabel, variabel Kepuasan Konsumen memiliki pengaruh 
yang sangat positif terhadap loyalitas konsumen karena 
Kepuasan konsumen merupakan target dari setiap Badan 
Usaha ataupun perusahaan untuk menarik konsumen agar 
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dapat kembali mengkonsumsi ataupun menggunakan produk 
usaha. 

Faktor 5. “Pengaruh Harga Dengan Kebersihan Tempat”. 

Faktor kelima yaitu “Pengaruh Harga Dengan 
Kebersihan Tempat” terdiri atas 2 variabel diantara nya yaitu 
Kesesuaian Harga (X.1.5) dan Kebersihan Tempat (X.1.6), 
dengan angka nilai loading masing – masing yaitu Kesesuaian 
Harga 0,721 dan Kebersihan Tempat 0,725, Kedua variabel 
tersebut saling berkorelasi positif dan membentuk satu faktor 
yang mampu menerangkan keragaman data komponen utama 
sebesar 6,15%. Nilai Loading Faktor tertinggi yaitu pada 
Kebersihan Tempat dengan loading faktor sebesar 0,725 
memiliki arti bahwa tingkat hubungan kuat.  

Kebersihan Tempat merupakan suatu faktor yang 
membuat konsumen merasa nyaman dan percaya kepada 
produk ataupun tempat di Toko Oen. Berdasarkan penelitian di 
Toko Oen konsumen menyatakan nyaman karena walaupun 
terlihat kuno dengan gedung dan perabotannya, Toko Oen 
tetap terlihat bersih. Meja dan Kursi Toko Oen di tata rapi, 
lantai nya terlihat bersih dan tidak terdapat sampah didalam 
ataupun di luar ruangan. Toko Oen memastikan karyawan dan 
chef yang memasak hidangan ataupun ice cream harus bersih 
dan steril sebelum memulai memasak sehingga makanan yang 
tersaji higienis. Kesesuaian harga juga berpengaruh pada 
loyalitas konsumen. Konsumen menyatakan bahwa harga ice 
cream dan makanan lain nya di Toko Oen tergolong sesuai 
bila dibandingkan dengan kualitas rasa, pelayanan dan fasilitas 
di Toko Oen. Namun beberapa konsumen meyatakan bahwa 
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harga ice cream di Toko Oen tergolong tinggi untuk konsumen 
menengah ke bawah. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian untuk indeks 
“Harga yang Terjangkau Dengan Kebersihan Tempat”maka 
dari 2 variabel, variabel Kebersihan Tempat memiliki 
pengaruh yang sangat positif terhadap loyalitas konsumen 
karena Kebersihan Tempat membuat konsumen merasa 
nyaman untuk datang dan mengkonsumsi ice cream di Toko 
Oen. 

4.9 Uji Asumsi Klasik 

4.9.1 Uji Normalitas 

Model Regresi yang baik adalah yang berdistribusi 
normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normalitas 
dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 
yang tampak pada grafik normal probability plot. Grafik 
Normal P – Plot dapat dilihat pada Gambar 17. Dijelaskan 
bahwa Grafik normal P-Plot dapat diketahui bahwa titik – titik 
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis 
diagonal. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas 
karena titik menyebar di garis diagonal dan mengikuti arah 
garis diagonal. 
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Gambar 17. Uji Normalitas dengan P-plot 

 Uji Normalitas berguna untuk mengetahui bahwa 
distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi 
normal. Model regresi dinyatakan baik apabila memiliki nilai 
residual dengan distribusi normal melalui uji Kolmogorov 
Smirnov. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah 
bahwa jika signifikasi di bawah 0,05 berarti data yang akan 
diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data 
normal baku, berarti data tersebut tidak signifikan, namun 
apabila signifikasi di atas 0,05 maka data yang diuji tergolong 
normal. Pada tabel 18. hasil pengujian asumsi normalitas 
melalui Kolmogorov Smirnov dikategorikan normal, karena 
memiliki nilai probabilitas diatas 0,05. 

Tabel. 18. Uji Normalitas 

Kolmogorov-smirnov Z 1,121 
Probabilitas 0,162 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015. 

4.9.2 Uji Multikoliniearitas  

Uji Multikolinearitas ditunjukkan untuk menguji 
apabila model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas 
(independent). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi 
diantara variabel bebas (tidak terjadi multikolinearitas). 
Berdasarkan Tabel 19. didapatkan hasil bahwa nilai VIF dalam 
Tabel 19. lebih kecil dari 5 dan nilai toleransi dari Tabel 19. 
lebih kecil dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
masalah multikolinieritas pada model regresi sehingga model 
regresi layak untuk digunakan 
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Tabel. 19. Uji Multikoniliniearitas 

Independen Variabel Tolerance Nilai VIF 

“ Kualitas Pelayanan” 0,977 1,024 
“Pengaruh Produk” 0,969 1.032 
“Fasilitas dan Nama BesarUsaha” 0,920 1,087 
“Cita Rasa dan Kepuasan Konsumen” 0,917 1,090 
“Kebersihan Tempat” 0,908 1,101 
Umur 0,539 1,854 
Jenis Kelamin 0,864 1,157 
Pendidikan 0,666 1,502 
Pekerjaan 0,796 1,256 
Pendapatan 0,416 1,403 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

4.9.3 Uji Korelasi Pearson 

Uji Koefisien Korelasi Pearson adalah uji statistik 
untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 
Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah 
satu variabel disertai dengan perubahan variabel lain nya. 
Hasil analisis korelasi pearson dapat dilihat pada Tabel 20. 
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Tabel 20. Uji Korelasi Pearson 

 
Uji korelasi pearson digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel, analisis korelasi 
pearson bertujuan untuk mengetahui seberapa kuatkah 
hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan satu 
variabel lain. Hasil dari nilai korelasi pearson pada Tabel 20. 
adalah kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna 
karena korelasi sama dengan 1. Hasil uji korelasi pearson 
dapat diketahui bahwa nilai pearson correlation dibawah 0,5 
yang menandakan bahwa tidak terjadi korelasi antar setiap 
variabel, atau dapat dikatakan korelasi baik dan dapat 
digunakan untuk perhitungan selanjutnya 

4.10 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah 
Analisis regresi linier berganda. Analisis Regresi Linear 
Berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 

