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Dosen Pembimbing: 
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ABSTRAK 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Brand Image dan 

Perceived Quality terhadap Brand Loyalty smartphone Xiaomi pada media sosial 

Facebook Group Xiaomi Indonesia. Jenis penelitian ini adalah explanaratory 

reaserch melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 

250 responden dan uji hipotesis yang dilakukan menggunakan uji T, uji F dan uji 

R2.. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan 

software SPSS 24. Hasil pengujian uji F pada penelitian ini sebesar 285,281. 

Variabel Brand Image terhadap Brand Loyalty sebesar 2,905. Hasil dari pengujian 

terhadap variabel Perceived Quality terhadap Brand Loyalty sebesar 23,603. Hasil 

selanjutnya adalah nilai Adjusted R Square menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 

antar variabel adalah sebesar 0,695, yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara 

Brand Image dan Perceived Quality terhadap Brand Loyalty pengguna smartphone 

Xiaomi di media sosial Facebook Group Xiaomi Indonesia sebesar 69,5% dan 

sisanya 30,5% adalah variabel lain dalam menanggapi rasa puas dan loyal terhadap 

merek Xiaomi. 

KATA KUNCI: Brand Image, Perceived Quality, Brand Loyalty, smartphone, Brand 
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THE INFLUENCE OF BRAND IMAGE AND PERCEIVED QUALITY ON 

BRAND LOYALTY  

(A STUDY IN XIAOMI INDONESIA’S FACEBOOK GROUP) 

 

Sonny Tri Adhitama 

Faculty of Economics and Business University of Brawijaya 

 Omnifora999@gmail.com  

Advisor: 

Risca Fitri Ayuni, S.E.,M.M.,M.BA. 

ABSTRACT 

This study aims is to determine the influence of Brand Image and Perceived Quality 

on Brand Loyalty toward Xiaomi smartphone in Xiaomi Indonesia’s Facebook 

Group. This sample of this explanatory reaserch is 250 respondents, and the 

hypothesis were assessed using T test, F test and R2 test. The data was analyzed 

using multiple linear regression analysis and in SPSS 24. The results of F test show 

that Brand Image and Perceived Quality positively influence the Brand Loyalty of 

Xiaomi users in Xiaomi Indonesia’s Facebook Group at 285,281. The influence 

Brand Image on the Brand Loyalty of Xiaomi users in Xiaomi Indonesia’s 

Facebook Group is 2,905, and the influence of Perceived Quality on the Brand 

Loyalty of Xiaomi users in Xiaomi Indonesia’s Facebook Group is 23,603. The 

value of the Adjusted R Square, which show the magnitude of influence among 

variables, is 0.695, which means that the influence of Brand Image and Perceived 

Quality on Brand Loyalty toward Xiaomi smartphone in Xiaomi Indonesia’s 

Facebook Group is 69.5%, and the remaining 30.5% is influence by other variables 

not included in this study. 

Keywords: Brand Image, Perceived Quality, Brand Loyalty, smartphone, Brand 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Teknologi saat ini, khususnya di Indonesia tidak bisa hanya berhenti 

disesuatu hal besifat terdahulu tanpa adanya perkembangan. Perkembangan yang 

semakin cepat, membuat sebagian besar orang ingin memiliki dan menggunakan 

suatu alat yang lebih canggih, salah satunya yaitu teknologi komunikasi yang setiap 

orang membutuhkan untuk saling berkomunikasi dalam jarak dekat maupun jarak 

jauh. 

Komunikasi bisa diartikan proses interaksi antar seseorang untuk saling 

menerima pesan atau informasi yang berpengaruh dan bisa menimbulkan efek 

tertentu menurut KBBI (2018). Komunikasi sangatlah penting untuk manusia, 

karena komunikasi merupakan salah satu jalan untuk menghubungkan segala 

bentuk penyampaian informasi, pendapat diantara sesama manusia dan saat ini 

sudah ada teknologi komunikasi yang semakin canggih seperti smartphone yang 

mempermudah komunikasi untuk meningkatkan keefektifan dan keefesienan dalam 

bertukar informasi menurut Kompas (2018). 

Teknologi saat ini seperti smartphone, sangat diminati oleh kalangan anak-

anak, remaja hingga orang tua menurut Felix (2018). Kecanggihan dari smartphone 

yang membuat daya tarik konsumen untuk memiliki dan menggunakannya. Fungsi 

smartphone adalah untuk memudahkan komunikasi, ada kegunaan lainnya seperti 

menjadi catatan berjalan, penunjuk arah jalan seperti contohnya Google Maps atau 

Wazze. Fasilitas lainnya smartphone membekali perangkatnya dengan Camera, 

pemutar musik dan Browsing. 
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Usia seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan seperti halnya 

kepemilikan smartphone lebih dari 1 unit, pasalnya jika usia semakin remaja atau 

tua akan membutuhkan smartphone lebih dari 1 unit agar dapat membedakan 

smartphone untuk pribadi dengan smartphone untuk kebutuhan lainya seperti 

kebutuhan pekerjaan menurut Kaonang (2018). Berikut adalah grafik kebutuhan 

memiliki smartphone berdasarkan usia / umur: 

Gambar 1.1 

Kebutuhan Smartphone Berdasarkan Usia / Umur  

Sumber: Kaonang (2018). 

 

Smartphone diberbagai negara memiliki beberapa operating system. 

Operating system sendiri berfungsi sebagai base control dalam suatu unit 

smartphone, ada 2 operating system terbesar yaitu Android dan Ios. Brand 

smartphone yang banyak digunakan di Indonesia adalah “model Android 

dibandingkan Ios, dengan persentase Android 91% dan Ios 8%” menurut (Damar , 

2018). 
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Perkembangan globalisasi banyak membuat perubahan yang dirasakan oleh 

masyarakat contohnya perkembangan dalam media komunikasi yang dulu hanya 

menggunakan surat kabar maupun telepon umum tetapi sekarang sudah 

berkembang menjadi media sosial yang mampu memadukan fungsi dari internet 

dengan komunikasi. Media sosial saat sudah banyak macamnya, seperti media 

sosial Instagram, media sosial Twitter dan media sosial Facebook. Media sosial 

Facebook dikenal lama oleh kalangan masyarakat saat ini, seperti yang diberitakan 

oleh Digitalmarketer.id (2016) tidak hanya sebagai tempat mencari pertemanan saja 

tetapi sekarang media sosial Facebook sudah banyak dijadikan sebuah wadah bagi 

masyarakat sebagai tempat perjual belikan suatu barang misalnya barang 

elektronik, makanan, hewan dan tumbuhan. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat membuat setiap 

perusahaan smartphone memiliki persaingan yang ketat dan mengakibatkan 

perusahaan harus mampu bersaing dalam hal Brand Image yang baik kepada setiap 

konsumen yang akan menimbulkan rasa loyal terhadap suatu produk. Brand Image 

merupakan persepsi terhadap merek akan baik buruknya dan Brand Image menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk. 