 F1 F2 F3 F4 F5 Umur Jenis 
kelamin 

Pendidikan Pekerjaan pendapatan 

F1 1 .000 .000 .000 .000 .018 .013 -.078 -.060 .116 

F2 .000 1 .000 .000 .000 -.065 .003 -.118 -.095 -.073 

F3 .000 .000 1 .000 .000 .112 .061 -.101 -.013 .258** 

F4 .000 .000 .000 1 .000 .210* .200* -.144 -.069 .182 

F5 .000 .000 .000 .000 1 .003 -.078 -.020 .073 .188 

Umur .018 -.065 .112 .210* .003 1 .204* -.250* .217* .438** 

Jenis 
kelamin 

.013 .003 .061 .200* -.078 .204* 1 -.186 -.144 .242* 

Pendidikan -.078 -.118 -.101 -.144 -.020 -.250* -.186 1 .268** -.455** 

Pekerjaan -.060 -.095 -.013 -.069 .073 .217* -.144 .268** 1 .090 

Dapatan .116 -.073 .258** .182 .188 .438** .242* -.455** .090 1 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
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variabel Independent (X1,X2,X3) Dengan variabel dependent 
(Y). Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui arah 
hubungan antara variabel independen dengan variabel 
dependen apabila masing-masing variabel independen 
berhubungan positif ataupun berhubungan negatif dan untuk 
memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 
independen mengalami kenaikan atau penurunan. Peneliti 
menggunakan SPSS 16.0 dalam menghitung analisis regresi 
berganda. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada 
Tabel 21. 

Tabel. 21 Hasil Analisis Regresi Berganda  

Independent Variabel Koefisien Regresi 

Konstanta  12,715 
“Kualitas Pelayanan dan Konsistensi Rasa” 0,397*** 
“Pengaruh Produk dengan Gaya Hidup” 0,559*** 
“Fasilitas dan Nama Besar Usaha” 0,312*** 
“Cita Rasa terhadap Kepuasan Konsumen” 0,404*** 
“Pengaruh Harga Dengan Kebersihan 
Tempat” 

0,225*** 

“Umur” 
“Pendapatan “ 

0,121** 
-0,158** 

Jenis Kelamin -0,024 
Pendidikan 0,021 
Pekerjaan 0,015 

 
R square (R2) = 74,7%   

 Keterangan : 
Radjusted= 71,9%    *** p < 0.000 
Fhitung= 26,050    **  p < 0.1 

N = 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015. 
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Arikunto (2006) menyatakan bahwa koefisien 
determinasi (R2) adalah besaran yang dipakai untuk 
menunjukkan seberapa besar variasi dependen yang dijelaskan 
oleh variabel independen. (Ghozali, 2009) menerangkan 
bahwa penggunaan R square (R2) sering menimbulkan 
permasalahan, yaitu bahwa nilai nya akan selalu meningkat 
dengan ada nya penambahan variabel bebas dalam suatu 
model. Penambahan variabel bebas akan menimbulkan bias, 
karena jika ingin memperoleh model dengan R tinggi seorang 
peneliti dapat dengan sembarangan menambahkan variabel 
bebas dan nilai R akan meningkat, tidak tergantung apakah 
variabel bebas tambahan berhubungan dengan variabel terikat 
atau tidak.  

Tabel 18, menunjukkan nilai R2 sebesar 74,7%. Nilai 
R adjusted sebesar 71,9% nilai R adjusted menunjukkan 
bahwa loyalitas konsumen di Toko Oen Malang dipengaruhi 
oleh faktor citra merek (brand image) sebesar 71,9%.  

Uji F digunakan untuk menguji nilai signifikan pada 5 
faktor hasil ekstraksi faktor yaitu Kualitas Pelayanan dan 
Konsistensi Rasa, Pengaruh Produk dengan Gaya Hidup, 
Fasilitas dan Nama Besar Usaha, Faktor Cita Rasa Terhadap 
kepuasan konsumen dan harga yang terjangkau dengan 
kebersihan tempat di Toko Oen Malang. Hasil Uji F diketahui 
bahwa Fhitung sebesar 26,050 dan Ftabel sebesar 2,58 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak karena 
Fhitung lebih besar dari Ftabel. Hasilnya adalah Loyalitas 
Konsumen secara signifikan diperngaruhi oleh Kualitas 
Pelayanan dan Konsistensi Rasa, Pengaruh Produk dengan 
Gaya Hidup, Fasilitas dan Nama Besar Usaha, Faktor Cita 
Rasa Terhadap kepuasan konsumen dan harga yang terjangkau 
dengan kebersihan tempat di Toko Oen Malang. 
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Pengujian secara parsial dilakukan melalui uji t. Uji t 
digunakan untuk menguji pengaruh masing – masing variabel 
bebasnya secara sendiri sendiri terhadap variabel terikatnya. 
Uji t dilakukan dengan melihat tingkat signifikan masing – 
masing variabel bebas (signifikan <α = 0,05). Tabel 4.9 
menunjukkan bahwa faktor Kualitas Pelayanan dan 
Konsistensi Rasa, Pengaruh Produk dengan Gaya Hidup 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 
konsumen sedangkan  Fasilitas dan Nama Besar Usaha, Faktor 
Cita Rasa Terhadap kepuasan konsumen dan harga yang 
terjangkau dengan kebersihan tempat memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap loyalitas konsumen ice cream di Toko Oen 
Malang.  

Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh persamaan 
regresi berganda sebagai berikut : 

Y = 12,715 + 0,397(F1) + 0,559(F2) + 0,312(F3) + 
0,404(F4) + 0,225(F5) + 0,121(F6) –  0,158(F7) 

Keterangan : 

Y        = Loyalitas Konsumen 
Konstanta = 12,715 
F1     = “Kualitas Pelayanan dan Konsistensi Rasa” 
F2     =“Pengaruh Produk dengan Gaya Hidup” 
F3     =“Fasilitas dan Nama Besar Usaha” 
F4             = “Faktor Cita Rasa terhadap Kepuasan Konsumen” 
F5     = “Harga Yang Terjangkau Dengan Kebersihan  
          Tempat” 
F6      = “Umur” 
F7     = “Pendapatan” 
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4.10.1 Faktor “Kualitas Pelayanan dan Konsistensi Rasa” 

“Kualitas Pelayanan dan Konsistensi Rasa” 
berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen 
dengan nilai korelasi sebesar 0,397 yang berarti sangat 
signifikan dengan nilai  p<0,000 . Kenaikan pada Kualitas 
pelayanan akan mempengaruhi peningkatan loyalitas 
konsumen dalam membeli produk ice cream di Toko Oen 
sebesar 0,397. Variabel kualitas pelayanan dibentuk oleh 
beberapa variabel diantara nya yaitu Kecepatan 
Pelayanan;Keramahan Pelyanan; Addictive Customer; 
Tampilan Produk; Konsistensi Rasa dengan nilai loading 
faktor paling tinggi yaitu pada variabel Keramahan Pelayanan 
dengan nilai sebesar 0,793. 

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa hiipotesis H1 : 
“Diduga bahwa keramahan pelayanan berpengaruh positif 
terhadap loyalitas konsumen ice cream di Toko Oen Malang” 
dalam hasil penelitian dinyatakan bahwa hipotesis diterima, 
Kualitas Pelayanan yaitu dengan Keramahan Pelayanan 
berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Kharim 
(2011) menyatakan bahwa penelitiannya dengan variabel 
X1Brand Name, X2 Cosmetics quality, X3 Cosmetics price, X4 
Cosmetics design, X5 Promotion, X6 Service quality X7 Store 
environment  secara berganda mempunyai pengaruh yang 
signifikan dan positif terhadap loyalitas merek (Y) karena nilai 
F hitung (26,214) > Ftabel (12,32) dengan probabilitas 
signifikan (0,000) < sehingga Ha diterima. 

Barnes (2000) mejelaskan bahwa menambahkan nilai 
dapat dilakukan secara sederhana seperti meningkatkan 
kenyamanan dan kecepatan pelayanan. Dapat juga me training 
karyawan sehingga karyawan dapat menjawab pertanyaan 
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pelanggan dan merekomdasikan produk atau jasa yang 
memuaskan pelanggan. Ketika pelanggan bertahan karena 
merasa nyaman dengan nilai dan pelayanan yang didapat, 
konsumen akan lebih mudah menjadi pelanggan yang loyal. 
Sebelum menciptakan nilai loyalitas pada konsumen, 
konsumen harus merasa nyaman dengan kualitas pelayanan 
pada suatu tempat, terutama dengan sikap pelayan yang ramah 
dan sabar, selanjutnya kecepatan pelayanan dalam 
menghidangkan makanan dan buku menu juga menjadi suatu 
faktor yang menjadikan konsumen merasa nyaman untuk 
memesan dan kembali lagi ke Toko Oen Malang. Konsistensi 
rasa yang tidak berubah menjadikan suatu produk menjadi 
produk yang mudah diingat oleh konsumen namun tetap diberi 
variasi rasa yang berbeda dan tambahan coklat atau hiasan 
pada produk sehingga tampilan produk lebih menarik dan 
konsumen lebih menikmati produk yang disajikan. Kualitas 
pelayanan dan konsistensi rasa yang positif dapat 
meningkatkan loyalitas konsumen di Toko Oen Malang. 

4.10.2 Faktor “Pengaruh Produk dengan Gaya Hidup” 

“Pengaruh produk dengan gaya hidup” berpengaruh 
terhadap loyalitas konsumen dengan nilai korelasi sebesar 
0,559  dan p<0.000 yang berarti sangat signifikan. Kenaikan 
pada pengaruh produk akan mempengaruhi peningkatan 
loyalitas konsumen dalam membeli produk ice cream di Toko 
Oen sebesar 0,559. Variabel kualitas pengaruh produk 
dibentuk oleh beberapa variabel diantara nya yaitu keunikan 
tempat; gaya hidup (life style); nasionalis; bahan tambahan 
pangan produk; tekstur produk dengan nilai loading faktor 
paling tinggi yaitu pada variabel Tekstur produk dengan nilai 
sebesar 0,670. 
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Hasil dari penelitian menyatakan bahwa hipotesis H2 : 
“Diduga bahwa Life Style (Gaya Hidup) berpengaruh positif 
terhadap loyalitas konsumen ice cream di Toko Oen Malang” 
dalam penelitian dinyatakan bahwa hipotesis diterima. 
Pengaruh produk dengan gaya hidup berpengaruh positif 
terhadap loyalitas konsumen. Setyarini (2010) menjelaskan 
penelitianya bahwa faktor “Jaminan kualitas produk terhadap 
gaya hidup” memiliki nilai yang sangat singifikan ( P < 0.000) 
terhadap loyalitas konsumen. 

Gaya Hidup yang terus berkembang juga menjadi 
pertimbangan akan pemikiran untuk menjual produk pada 
suatu usaha, salah satunya adalah dengan mempertahankan 
konsep kuno atau klasik yang menjadi gaya hidup masyarakat 
modern yang menyukai berbagai hal yang klasik (kuno) 
termasuk ice cream. Tempat yang klasik atau tetap 
mempertahankan perabotan atau tatanan ruang yang kuno dan 
tidak berubah menjadikan keunikan sendiri untuk Toko Oen, 
menurut konsumen yang datang ke Toko menyatakan bahwa 
konsumen lebih merasa nyaman datang untuk menikmati ice 
cream secara langsung di Toko Oen karena lokasi yang unik 
dan terkesan kuno membuat konsumen menyukai keunikan 
tempat di Toko Oen Malang. 

4.10.3 Faktor “Fasilitas dan Nama Besar Usaha” 

“Fasilitas dan nama besar usaha” berpengaruh secara 
signifikan terhadap loyalitas konsumen dengan nilai korelasi 
sebesar 0,312 yang berarti sangat signifikan dengan p<0.000. 
Kenaikan pada Fasilitas dan nama besar usaha akan 
mempengaruhi peningkatan loyalitas konsumen dalam 
membeli produk ice cream di Toko Oen sebesar 0,312. 
Variabel Fasilitas dan nama besar usaha dibentuk oleh 
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beberapa variabel diantara nya yaitu nama besar suatu 
usaha;fasilitas usaha dan kepercayaan konsumen dengan nilai 
loading faktor tertinggi pada fasilitas usaha sebesar 0,764. 