Menurut penelitian Sharifah, et al., (2016) menyimpulkan bahwa Brand Image 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Brand Loyalty dalam membentuk 

suatu perspesi kualitas terhadap suatu produk, sedangkan menurut Chieh Lu, et al., 

(2015) dengan Brand Image yang kuat dapat memungkinkan pelanggan untuk lebih 

mengenali dan lebih memahami suatu produk dan jasa yang tidak berwujud. 

Persaingan dalam hal Brand Image akan berdampak terhadap beberapa faktor 

lain seperti Perceived Quality yang memiliki keuntungan dalam meyakinkan dan 
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menjadi daya tarik konsumen untuk membeli suatu produk dengan perbandingan 

kualitas. Perceived Quality menurut Chieh Lu, et al., (2015) merupakan suatu 

perasaan positif tetapi berbentuk subjektif yang dimiliki setiap individu tetapi tidak 

menutup kemungkinan perasaan itu akan berbeda – beda disetiap perasaan individu. 

Bentuk dari Brand Image dan Perceived Quality dari seorang konsumen akan 

menyebabkan adanya rasa loyalitas terhadap suatu produk. 

Dasar dari loyalitas pelanggan dapat diartikan sebagai kesetiaan seseorang 

terhadap suatu hal. Istilah loyalitas pelanggan sebetulnya berasal dari Brand Loyalty 

yang mencerminkan loyalitas pelanggan pada brand tertentu. Menurut Oliver 

dalam Chieh Lu, et al., (2015), Brand Loyalty merupakan komitmen kuat yang 

dimiliki oleh seorang konsumen untuk berlangganan atau membeli kembali suatu 

brand secara konsisten dimasa mendatang dan tidak akan beralih ke brand lainnya. 

Menurut Aaker (2013) suatu Brand Loyalty atau “ketahanan” untuk mengganti 

merek, dapat didasarkan pada kebiasaan sederhana, preferensi atau biaya untuk 

mengganti merek. Kesimpulan dari Brand Loyalty yaitu sangatlah penting bagi 

perusahaan untuk mempertahankan keloyalitasan konsumen maupun menambah 

konsumen baru, sehingga perusahaan itu dapat berkembang. 

Menurut jurnal penelitian dari Chieh Lu, et al., (2015) dan juga penelitian 

dalam jurnal Sharifah, et al., (2016) mengemukakan jika terdapat hubungan antara 

Brand Image dengan Brand Loyalty secara signifikan dan positif. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Lisboa, (2016) dan penelitian Chieh Lu, et al., (2015) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara Perceived Quality dengan Brand 

Loyalty secara signifikan dan positif. Konsumen yang memiliki pemikiran positif 

terhadap Brand Image suatu produk akan cenderung menjadi konsumen yang loyal 
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maupun setia kepada suatu merek. Aspek lain yang penting untuk menumbuhkan 

Brand Loyalty yaitu Perceived Quality.  

Konsumen sekarang sudah mulai kritis dalam menentukan keputusan 

membeli suatu produk smartphone. Kalangan masyarakat tidak hanya mencari citra 

merek saja, adapun dari segi lain yang bisa menjadi faktor pemilihan suatu brand 

seperti melihat dari specification smartphone itu sendiri maupun melihat dari 

kebutuhan secara pribadi. Vendor smartphone Xiaomi salah satunya, Xiaomi pada 

awalnya adalah perusahaan mobile internet yang berdedikasi untuk menciptakan 

pengalaman pengguna dari segala aspek.  

Xiaomi merupakan produsen telepon cerdas dari China di Indonesia yang saat 

ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, karena Xiaomi menawarkan 

berbagai tipe smartphone dari harga yang mahal hingga harga murah dan tidak 

melupakan kualitas dari setiap smartphone yang diproduksi. Brand Xiaomi adalah 

salah satu dari brand competitor seperti Oppo, Vivo dan Asus yang menerapkan 

Brand Image dan Perceived Quality untuk membuat konsumen mendapatkan 

persepsi yang berbeda, dengan harga yang murah mendapatkan smartphone 

kualitas baik.  

Director of Product Management Xiaomi Global mengatakan bahwa 

“menghamburkan uang untuk iklan bukan gaya kami”, artinya Xiaomi tidak 

memiliki iklan komersial atau iklan di TV secara Official dari induk perusahaan 

melainkan iklan yang dibuat oleh pihak ketiga atau reseller menurut Kompas  

(2017). Strategi penjualan sangat penting dalam membuat konsumen mengambil 

keputusan membeli suatu produk, seperti halnya smartphone Xiaomi yang sedikit 
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iklan berjalan tetapi lebih ke promosi melalui internet yaitu Flash Sale, sehingga 

menekan harga produksi dan berdampak kepada harga jual yang tergolong murah. 

Suatu kualitas dari unit smartphone sangat mempengaruhi dalam beberapa 

aspek untuk menggunakan produk tersebut. Produk dengan kualitas yang baik tidak 

akan lepas dari harga yang mahal misalkan smartphone Xiaomi selalu membuat 

berbagai macam tipe smartphone dengan berbagai macam harga dengan 

menggunakan kualitas baik yang memiliki tingkatan pasar sendiri contohnya tipe 

smartphone Xiaomi Mi A1 atau Redmi Note 4 dan masih banyak lagi tipe 

disegmentasi kelas menengah kebawah dengan harga yang cukup terjangkau tetapi 

memiliki kualitas yang tidak kalah dari kompetitor lainnya yaitu Oppo, Vivo dan 

Asus, sedangkan untuk segmentasi kelas atas Xiaomi mengeluarkan tipe Xiaomi 

Mi Mix 2 maupun Xiaomi Black Shark yang setara dengan brand Oppo Find X atau 

Vivo Nex S dan Asus ROG Phone. Macam – macam tipe yang dikeluarkan sesuai 

segmentasi, sehingga Xiaomi dapat menguasai pasar rendah di Indonesia. 

Berdasarkan hal seperti diatas, media sosial facebook merupakan tempat 

populasi yang cukup dijadikan penelitian seputar teknologi komunikasi canggih 

saat ini yaitu smartphone yang berobjek di group Xiaomi Indonesia. Atas latar 

belakang ini, maka peneliti mengangkat judul tentang smartphone Xiaomi melalui 

judul Pengaruh Brand Image dan Perceived Quality Terhadap Brand Loyalty 

(Studi Kasus pada Media Sosial Facebook Group Xiaomi Indonesia). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti diatas, rumusan masalah 

yang dapat diambil adalah sebagai berkut: 

1. Apakah pengaruh brand image secara signifikan mempengaruhi 

konsumen dalam brand loyalty produk smartphone Xiaomi ? 

2. Apakah pengaruh perceived quality secara signifikan 

mempengaruhi konsumen dalam brand loyalty produk smartphone 

Xiaomi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Brand Image secara signifikan 

mempengaruhi konsumen dalam Brand Loyalty produk smartphone 

Xiaomi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Perceived Quality secara signifikan 

mempengaruhi konsumen dalam Brand Loyalty produk smartphone 

Xiaomi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan bagi pihak perusahaan terutama untuk mengetahui 

pengaruh Brand Image, dan Perceived Quality terhadap Brand Loyalty 

suatu produk.  

2. Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari bangku kuliah, 
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serta untuk melatih berpikir secara logis dan mampu menulis serta 

mengintegrasikan teori-teori. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

peneliti lain yang berminat untuk meneliti dibidang yang sama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 

hipotesis dan pembahasan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu 

yang membahas mengenai variabel Brand Image dan Perceived Quality dan 

Brand Loyalty. 

1. Syarifah Faridah (2016) 

Penelitian ini berjudul “Ecplicating Industrial Brand Equity: 

Integrating Brand Trust, Brand Performance and Industrial Brand 

Image”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh brand performance terhadap Brand image, Brand Trust dan 

Brand Loyalty, pengaruh Brand Trust terhadap Brand Loyalty, pengaruh 

Brand Image terhadap Brand Loyalty dan Brand Trust. 

Jenis menelitian ini adalah penelitian explanatory yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel – variabel penelitian melalui 

pengujian hipotesis. Sampel penelitian adalah pekerja yang ada di industri 

HV AC di Malaysia. Jumlah responden yang ditentukan sebagai sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 89 dari 110 responden. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode survey approach. 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

Path (Path Analysis). Hasil penelitian ini m enunjukkan bahwa: (1) Brand 

Performance memiliki efek terhadap Industrial Brand Image,  (2a) Brand 

Performance  memiliki efek terhadap Brand Trust, (2b) Brand 

Performance memiliki efek terhadap Brand Loyalty, (2c) Brand 

Performance memiliki efek terhadap Costumers Commitment, (3a) 

Industri Brand Image direalisasikan positif dengan Brand Trust, (3b) 

Industrial Brand Image memiliki efek terhadap Brand Loyalty, (3c) 

Industri Brand Image memiliki efek terhadap Costumers Commitment, (4) 

Brand Trust memediasi hubungan antara Brand Performance dan Loyalty, 

(5) Brand Trust memediasi hubungan antara Brand Performance dan 

Costumers Commitment, (6) Brand Trust memediasi hubungan antara 

industri Brand Image dan Brand Loyalty, (7) Brand Trust memediasi 

hubungan antara industri Brand Image dan Costumers Commitment.  

2. Richard Chinomona (2016) 

Penelitian ini berjudul “Brand Communication, Brand Image and 

brand trust as antecedents of Brand Loyalty in Gauteng Province of South 

Africa”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu komunikasi 

merek terhadap citra merek dan kepercayaan merek dan mengakibatkan 

loyalitas merek.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel – variabel penelitian melalui 

pengujian hipotesis. Sampel penelitian adalah Richard Chinomona (2016) 
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konsumen Afrika Selatan di Gauteng yang membeli barang konsumsi 

apapun. Jumlah responden yang ditentukan sebagai sampel penelitian 

berjumlah 151 dari 170 kuisioner yang didistribusikan. 

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis path 

(Path Analyisis dengan program PLS. Hasil penelitian ini yaitu: (1) Brand 

Communication berhubungan positif signifikan terhadap Brand Image di 

South Afrika, (2) Brand Communication berpengaruh positif signifikan 

terhadap Brand Trust di South Afrika, (3) Brand Image berpengaruh positif 

signifikan terhadap Brand Trust di South Afrika, (4) Brand Trust 

berpengaruh positif signifikan terhadap Brand Loyalty di South Afrika. 

3. Pedro Marcelo (2016) 

Penelitian ini berjudul “Determining The Casual Relationships 

That Affect Costumer – Based Brand Equity : The Mediating Effect of 

Brand Loyalty. Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa efek positif dari 

persepsi kualitas dan kesadaran merek pada keseluruhan ekuitas merek 

dimediasi oleh loyalitas merek. 

Jenis penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kasual 

antara variabel – variabel yang menjelaskan bahwa ekuitas merek berbasis 

konsumen dan untuk menentukan pentingnya dalam penilaian ekuitas 

merek secara keseluruhan. Sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa 

sarjana dari University of Coimbra. Jumlah responden yang diteliti 

dipenelitian ini berjumlah 168 tanggapan yang digunakan. Teknik 

pengambilan sampel di penelitian ini adalah random sampling yang 
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menjelaskan bahwa penelitian ini tidak memiliki kriteria khusus untuk 

diuji. 