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa hipotesis H3 : 
“Diduga bahwa fasilitas Usaha berpengaruh positif terhadap 
loyalitas konsumen ice cream di Toko Oen Malang”. Hasil 
penelitian menyatakan bahwa hipotesis diterima. Edris (2008) 
menjelaskan penelitiannya bahwa hasil analisis regresi 
berganda dengan faktor “ Kepercayaan terhadap popularitas 
perusahaan” memiliki angka yang sangat signifikan (p < 
0.000) terhadap loyalitas konsumen. 

Fasilitas dalam sebuah usaha merupakan modal 
penting dalam melengkapi sebuah usaha dan membuat 
konsumen merasa nyaman. Toko Oen memiliki fasilitas yang 
baik yaitu dengan ruangan indoor dan outdoor untuk para 
konsumen, kursi rotan dan meja yang terkesan kuno atau 
klasik, toko kue di dalam ruangan, lukisan dan gambar – 
gambar di dinding, piano dan radio di sudut ruangan, serta 
toilet dan ruang beribadah. Fasilitas yang baik dapat 
mendukung nama besar usaha Toko Oen yang telah berdiri 
sejak tahun 1930 hingga sekarang. Kepercayaan konsumen 
terhadap Toko Oen terbukti dengan konsumen kembali untuk 
mengkonsumsi ice cream di Toko Oen kembali. 

4.10.4 Faktor “Cita Rasa terhadap Kepuasan Konsumen” 

“Faktor cita rasa terhadap kepuasan konsumen” 
berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen 
dengan nilai korelasi sebesar 0,414 yang berarti positif  atau 
sangat signifikan dengan p<0.000. Kenaikan pada faktor cita 
rasa terhadap kepuasan konsumen akan mempengaruhi 
peningkatan loyalitas konsumen dalam membeli produk ice 
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cream di Toko Oen sebesar 0,414. Variabel faktor cita rasa 
terhadap kepuasan konsumen dibentuk oleh beberapa variabel 
diantara nya yaitu Cita rasa dan kepuasan konsumen dengan 
nilai loading faktor tertinggi pada kepuasan konsumen dengan 
nilai sebesar 0,805. 

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa hipotesis H4 : 
“Diduga bahwa cita rasa produk berpengaruh positif terhadap 
loyalitas konsumen ice cream di Toko Oen Malang”. Hasil 
penelitian menyatakan bahwa hipotesis diterima. Stephen 
(2007) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa butir-butir 
dari variabel brand image (X) memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan variabel brand 
image (X) memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap 
loyalitas pelanggan (Y2) dan kepuasan pelanggan (Y1) 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 
(Y2). 

Kualitas cita rasa yang lezat terus dikembangkan oleh 
Toko Oen dalam membuat ice cream. Cita rasa ice cream di 
Toko Oen didominasi oleh rasa susu dengan aroma khas susu, 
ice cream yang padat dan lembut membuat konsumen 
menyukai ice cream di Toko Oen. 
4.10.5 Faktor “Pengaruh Harga Dengan Kebersihan 
Tempat” 

“Harga yang terjangkau dengan kebersihan tempat” 
berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen 
dengan nilai korelasi sebesar 0,225 yang berarti sangat 
signifikan dengan p<0.000. Kenaikan pada harga yang 
terjangkau dengan kebersihan tempat akan mempengaruhi 
peningkatan loyalitas konsumen dalam membeli produk ice 
cream di Toko Oen sebesar 0,225.Variabel indeks harga yang 
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terjangkau dengan kebersihan tempat dibentuk oleh beberapa 
variabel diantara nya yaitu dengan nilai loading faktor 
tertinggi pada kebersihan tempat dengan nilai sebesar 0,725 
yang berarti bahwa kebersihan tempat memiliki pengaruh yang 
dominan terhadap loyalitas konsumen. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa Hipotesis H5 : 
“Diduga bahwa kebersihan Tempat berpengaruh positif 
terhadap loyalitas konsumen ice cream di Toko Oen Malang”. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis diterima. Sidek 
(2008) menjelaskan penelitiannya dengan hasil bahwa variabel 
yang digunakan dalam penelitian adalah X1 Brand name, X2 
Hygienic, X3 Price, X4 Style, X5 Promotion, X6 Service quality 
X7 Store environment dan Y Brand loyalty. Hasil dari 
penelitian bahwa dari ke tujuh faktor memiliki korelasi yang 
signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

Toko Oen merupakan Restaurant yang telah lama 
berdiri di kota Malang sejak tahun 1930. Toko Oen memiliki 
bangunan yang tua serta perabotan kuno yang tidak pernah 
dirubah sejak tahun 1930 hingga sekarang, untuk itu Toko Oen 
selalu menjaga kebersihan tempat baik dengan bangunan yang 
selalu dibersihkan dan di cat ulang secara berkala sehingga 
gedung Toko Oen terlihat bersih dan menarik para konsumen. 
Kebersihan Toko Oen juga dilihat pada perabotan di dalam 
ruangan seperti meja dan kursi yang terlihat rapi dan lantai 
yang bersih tanpa terdapat sampah atau debu yang dapat 
menganggu konsumen. Kesesuaian harga juga berpengaruh 
terhadap loyalitas konsumen, harga merupakan faktor penentu 
konsumen dalam membeli sebuah produk. Tingkat ekonomi 
konsumen berbeda – beda menurut pendapatan dan pekerjaan 
dari masing – masing konsumen, untuk itulah harga produk 
yang telah dibuat harus disesuaikan dengan karakteristik 
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konsumen agar konsumen dari segala tingkatan ekonomi dapat 
membeli sebuah produk dan menjadikan produk itu lebih 
banyak diminati. 
4.10.6 Faktor “Umur” 

“Umur” Berpengaruh secara signifikan terhadap 
loyalitas konsumen dengan nilai korelasi sebesar 0,121 yang 
berarti signifikan dengan nilai p<0,1. Nilai koefisien regresi 
Faktor “umur” sebesar 0,121 menunjukan bahwa apabila 
Faktor “umur” naik 1 satuan maka loyalitas konsumen ice 
cream di Toko Oen  akan meningkat 0,121 dan berpengaruh 
secara signifikan. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa Hipotesis 6 : 
“Diduga bahwa umur berpengaruh positif terhadap loyalitas 
konsumen ice cream di Toko Oen Malang” menyatakan 
bahwa hasil hipotesis diterima. Ernawati (2012) menjelaskan 
penelitiannya bahwa karakteristik konsumen yaitu “umur” 
berpengaruh secara signifikan ( p < 0,06 ) Semakin bertambah 
umur konsumen maka akan mempengaruhi loyalitas 
konsumen dalam pengambilan keputusan berdasarkan 
pengalaman konsumen dalam memilih produk 

Umur merupakan sebuah faktor penting dalam 
meningkatkan loyalitas konsumen. Umur menggambarkan 
tingkat pengalaman dan kedewasaan pola pikir suatu 
konsumen sehingga semakin tinggi umur konsumen maka 
akan mempengaruhi apa yang dibeli konsumen. 