Teknik pengambilan data dari penelitian ini adalah SEM. Hasil 

penelitian ini menujukan bahwa: (1) Perceived Quality memiliki dampak 

positif signifikan terhadap Brand Loyalty, (2) Brand Awareness memiliki 

dampak positif signifikan terhadap Brand loyalty, (3) Brand Loyalty 

memiliki dampak positif signifikan terhadap overall brand equity. 

4. Allan Cheng (2015) 

Penelitian ini berjudul “Authenticity Perceptions, Brand Equity 

dan Brand Choice Intention: The Case of Ethnic Restaurants”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah bahwa persepsi constumers authenticity adalah 

penentu penting dari ekuitas merek dan ekuitas merek memiliki dampak 

signifikan terhadap minat pemilihan merek. 

Jenis penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kasual 

antara variabel – variabel yang menjelaskan bahwa ekuitas merek berbasis 

konsumen dan untuk menentukan pentingnya dalam penilaian ekuitas 

merek secara keseluruhan. Sampel yang digunakan dipenelitian ini adalah 

mahasiswa universitas yang berlokasi di The Northwestern United States. 

Jumlah responden yang digunakan sebanyak 234 responden dengan 

menggunakan kuisioner secara online. Teknik pengambilan sampel 

dipenelitian ini adalah random sampling yang menjelaskan bahwa tidak 

ada kriteria secara khusus untuk menjadi responden. 
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Teknik pengambilan data dipenelitian ini menggunakan SEM. 

Hasil dari penelitian ini bahwa: (1) customer authenticity perception 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Brand Awareness, 

Brand Image dan juga Perceived Quality, (2) Variabel Brand Awareness, 

Brand Image dan Perceived Quality berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Brand Loyalty, (3) Variabel Brand Loyalty berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap brand choice intention. 

Tabel 2.1 

Tabel ringkasan penelitian terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Hasil/Kesimpulan 

Sharifah Faridah 

Syed Alwi, 

Bang Nguyen, 

TC Melewar, 

Yeat Hui Loh, 

Martin Liu 

(2016) 

Explicating industrial 

brand equity: 

Integrating brand 

trust, brand 

performance 

and industrial Brand 

Image 

• Brand Trust 

• Brand 

Performanace 

• Brand Image 

• Brand Loyalty 

• Variabel brand 

performance memiliki 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap brand 

image, brand trust dan 

brand loyalty 

• Variabel brand trust 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand 

loyalty 

• Variabel brand image 

berpengaruh signifikan 

terhadap brand loyalty dan 

brand trust. 

Richard 

Chinomona 

(2016) 

Brand communication, 

brand image and 

brand trust as 

antecedents of brand 

loyalty in Gauteng 

Province of South 

Africa 

• Brand 

Communicati

on 

• Brand Image 

• Brand Trust 

• Brand Loyalty 

• Variabel brand image 

berpengaruh signifikan 

terhadap brand trust 

• Variabel brand 

communication tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap brand trust 

• Variabel brand trust 

berpengaruh signifikan 

terhadap brand loyalty. 
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Peneliti Judul Variabel Hasil/Kesimpulan 

   • Variabel brand 

communication 

berpengaruh signifikan 

terhadap brand trust, 

brand loyalty jika melalui 

brand image. 

Pedro Marcelo 

Torres Mário 

Gomes Augusto 

João Veríssimo 

Lisboa (2016) 

Determining the 

causal relationships 

that affect consumer-

based brand equity: 

The mediating effect of 

brand loyalty 

• Brand loyalty 

• Brand 

Awareness 

• Perceived 

Quality 

• Overal Brand 

Equity 

• Variabel brand 

awareness berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

brand loyalty  

• Variabel perceived 

quality berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

brand loyalty  

• Variabel brand loyalty 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

overall brand equity 

Allan Cheng 

Chieh Lu, 

Dogan 

Gursoyb,c, 

Carol Yirong Lu 

(2015) 

 

 

 

 

 

Authenticity 

perceptions, brand 

equity and brand 

choice intention:The 

case of ethnic 

restaurants 

 

 

 

 

 

• Customer 

Authenticity 

Perception 

• Brand 

Awareness 

• Brand Image 

• Perceived 

Quality 

• Brand Loyalty 

 

• Brand Choice 

Intention 

• Variabel customer 

authenticity perception 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

variabel brand 

awareness, brand image 

dan juga perceived 

quality 

• Variabel brand 

awareness, brand image 

dan perceived quality  

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand 

loyalty 

• Variabel brand loyalty 

berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap 

brand choice intention 

Sumber: Data Sekunder, 2018. 

2.2 Pengertian Merek 

Merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan 

keistimewaan, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli dan merek terbaik 
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memberikan jaminan yang bermutu. Menurut Tjiptono (2011) definisi merek 

atau brand merupakan asset yang berharga bagi perusahaan untuk dapat 

bertahan dalam persaingan bisnis saat ini, merek berkontribusi terhadap 

kesuksesan organisasi pemasaran baik itu organisasi bisnis, manufaktur, 

penyedia jasa maupun global. Definisi brand atau merek menurut Buchari 

(2013) adalah awal mulanya perusahaan memberi merek hanyalah sebuah 

identitas. Merek tersebut diharapkan agar konsumen mempunyai kesan atau 

pengalaman positif terhadap produk perushaan yang dihasilkan, contohnya 

seperti merek atau brand air mineral Aqua yang dimana masyarakat lebih 

mengenal merek Aqua sebagai air mineral terbaik daripada merek lainnya, 

sehingga masyarakat lebih cenderung percaya dan loyal terhadap merek Aqua. 

Brand atau merek yang baik adalah brand yang mengetahui bagaimana 

mengekspresikan dirinya secara benar dan bagaimana mendapatkan kesan 

yang baik dari konsumen. Menurut  Keller (2012) brand  juga dapat berfungsi 

sebagai cara untuk konsumen mengkomunikasikan siapa brand dan apa 

kemungkinannya. Tanpa brand yang mudah dikenali, sebuah produk hanyalah 

komoditas belaka, tetapi jika brand lebih dari sekerdar sebuah nama, istilah 

dan simbol akan memudahkan konsumen untuk mengenali dan loyal terhadap 

suatu brand. 

 

2.3 Brand Image (Citra Merek)  

Keinginan dan kebutuhan konsumen yang selalu berubah – ubah dan 

bervariasi yang menggambarkan bahwa konsumen tidak akan pernah puas 
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terhadap sebuah produk. Konsumen akan terus melakukan pencarian produk 

yang bisa memenuhi keinginan dan tentunya sesuai dengan harapan mereka 

sendiri. Perusahaan sebagai selaku pasar  juga berperan dalam kondisi tersebut 

untuk mengetahui dan memperhatikan brand suatu produk yang mereka 

produksi.  

Menurut Kotler & Armstrong (2015) Brand Image merupakan sebuah 

sikap keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu 

brand, sama halnya menurut menurut Ferrel & Hartline (2017) Brand Image 

ialah keseluruhan kesan positif maupun negatif yang dimiliki oleh pelanggan. 

Brand Image sendiri merupakan salah satu penentu pengambilan sikap 

konsumen dalam memandang sebuah merek. Brand Image dapat diartikan 

sebagai pandangan konsumen terhadap suatu merek ditentukan oleh citra 

merek dari produk yang diinginkan. Keberhasilan suatu Brand Image dapat 

dikatakan jika pelanggan atau konsumen mempunyai pemikiran yang positif  

terhadap suatu brand dan juga akan lebih baiknya lagi jika pelanggan sudah 

merasa loyal terhadap brand tersebut. 

Definisi lain dari Brand Image menurut Kotler & Keller (2014) ialah 

proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan 

masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti. Menurut 

Qu et al dalam Chieh Lu, et al., (2015) menyatakan bahwa Brand Image 

kadang-kadang dapat berubah. Ketika dibutuhkan suatu perubahan Brand 

Image, maka model peran yang harus ditemukan. Sebagai bagian dari salah 

satu identitas merek, model peran tersebut, seharusnya dapat mewakili elemen 

identitas inti sebuah merek. 
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Menurut Kotler & Keller (2014), merek adalah suatu simbol rumit yang  

dapat menyampaikan hingga enam tingkat pengertian sebagai berikut :  

a. Atribut : suatu merek dapat mengingatkan pada atribut-atribut tertentu.  

b. Manfaat : atribut-atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional dan emosional.  

c. Nilai : suatu merek juga mengatakan sesuatu tentang nilai produsennya.  

d. Budaya : suatu merek mungkin juga melambangkan budaya tertentu  

e. Kepribadian : suatu merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu.  

f. Pemakai : suatu merek menyiratkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan suatu produk. 

2.3.1 Manfaat Brand Image 

Evelyn dan Fenelli dalam Dinanti (2016) menyampaikan 

bagaimana kekuatan merek akan memiliki nilai moneter yang merupakan 

aset perusahaan. Beberapa alasan pembentuk nilai moneter tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Citra merek mempengaruhi laba karena Brand Product dapat dijual 

dengan harga lebih tinggi daripada produk generic setara-produk 

sejenis. 

2. Citra merek memberikan cara singkat untuk memberitahu pemilih 

produk tentang apa yang dapat merek harapkan dari perusahaan. Citra 

merek memiliki karakteristik dan tingkat kualitas tertentu yang 

dianggap pada brand tertentu. 
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3. Jauh lebih murah untuk memperkenalkan brand baru atau Brand 

Extension, jika produk atau merek yang baru dapat dikaitkan dengan 

produk yang sudah dikenal. 

4. Terakhir adalah Brand Product bersifat unik, brand merupakan suatu 

karakteristik produk yang tidak dapat ditiru oleh pesaing. 

2.3.2 Faktor Brand Image  

Brand Image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi 

terhadap merek dan dibentuk dari infomasi maupun pengalaman masa 

lalu terhadap suatu merek. Faktor pembentuk terjadinya Brand Image 

dibenak pelanggan tidaklah secara instan atau seketika ada. Brand Image 

menurut Keller (2012) adalah sebagai berikut: 

2.3.2.1 Strength of Brand Assosiation 

Semakin banyak konsumen mendapatkan informasi dan 

menghubungkan  dengan pengetahuan akan merek, maka semakin 

kuat asosiasi merek terbentuk. Kekuatan dari asosiasi merek 

bergantung pada beberapa banyak memori yang masuk ke dalam 

benak konsumen, dan bagaimana informasi tersebut dipertahankan 

sebagai bagian dari sebuah merek. Menurut Kelle (2012) dari sisi 

psikologi, kognitif memori bersifat tahan lama, sehingga informasi 

yang berubah menjadi memori merupakan kekuatan dari sebuah 

merek. Sumber informasi dalam membentuk Brand Image memiliki 

dua kekuatan yaitu brand attributes dan brand benefits. Brand 

attributes merupakan fitur-fitur yang menjadi ciri deskriptif sebuah 

produk atau jasa. Brand benefits merupakan nilai pribadi konsumen 
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yang berkenaan dengan produk atau jasa layanan yang ada di benak 

konsumen mengenai kelebihan suatu produk atau layanan jasa. 

 

2.3.2.2 Favourability of Brand Association 

Komponen memiliki arti apakah merek tersebut dapa diterima 

atau disukai konsumen. Keberhasilan suatu program pemasaran 

tercermin dalam penciptaan favourable brand association, dimana 

konsumen memiliki kepercayaan bahwa merek memiliki attributes 

dan benefits yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan seperti 

sikap positif yang ingin ditunjukan dari keseluruhan merek. Dapat 

dikatakan bahwa keberhasilan suatu merek bisa dilihat jika merek 

dapat memenuhi keinginan konsumen (convenient, reliable, effective, 

efficient, colorful) yang berhasil dipenuhi degan program pemasaran 

yang dijalankan. 

 

2.3.2.3 Uniqueness of Brand Assosiation 

Inti dari sebuah brand positioning adalah merek memiliki 

keunggulan kompetitif dan unique selling proposition yang 

membuat konsumen tertarik untuk membeli dan menambah nilai 

lebih agar konsumen tertarik dengan suatu produk atau jasa. Hal-hal 

tersebut merupakan informasi-informasi yang mengandung makna 

akan sebuah merek. Merek harus kuat dan menarik, agar dapat 

memberikan asosiasi yang kuat di benak konsumen. Keunikan dari 
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merek tersebut dapat membedakan merek dengan pesaingnya yang 

lain. 