4.10.7 Faktor “Pendapatan” 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 18 faktor 
“Pendapatan” berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 
konsumen ice cream di Toko Oen. Nilai koefisien regresi 
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“pendapatan” sebesar -0,158 menunjukkan bahwa apabila 
faktor “pendapatan” naik 1 satuan maka akan terjadi 
penurunan permintaan sebesar 0,158. Koefisien yang 
diperoleh bernilai negatif menunjukkan jika terjadi 
peningkatan pada faktor “pendapatan” maka permintaan akan 
menurun. Fursido (2009) menjelaskan penelitiannya bahwa 
karakteristik konsumen berdasarkan tingkat penghasilan 
berpengaruh secara siginifikan (p < 0,1) terhadap loyalitas 
konsumen  

Dijelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan harga 
produk di Toko Oen maka konsumen akan beralih ke tempat 
lain dikarenakan pendapatan tertinggi konsumen di Toko Oen 
diatas Rp. 10.000.000 sehingga konsumen dapat 
menyesuaikan harga barang pokok. Kartono (2006) Tinggi 
rendah nya pendapatan konsumen didasarkan pada tingkat 
kepentingan dalam membeli suatu kebutuhan dan bukan 
berdasarkan pada keinginan untuk membeli kembali dengan 
produk yang sama secara terus menerus.  

Zeithmal (1996) menjelaskan bahwa sensitivitas harga 
merupakan komponen penting dari minat beli konsumen. Bei 
dan Chiao (2001) persepsi harga yang wajar memiliki dampak 
yang siginifikan terhadap loyalitas konsumen. Pendapatan 
konsumen yang tinggi perlu dikombinasi antara barang beserta 
pelayanannya guna mempertahankan loyalitas konsumen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penelitian dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tingkatan Loyalitas terdiri dari perekomendasian 
konsumen kepada teman atau kerabat terdekat, membeli 
produk kembali dalam jangka waktu tertentu dan 
melakukan pengorbanan lebih besar dalam mengkonsumsi 
produk, hal ini dapat disimpulkan bahwa loyalitas termasuk 
kedalam loyalitas parsial. 

2. Faktor “Kualitas Pelayanan dan Konsistensi Rasa”, Faktor 
“Pengaruh Produk dengan Gaya Hidup” Faktor “Fasilitas 
dan Nama Besar Usaha”, Faktor “Cita Rasa terhadap 
Kepuasan Konsumen”, Faktor “Pengaruh Harga dengan 
Kebersihan Tempat” sangat berpengaruh terhadap loyalitas 
konsumen ice cream di Toko Oen dan diikuti oleh Faktor 
“umur” serta Faktor “Pendapatan” berpengaruh terhadap 
loyalitas konsumen ice cream di Toko Oen Kota Malang. 

5.2   Saran 

1. Ciri khas rasa ice cream di Toko Oen diharapkan dapat 
terus dipertahankan untuk menjaga loyalitas konsumen 
agar konsumen tetap merasakan resep Toko Oen yang 
diwariskan sejak tahun 1930.  

2. Toko Oen harus tetap mempertahankan nama besar nya 
dengan tidak membuka cabang di tempat  lainnya agar 
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tetap menjadi satu-satu nya tempat ice cream kuno di Kota 
Malang. 

3. Toko Oen harus mengembangkan kualitas pelayanan dan 
fasilitas sehingga akan terus menarik konsumen dan lebih 
dikenal oleh media lain nya. 

4. Keunikan tempat seperti gedung dan tata ruang yang kuno, 
harus tetap dijaga dan dijaga kebersihannya agar konsumen 
lebih menikmati untuk mengunjungi Toko Oen. Kualitas 
pelayanan, cita rasa, dam fasilitas harus lebih ditingkatkan 
agar Nama besar Toko Oen terus dikenal positif oleh 
masyarakat.  
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Lampiran 1. Dokumentasi Toko Oen 

 

           
  

Gambar 1. Bangunan Toko Oen      Gambar 2. Kursi kuno
    

  
Gambar 3. Piano klasik             Gambar 4. Indoor “Toko Oen” 

   
Gambar 5. Konsumen Asing  Gambar 6. Konsumen Toko Oen 
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Lampiran 2. Uji Validitas 

Validitas variabel X1 

Correlations 
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Validitas variabel X2 

Correlations 
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Validitas variabel X3 

Correlations 
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Validitas variabel Y 

Correlations 
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Lampiran 3. Uji Reabilitas 

 

Reabilitas X1 

 

 
Reliabilitas variabel X2 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.607 5 
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Reliabilitas variabel X3 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 

Total 100 100.0 

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

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.617 5 

 

 

Reliabilitas variabel Y 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 

Total 100 100.0 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 

Total 100 100.0 

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

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.610 3 
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Lampiran 4. Uji Analisis Faktor 
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Lampiran 5. Korelasi Pearson 
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Lampiran 6. Hasil Analisis Regresi Berganda 
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Lampiran. 7 Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif X1 (Citra Perusahaan) 

 
Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

X.1.1 100 2 5 4.06 .802 
X.1.2 100 2 5 3.96 .777 
X.1.3 100 2 5 4.03 .771 
X.1.4 100 2 5 3.83 .766 
X.1.5 100 2 5 3.77 .839 
X.1.6 100 2 5 3.92 .787 
X.1.7 100 2 5 3.79 .891 

Valid N 
(listwise) 100     
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Analisis Deskriptif X2 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X.2.1 100 2 5 3.88 .820 
X.2.2 100 2 5 3.81 .787 
X.2.3 100 2 5 3.83 .652 
X.2.4 100 2 5 3.79 .756 
X.2.5 100 2 5 3.76 .866 

Valid N 
(listwise) 100     

 
Analisis Deskriptif X3 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

X.3.1 100 2 5 3.93 .742 
X.3.2 100 2 5 3.93 .756 
X.3.3 100 2 5 3.82 .796 
X.3.4 100 2 5 3.88 .832 
X.3.5 100 2 5 3.77 .839 

Valid N 
(listwise) 

100     
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Lampiran 8. Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada: 
Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Konsumen 
 Toko Oen Kota Malang. 