 

2.4 Pengertian Persepsi 

Persepsi konsumen terhadap periklanan dan Personal Selling akan 

mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen memiliki persepsi yang 

positif terhadap periklanan dan Personal Selling yang diterimanya, maka 

berarti bahwa harapannya telah terpenuhi sehingga menimbulkan perasaan 

untuk mengambil keputusan pembelian. Setiap konsumen tentu memiliki 

persepsi atas suatu produk atau jasa, dan seringkali persepsi konsumen akan 

mempengaruhi keputusan pembeliannya.  

Persepsi seorang konsumen dapat berbeda dengan konsumen lainnya. 

Menurut Kotler & Armstrong (2015), persepsi dapat didefinisikan sebagai 

“Proses dimana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi 

untuk membentuk gambaran dunia yang berarti”. 

Pengamatan konsumen juga meliputi seluruh variabel-variabel 

pemasaran perusahaan. Konsumen akan mempunyai persepsi produk, persepsi 

harga dan persepsi kualitas dari kegiatan pemasaran perusahaan. Misalnya, 

persepsi seseorang bahwa harga yang tinggi dari suatu produk perusahaan 

adalah cerminan dari kualitas produk yang tinggi. Persepsi kualitas kepada 

produk akan menimbulkan rasa loyal terhadap suatu merek yang merupakan 

penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu merek tersebut. 
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Menurut Ferrinadewi dalam Sunarti (2017) menyatakan ada 3 macam 

persepsi yang dapat mempengaruhi emosi konsumen terhadap suatu merek, 

yaitu : 

a. Persepsi terhadap resiko atau Perceived Risk  

b. Persepsi terhadap kualitas atau Perceived Quality 

c. Persepsi terhadap harga atau Perceived Sacrifice 

 

2.5 Perceived Quality 

2.5.1 Pengertian Perceived Quality 

Persepsi kualitas atau bisa disebut Perceived Quality banyak 

diartikan sebagai tolak ukur keseluruhan konsumen terhadap suatu 

produk maupun jasa, yang pengukurangnya akan berdampak kepada 

keloyalan pelanggan terhadap pruduk dari suatu merek. Menurut Hyun 

et al, dalam Chieh Lu, et al., (2015) Perceived Quality adalah suatu 

perasaan yang penilaiannya subjektif dari produk atau layanan tertentu 

tetapi tidak menutup kemungkinan akan berbeda persepsi antar individu.  

Dampak dari adanya sebuah kualitas akan menimbulakan 

berpengaruh yang besar terhadap kelolayan seorang konsumen terhadap 

suatu merek, jika menurut Chieh Lu, et al., (2015) Kualitas layanan yang 

unggul akan memberikan peningkatan keunggulan yang dimiliki pada 

sebuah merek dan memberikan pemikiran untuk mengulangi pembelian. 

Menurut Aaker dalam Chieh Lu, et al., (2015) menyatakan bahwa 

Perceived Quality adalah persepsi keseluruhan konsumen mengenai 
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kelebihan dan kualitas produk atau jasa yang menjadi elemen terpenting 

untuk menghasilkan nilai – nilai perusahaan untuk menjadi perbandingan 

dengan pesaing. Produk dari sebuah merek akan bertahan lama jika 

pelanggan memiliki Perceived Quality yang positif, jika sebaliknya 

pelanggan itu memiliki Perceived Quality yang negatif terhadap suatu 

produk maka usia produk dari sebuah merek tersebut tidak akan bertahan 

lama dipasaran. Faktor – faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

Perceived Quality pada konsumen dijelaskan oleh Aaker dalam Samudra 

(2017) yaitu : 

a. Performa yang melibatkan berbagai operasional produk yang 

utama. 

b. Karakteristik produk, yaitu elemen skuder dari produk atau bigian 

tambahan dari produk sehingga menjadi pembeda dari pesaing 

secara identik. 

c. Kesesuaian dengan spesifikasi, artinya tidak ada produk yang 

cacat sehingga merupakan penilaian tersendiri oleh konsumen. 

d. Kendala adalah konsistenti kinerja atau produk dari aktivitas 

transaksi dan reputasi untuk tetap berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

e. Ketahanan yang menjadi refleksi prinsip ekonomi produk. 

f. Pelayanan yang merefleksikan kemampuan perusahaan 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan karakter dan 

positioning produk. 
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g. Hasil akhir yang menegaskan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya 

mutu dari suatu produk yang dapat diasumsikan apabila 

perusahaan tidak mampu menghasilkan produk dengan 

pelayanan akhir yang baik maka hasil akhir produksi yang akan 

dihasilkan tidaklah sempurna. 

 

2.5.2 Manfaat Perceived Quality 

Manfaat dari adanya Perceived Quality yang tinggi dibenak 

konsumen menurut Sadat dalam Samudra (2017)  yaitu : 

a. Alasan untuk membeli 

Persepsi kualitas yang positif dibenak konsumen akan 

membantu keefektivitas program pemasaran perusahaan itu 

sendiri. Informasi yang begitu banyak membuat konsumen 

malas untuk merespon lebih jauh, sehingga persepsi kualitas 

yang tinggi akan berperan penting bagi konsumen untuk 

menuntun dalam prses pembelian. 

b. Deferensiasi 

Merek yang memiliki perseps kualitas baik tentu saja memiliki 

sudut pandang yang berbeda dari pesaing. Misalnya smartphone 

Sony Xperia yang memiliki persepsi kualitas bagus dari segi 

speaker atau sound yang sudah dari dulu diketahui oleh banyak 

pengguna smartphone lama hingga saat ini, dibandingkan 

dengan merek lainnya dikatagori jenis produk yang sama. 
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c. Harga premium 

Persepsi kualitas yang bagus cenderung memiliki harga yang 

lebih tinggi disetiap produknya. Misalnya smartphone Iphone, 

walaupun memiliki spesifikasi dan ketahanan battery yang lebih 

rendah dari smartphone lain namun banyak persepsi tentang 

smartphone buatan Iphone memiliki kualitas yang lebih tinggi 

dibandingkan produk smathphone merek lain. 

d. Perlakuan tertentu 

Distributor dan para peritelan lainnya akan memberikan 

perhatian tersendiri pada merek – merek yang berkualitas baik. 

Misalnya pada minimarket Indomaret atau Alfamaret yang 

membedakan letak dan posisi barang yang memiliki kualitas 

baik dan kualitas biasa. 

e. Perluasan merek 

Brand yang memiliki persepsi kualitas yang bagus memiliki 

peluang yang besar untuk mengembangkan produksinya dengan 

berbagai jenis dan katagori, dengan cara menggunakan nama 

merek sebagai “pohon” bagi produknya. Misalnya Sosro yang 

mempu mengembangkan produknya dengan berbagai jenis 

minuman salah satunya seperti Teh Botol, Fruittea, Tebs, Teh 

Celup. 
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2.6 Loyalitas 

2.6.1 Pengertian Loyalitas 

Loyalitas adalah sebuah perilaku dimana pengalaman pembelian 

produk yang dijadikan acuannya atau menjadikan tolak ukurnya, 

contohnya jika konsumen puas dengan sebuah produk maka ada 

kemungkinan besar konsumen akan melakukan pembelian ulang atau 

bahkan menggunakan produk dengan merek tersebut secara menerus.  

Menurut Oliver dalam Kotler & Keller (2014) mendefinisikan 

loyalitas (loyalty) sebagai komitmen yang dipegang secara mendalam 

untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai 

dimasa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi 

menyebabkan pelanggan beralih. Loyalitas pelanggan sangat penting 

artinya bagi perusahaan yang menjaga kelangsungan maupun 

kelangsungan kegiatan usahanya. Menurut Tjiptono (2006) loyalitas 

konsumen adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko atau 

pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka 

panjang. Indikator yang digunakan untuk variabel loyalitas menurut Dick 

et al, dalam Fandy Tjiptono (2006) adalah : 

a. Penggunaan ulang layanan 

b. Tertanamnya secara positif layanan di benak pelanggan 

c. Selalu menjadi pilihan utama bagi pelanggan. 
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2.6.2 Mengukur Loyalitas 

Secara umum, Metode urutan pilihan atau disebut juga pola 

pembelian ulang  atau loyalitas ini banyak dipakai dalam penelitian 

dengan menggunakan panel-panel agenda harian. Loyalitas dapat diukur 

dengan beberapa jenis status pembelian menurut para ahli. Menurut 

Kotler & Keller (2014) loyalitas mempunyai 4 jenis status pembelian 

yang dapat menjadi tolak pengukuran, yaitu :  

a. Loyalitas yang tak terpisahkan (Hard-core loyals) dapat ditunjukkan 

dengan runtutan AAAAAA. Artinya pelanggan hanya membeli 

suatu produk tertentu saja. Misalnya: pelanggan selalu memilih clear 

setiap membeli shampo. 

b. Loyalitas yang terbagi (split loyals) dapat ditunjukkan dengan 

runtutan ABABAB. Artinya pelanggan membeli dua merek secara 

bergantian. Misalnya: suatu ketika membeli shampo clear dan 

berikutnya shampo zink. 

c. Loyalitas yang tidak stabil (shifting loyals) dapat ditunjukkan 

dengan runtutan AAABBB. Artinya pelanggan memilih suatu merek 

untuk beberapa kali pembelian kemudian berpindah ke merek lain 

untuk periode berikutnya. Misalnya: selama 1 tahun pelanggan 

memilih shampo clear dan tahun berikutnya shampo zink. 

d. Tanpa loyalitas atau perpindahan loyalitas (switchers), ditunjukkan 

dengan runtutan ABCDEF. Artinya pelanggan tidak membeli suatu 

merek tertentu. 
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2.7 Brand Loyalty 

2.7.1 Definisi Loyalitas merek 

Menurut Aaker (2013) mendefinisikan suatu Brand Loyalty atau 

“ketahanan” untuk mengganti (penggunaan) merek, dapat didasarkan 

pada kebiasaan sederhana, preferensi atau biaya untuk mengganti 

merek. Definisi Brand Loyalty menurut Oliver dalam Chieh Lu, et al., 

(2015), Brand Loyalty merupakan komitmen kuat yang dimiliki oleh 

seorang konsumen untuk berlangganan atau membeli kembali suatu 

brand secara konsisten di masa mendatang dan tidak akan beralih ke 

brand lainnya. Kesimpulannya, Brand Loyalty adalah sebagai ukuran 

kesetiaan suatu konsumen terhadap suatu brand dan dapat menghilang 

jika ada faktor dominan untuk tidak loyal kepada brand tersebut seperti 

faktor ekonomi, karena hal ini merupakan satu pengukuran keterkaitan 

seorang pelanggan pada sebuah brand.  

Menurut Morgan and Hunt dalam Sharifah, et al., (2016) 

mendefinisikan Brand Loyalty hubungan antara pembeli yang 

melakukan pembelian terus menerus terhadap suatu merek atau 

komitmen antara pelangga dan pemasok yang berkelanjutan untuk 

mempertahankan hubungan diantaranya. Definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa Brand Loyalty merupakan tolak pengukuran 

keterlibatan dan hubungan konsumen yang ditunjukan dalam sikap 

membeli kembali atau berlangganan terhadap suatu merek. Pemasar 

harus mengetahui apa yang diingikan konsumen ataupun pasaran dari 

waktu ke waktu agar konsumen tidak berpindah ke merek lain. Menurut 
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Arsyad et al, dalam Samudra (2017) jika produk tidak akan disukai dan 

tidak akan bertahan lama dipasar jika kualitas yang dirasakan pelanggan 

buruk atau negatif, dan jika sebaliknya kualitas yang dirasakan positif, 

produk akan disukai dan dapat bertahan lama dipasaran. 

Pengolahan loyalitas merek merupakan kunci untuk mencapai 

kesuksesan yang strategis. Menurut Aaker (2013) menyatakan bahwa 

ada 7 gambaran kecenderungan perusahaan yang mengelolah loyalitas 

merek dengan baik, yaitu: 

1. Mengukur loyalitas pelanggan yang ada. Pengukuran harus 

mencangkup tidak hanya indicator kepuasan yang sensitive, tetapi 

juga mengukur hubungan antara pelanggan dan merek. 