Bapak/Ibu/Sdr/i yang saya hormati, 
Berkenaan dengan penyelesaian Tugas Akhir Skripsi 
yang berjudul “Pengaruh Citra Merek (Brand Image) 
Terhadap loyalitas konsumen ice cream di Toko Oen” 
saya : 
Nama : Dian Sukma Wijayanti 
Nim : 115050100111186 
Fak/Prodi : Sosial Ekonomi Peternakan 
Universitas : Universitas Brawijaya Malang 

Bermaksud untuk memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i 
dalam mengisi kuesinoner yang penulis berikan. 
Kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuesinoner 
ini merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penulis. 
Atas Perhatian dan kerja sama nya saya ucapkan 
terimakasih. 

Hormat saya, 

 

Dian Sukma Wijayanti 
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RESEARCH QUESTIONNAIRE 
 
 
to: 
Designation.Mr/Mrs.Consumers. 
“Toko Oen Malang”. 
 
Dear Mr/Mrs Consumer, 
With regard to the completion of the Final Thesis entitled 
"The Effect of Brand Image on consumer loyalty at Toko 
Oen" : 
 
Name            : DianSukmaWijayanti 
Student ID Number   : 115050100111186 
Faculty           : Social Economicof Animal  

Husbandry 
University           : Universityof Brawijaya  
 
Intends to invoke the willingness of Mr / Mrs. Filling 
questionnaire the authors provide. Integrity of consumer 
in this questionnaire fill a significant help for writers. 
Upon this attention and cooperation I say thank you. 
 

 
                                                                                                                             

Best regards, 
 
 
                                                                                                                 

Dian SukmaWijayanti 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama:_________________________________ 
Umur: ________________________________ 

 
 Jenis Kelamin:  

a. Laki - Laki  b.Perempuan 
 
 Tingkat Pendidikan:    

  a. SMP/MTs    c.  Sarjana (S1) 

   b. SMA/MA    c.  Magister (S2) 

 
Pekerjaan:      

 a. Pegawai Negeri  d. Ibu Rumah Tangga   

 b. Pegawai Swasta  e. Lain nya __________ 

  c. Wirausaha 

 
Asal Kedatangan:     

a. Kota Malang   c. Luar Negeri________ 

b.Luar Kota Malang 
 
 Penghasilan Per Bulan:      

a. < 1.000.000   d. 7.500.000 – 10.000.000 
b.  1.000.000 – 3.000.000 e. > 10.000.000 
c. 3.500.000 – 5.000.000 
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Alasan konsumen memilih ice cream di Toko Oen 

a. Rasanya Khas  
b. Hanya satu – satu nya di Kota Malang 
c. Terkenal 
d. Tempatnya unik dan klasik 

Frekuensi pembelian di Toko Oen  

a. 1x dalam satu tahun  d. 4x dalam satu tahun 
b. 2x dalam satu tahun  e. Diatas satu tahun 
c. 3x dalam satu tahun 

Sejak Kapan anda datang dan mengkonsumsi ice cream di 
Toko Oen? 

a. < 2000   c.  2006 - 2010 
b. 2001 – 2005   d.  2011 – 2015 

Dari mana anda mengetahui ice cream di Toko Oen Malang? 

a. Rekomendasi dari keluarga, teman dan kenalan 

b. Media cetak (brosur, surat kabar dan majalah) 

c. Media elektronik (radio, TV, dll.) 

d. Internet / Media Sosial (path, instagram, twitter, facebook, 

web, blog. 

Produk ice cream favorit di Toko Oen: 

1 .___________________________________ 

2 .___________________________________ 

3 .___________________________________ 
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                             RESPONDENT’S IDENTITY 
 
Name: _________________________________ 
Age: __________________________________ 

 
 Gender:    

a. Male                         b. Female 
 

 Level of Education:  
 a. Junior High                                   d. Undergraduate Degree 
 b. Senior High                                  c. Postgraduate degree 

Work:                         

 a   Govermental                               d. Housewife 
 b. Private Employees                       e. Etc________ 
 c. Businessman 
 
 Origin Arrival:         
 a. Malang City                                 c. Overseas, ___ 
 b. Out Of Town, 
 
 Income Per Month:     
a. < $1000 a month                          d. $ 3000- $ 4000 a month 
b. $1000- $ 2000  a month               e. > $ 4000 a month 
c. $ 2000 – $ 3000 a month 
 
The reason consumers choose the ice cream in Toko Oen 
a. Typical taste               c. Famous 
b. Only in Malang                 d. The Place is unique and classic 
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Frequency of purchases at Toko Oen 
a. 1x per one year    d. 4x per one year 
b. 2x per one year                                    e. > one year 
c. 3x per one year 
 
Since When are you coming and eating ice cream in Toko 
Oen? 
a. < 2000                                         c. 2006 – 2010 
b. 2001 - 2005          d. 2011 – 2015 

How are you aware of the existence Toko Oen in Malang? 
a. Recommendations from family, friends, etc. 
b. Media (brochures, newspapers and magazines) 
c. Electronic media (radio, TV, etc.) 
d. Internet / Social Media (path, instagram, twitter, facebook,  
web, blogs) 
e. Other, ______________________________ 

 
 Consumer Product favorite ice cream at Toko Oen : 
1 .___________________________________ 
2 .___________________________________ 
3 .___________________________________ 
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KUESINONER PENELITIAN 

Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Terhadap Loyalitas 
Konsumen Ice cream di Toko Oen Kota Malang. 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Isilah dengan jawaban yang sesuai dengan melingkari 

pada jawaban yang tersedia 

 

. 1 C i tr a  P eru sa haan  

1 .  A pa kah an da  se tu ju  ba hwa T oko Oen m em ilik i  nam a  be sar  ya n g d ikena l  o le h  pa ra  pe cin ta i ce  c r eam  d i  
K ota  M a la ng? 

  

 -1         -   2        3          +  4             +  5     
    (San ga t T idak  Se tu ju )          (T idak  Se tu ju )                 (N etral )      (Se tuju )  ( Sa n gat S et u ju ) 

2.  A pa kah anda  se tuju  bahw a  T oko O en me mil ik i  p e la y ana n ya ng ba ik  d ilihat  d a ri  kece pata n pra m u saji  da la m  
m enya jika n  buku m enu ataup un dala m me ng hidangka n m aka nan?  

  

 -1  -  2   3          +  4             +  5  
 ( San ga t T idak  Se tu ju )          (T idak  Se tu ju)                 (N etral )      (Se tuju)   ( Sa n gat S et u ju ) 

  
3.  A pa kah anda  se tu ju  bahw a  pr am us aji  d i To ko O e n se la lu  ter liha t ra ma h da n s opa n kep ada kon sum en?  

  

 -1   -  2   3          +  4             +  5  
 ( San ga t T idak  Se tu ju )          (T idak  Se tu ju)                 (N etral )      (Se tuju)   ( Sa n gat S et u ju ) 

  

4 .    A paka h a nda s etu ju  bahw a  T oko O en  me m il ik i  a rsi tek tur ged ung y an g unik , t ata  r uang yang k lasik  se rta c it a  
r asa i ce cre a m  ya ng kha s  da n  t idak  perna h  be ruba h dar i tahun k e ta hun?  

  

 -1  -  2   3          +  4             +  5  
 ( San ga t T idak  Se tu ju )          (T idak  Se tu ju)                 (N etral )      (Se tuju)   ( Sa n gat S et u ju ) 

  

5   M en ur ut anda , ap akah  ha rga ice  c rea m  d i T o ko O e n sud a h se suai  de ngan ci ta ra s a ser ta  f as il it a s da n  
pe la yana n d i  T oko O e n? 

  

 -1  -  2   3          +  4             +  5  
 ( San ga t T idak  Se tu ju )          (T idak  Se tu ju)                 (N etral )      (Se tuju)   ( Sa n gat S et u ju ) 

  
6.   Ap a kah a nda setu ju  bah w a T oko Oe n me njaga kua l it a s ke ber siha nnya,  b il a  d il ihat  d ar i   me ja kurs i yang ra pi  

ser ta la n ta i  d a n  to ile t  ya ng b e rsih? 
  

 -1  -  2   3          +  4             +  5  
 ( San ga t T idak  Se tu ju )          (T idak  Se tu ju)                 (N etral )      (Se tuju)   ( Sa n gat S et u ju )  

 
7 .   A pa kah m e nuru t a nda  f asi litas d i T oko O en suda h len gkap  d i liha t dari jum lah  me ja kur s iny a  ya ng pas,  

ter dapa t tv , to il et  serta  rua ng be ribada h? 
  

 -1  -  2   3          +  4             +  5  
 ( San ga t T idak  Se tu ju )          (T idak  Se tu ju)                 (N etral )      (Se tuju)   ( Sa n gat S et u ju ) 
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Citra Pemakai 
8. Apakah anda merasa puas dengan cita rasa, pelayanan serta fasilitas di Toko Oen Malang? 
  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
 (Sangat Tidak Setuju)          (Tidak Setuju)                (Netral)      (Setuju)  (Sangat Setuju) 

 

9.   Apakah konsumen yang datang ke Toko Oen hanya karena menyukai hal – hal berbau klasik yang sedang 
berkembang saat ini? 

  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
 (Sangat Tidak Setuju)          (Tidak Setuju)                (Netral)      (Setuju)  (Sangat Setuju)  

 

10.Apakah anda memiliki rasa nasionalis ketika mengkonsumsi ice cream di Toko Oen daripada produk ice 
cream import lain nya? 

  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
 (Sangat Tidak Setuju)          (Tidak Setuju)                (Netral)      (Setuju)  (Sangat Setuju) 

  

11.   Apakah selama ini anda merasa percaya dan nyaman untuk datang ke Toko Oen? 
  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
 (Sangat Tidak Setuju)          (Tidak Setuju)                (Netral)      (Setuju)  (Sangat Setuju) 

  

12. Apakah konsumen dapat kembali mengkonsumsi ice cream d i Toko  Oen selama 5 kali atau lebih dalam 1 
tahun? 

  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
 (Sangat Tidak Setuju)          (Tidak Setuju)                (Netral)      (Setuju) (Sangat Setuju)  
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Citra Produk 
12. Apakah anda setuju bahwa penampilan ice cream (sesuai menu) atau penambahan variasi di Toko Oen 

menarik dan berbeda dengan tampilan ice cream di Kedai Ice cream lainnya? 
  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
 (Sangat Tidak Setuju)          (Tidak Setuju)                (Netral)      (Setuju)  (Sangat Setuju)  

 

14.   Apakah konsumen setuju bahwa cita rasa ice cream di Toko Oen sangat khas dan berbeda   dengan rasa ice 
cream yang ada di pasaran ataupun di toko lainnya? 

  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
 (Sangat Tidak Setuju)          (Tidak Setuju)                (Netral)      (Setuju)  (Sangat Setuju)  

15.   Apakah anda setuju bahwa rasa ice cream di Toko Oen tidak berubah dari waktu ke waktu? 
  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
 (Sangat Tidak Setuju)          (Tidak Setuju)                (Netral)      (Setuju ) (Sangat Setuju)  

16.  Apakah produk ice cream di Toko Oen, manisnya pas, warna nya tidak mencolok dan bentuknya padat 
(karena tidak terdapat bahan pengawet)? 

  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
 (Sangat Tidak Setuju)          (Tidak Setuju)                (Netral)      (Setuju)  (Sangat Setuju)  

 

17.   Apakah tekstur ice cream di Toko Oen lembut dan padat (tidak cepat mencair)? 
  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
 (Sangat Tidak Setuju)          (Tidak Setuju)                (Netral)      (Setuju)  (Sangat Setuju) 

 

Loyalitas Konsumen 

18.  Apakah konsumen yang telah mengkonsumsi ice cream di Toko Oen merekomendasikan kepada orang lain 
melalui media sosial (path, instagram, facebook, twitter) maupun melewati rekomendasi dari mulut ke 
mulut (word of mouth)?   

  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
(Sangat Tidak Setuju)          (T idak Setuju)                (Netral)      (Setuju)  (Sangat Setuju) 
 

19. Apakah setelah anda mengkonsumsi ice cream akan mengkonsumsi ice cream di Toko Oen kembali? 
  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
(Sangat Tidak Setuju)          (T idak Setuju)                (Netral)      (Setuju)  (Sangat Setuju) 
 

 20.Apakah anda tetap tertarik untuk mengkonsumsi produk ice cream di Toko Oen walaupun dengan harga 
yang tinggi atau dengan jarak yang jauh dari rumah/luar kota? 

  

 -1  -  2   3         + 4            + 5 
(Sangat Tidak Setuju)          (T idak Setuju)                (Netral)      (Setuju)  (Sangat Setuju) 
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The Effect of Brand Image (brand image) Consumer’s Loyalty 
Ice cream at Toko Oen Malang. 
Charging Instructions Questionnaire 
1. Fill out the appropriate answer by circling the answer 
available 

 
 
 

.1 Company Image 

1. Toko Oen well known by ice cream lovers in Malang 

  

 -1         -  2       3         + 4            + 5     
   (Totally Disagree)                      (Disagree)               (Neutral)      (Agree)    (Absolutely Agree) 
 
 

2. The waiters of Toko Oen provide good service by servin g the consumer quickly 

  

 -1         -  2       3         + 4            + 5     
   (Totally Disagree)                       (Disag ree)                (Neutral)      (Agree)      (Absolutely Agree) 
 
3. The waiters at Toko Oen always look friendly and courteous to consumers? 
 

  

 -1         -  2       3         + 4            + 5     
   (Totally Disagree)                       (Disag ree)                (Neutral)      (Agree)    (Absolutely Agree) 
 
 
4. Toko Oen has a unique selling point (  for example the architecture of  the building, classica flavors of  ice 
cream ) 

  

 -1         -  2       3         + 4            + 5     
   (Totally Disagree)                     (Disagree)               (Neutral)      (Agree)    (Absolutely Agree) 
 
 
5. Toko Oen is in conformity with the taste as well as the facilities and services at Toko Oen 

  

 -1         -  2       3         + 4            + 5     
   (Totally Disagree)                      (Disagree)                (Neutral)      (Agree)                   (Absolutely Agree) 
 
 
6. Toko Oen maintains high quality of cleanliness (tables, floors, toilets). 

  

 -1         -  2       3         + 4            + 5     
   (Totally Disagree)                     (Disagree)                (Neutral)      (Agree)    (Absolutely Agree) 
 
7. The facilities at Toko Oen  are complete, seen from the number of tables, seat fitting and toilets. 
  

 -1         -  2       3         + 4            + 5     
   (Totally Disagree)                      (Disagree)                (Neutral)      (Agree)    (Absolutely Agree) 
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User ima ge 
 
8. Are you satisfied with the taste, service and facilities at T oko Oen Malang? 

  

 -1         -   2       3         +  4            + 5     
    (Totally Disagree)                      (Disagree)               (Neu tral)      (Agree)    (Absolu tely Agree) 

 
 
9. I came to Toko Oen because i prefer  this place specifically 
   

 -1         -   2       3         +  4            + 5     
    (Totally Disagree)                     (Disagree)               (Neu tral)      (Agree )                  (Absolutely Agree) 

 
10.  I have a nationalist feeling when eating ice cream at T oko Oen compared to other imported ice  cream 

  

 -1         -   2       3         +  4            + 5     
    (Totally Disagree)                    (Disagree )               (Neu tral)      (Agree)     (Absolu tely Agree) 

 
11.  I feel confident and comfortable  a t Toko Oen? 

  

 -1         -   2       3         +  4            + 5     
    (Totally Disagree)                     (Disagree)               (Neu tral)      (Agree)    (Absolu tely Agree) 

 
12.   I will come back to To ko Oen  
  

 -1         -   2       3         +  4            + 5     
    (Totally Disagree)                    (Disagree)                                  (Neutral)      (Agree)     (Absolu tely Agree) 

 
Product image 
 
13.  The appearance of  ice  cream (according to the  menu)  in Toko Oen interesting and d ifferent from the 
app earance of ice cream in other Ice cream Shop? 

  

 -1         -   2       3         +  4            + 5     
    (Totally Disagree)                     (Disagree)                (Neutral)      (Agree)    (Absolu tely Agree) 

 
14.  The taste of  ice  cream  in Toko Oen is very different flavors o f ice cream in other  stores? 

  

 -1         -   2       3         +  4            + 5     
    (Totally Disagree)                      (Disagree)                 (Neu tral)      (Agree)    (Absolu tely Agree) 

 
15.  The flavo r of  ice  cream in Toko Oen has not changed over  time?  
  

 -1         -   2       3         +  4            + 5     
    (Totally Disagree)                      (Disagree)                 (Neu tral)      (Agree)    (Absolu tely Agree) 

 
 
16.  Ice cream products at To ko Oen have good level of sweetness, colours and forms dense. 

  

 -1         -   2       3         +  4            + 5     
    (Totally Disagree)                     (Disagree)                  (Neutral)      (Agree)   (Absolu tely Agree) 

17.  The texture  of  ice  cream at Toko Oen is soft and dense .  
  

 -1         -   2       3         +  4            + 5     
    (Totally Disagree)                       (Disag ree)                 (Neu tral)      (Agree )                 (Absolu tely Agree) 
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Consumer’s Loyalty 
 
18. I would recommend Toko Oen to others through social media (path, instagram, facebook, twitter) a through 
word of mouth recommendations. 

  

 -1         -  2       3         + 4            + 5     
   (Totally Disagree)                       (Disagree)                 (Neutral)      (Agree)                  (Absolutely Agree) 
 
19.  I will come back to Toko Oen after consumed ice cream in Toko Oen. 

  

 -1         -  2       3         + 4            + 5     
   (Totally Disagree)                      (Disagree)                 (Neutral)      (Agree)    (Absolutely Agree) 
 
20.  I would still be interested in eating ice cream at Toko Oen if prices or distance to the shop increase. 

  

 -1         -  2       3         + 4            + 5     
   (Totally Disagree)                     (Disagree)                 (Neutral)      (Agree)    (Absolutely Agree) 
 
 
 

 

 