2. Melakukan exit interview (wawancara keluar) dengan orang yang 

meninggalkan merek untuk menempatkan titik yang rentan. 

3. Memiliki kultur pelanggan, dimana orang – orang diseluruh 

organisasi diberdayakan dan dimotivasi untuk menjaga agar 

pelanggan tetap merasa bahagia. 

4. Mengukur nilai pelanggan seumur hidup agar pembelian dimasa 

mendatang dapat tercapai. 

5. Menghargai pelanggan yang loyal dengan memberikan reward 

sebagai hadian karena sudah loyal terhadap merek. 

6. Melanjutkan secara komuikasi berulang atau terus menerus dengan 

pelanggan dengan menggunakan surat kabar, internet, telepon, dan 

media sosial. 
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7. Mengetahui pengalaman pelanggan ketika berhubungan dengan 

perusahaan, untuk memastikan bahwa merek tidak diragukan.  

2.7.2 Peran Strategis dari Brand Loyalty 

Brand Loyalty dapat menjadi aset strategis bagi perusahaan 

dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar. Menurut Aaker 

(2008) berikut ini adalah potensi yang dapat diberikan oleh Brand 

Loyalty kepada perusahaan. 

1. Reduced Marketing Cost (mengurangi biaya pemasaran) 

Biaya pemasaran akan lebih murah jika digunakan untuk 

mempertahankan pelanggan lama dibandingkan dengan upaya untuk 

mempertahankan pelanggan baru, jika biaya pemasaran akan 

mengecil jika Brand Loyalty meningkat. 

2. Trade Leverage (meningkatkan perdagangan) 

Loyalitas yang kuat terhadap suatu merek akan menghasilkan 

peningkatan perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara 

pemasaran. Dan dapat disimpulkan bahwa pembeli akan membeli 

suatu merek di dasarkan atas kebiasaan mereka selama ini 

3. Attracting New Customer (menarik minat pelanggan baru) 

Banyaknya pelanggan suatu merek yang merasa puas dan suka pada 

merek tersebut akan menimbulkan perasaan yakin bagi calon 

pelanggan untuk mengkonsumsi merek tersebut terutama jika 

pembelian yang mereka lakukan mengandung resiko tinggi, dan 

pelanggan yang puas umumnya akan merekomendasikan merek 
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tersebut kepada orang yang dekat dengannya sehingga akan menarik 

pelanggan baru. 

4. Provide Time to Respond to Competitive Threats (memberi waktu 

untuk merespon ancaman persaingan). 

Brand Loyalty akan memberikan waktu pada sebuah perusahaan 

untuk merespon gerakan persaingan. Jika salah satu pesaing 

mengembangkan produk yang unggul, pelanggan yang loyal akan 

memberikan waktu pada perusahaan tersebut untuk memperbaharui 

produknya dengan cara menyesuaikan atau menetralisiskan. 

Dalam kaitannya dengan Brand Loyalty suatu produk, didapati 

adanya beberapa tingkatan dalam Brand Loyalty. Masing-masing 

tingkatannya menunjukkan tantangan pemasaran yang harus dihadapi 

sekaligus aset yang dapat dimanfaatkan. Menurut Rangkuti (2009) 

menjelaskan bahwa terdapat lima tingkatan dalam loyalitas konsumen 

terhadap suatu merek, seperti yang terdapat dalam pada gambar 

piramida berikut ini: 

Gambar 2.1 

Piramida Loyalitas Konsumen 

  
 
 
 

Commited 
 

 

                                                             Liking The Brand 
 

        Satisfied Buyer 
 

        Habitual Buyer 
 

                                                           Switcher/Price Buyer 
 

   Sumber: Rangkuti (2009) 
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Berdasarkan gambar piramida di atas, loyalitas konsumen 

terhadap merek memiliki lima tingkatan yang berbeda – beda, antara 

lain : 

1. Pembeli yang berpindah-pindah (Switcher/price buyer) 

Tingkatan pertam, merupakan tingkatan yang loyalitas paling dasar. 

Pembeli tidak loyal sama sekali terhadap suatu merek. Bagi pembeli 

tersebut, merek apapun dianggap memadai. 

2. Pembeli yang bersifat kebiasaan (Habitual Buyer) 

Tingkatan kedua adalah pembeli yang puas dengan produk, atau 

setidaknya tidak mengalami ketidakpuasan dan membeli merek 

produk tertentu karena kebiasaan. Untuk pembeli seperti ini, tidak 

terdapat dimensi ketidakpuasan yang cukup untuk menstimulasi 

suatu peralihan tersebut membutuhkan usaha, karena tidak ada 

alasan bagi mereka untuk memperhitungkan berbagai alternative. 

3. Pembeli yang puas (Satisfied Buyer) 

Tingkatan ke tiga agalah konsumen yang puas dengan produk 

perusahaan dan menanggung biaya peralihan produknya sendiri 

seperti biaya transport, harga lebih mahal, lokasi jauh. 

4. Pembeli yang menyukai merek (Liking the brand) 

Tingkatan yang ke empat adalah pembeli yang sungguh sunguh 

menyukai merek tersebut. Preferensi mereka mungkin dilandasi 

pada suatu asosiasi, seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam 

menggunakan produk, atau persepsi kualitas yang tinggi.  
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5. Pembeli yang berkomitmen (Commited Buyer) 

Tingkatan yang terakhir adalah pelanggan yang setia. Mereka 

mempunyai suatu kebanggan dalam menemukan atau menjadi 

pengguna dari suatu merek tertentu. Merek tersebut sangat penting 

bagi mereka, baik segi fungsi maupun sebagai suatu ekspresi 

mengenai siapa mereka sebenarnya. Rasa percaya mereka akan 

mendorong dalam merekomendasikan merek tersebut kepada orang 

lain. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2008) kerangka pikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah di identifkasi sebagai masalah yang penting. Di 

dalam kerangka pemikiran ini, penelitian diarahkan untuk mengukur variabel 

indipenden (Pengaruh Brand Image dan Perceived Quality) terhadap variabel 

dependen (Brand Loyalty) 

Semakin banyaknya kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan 

komunikasi, teknologi komunikasi seperti smartphone merupakan sebuah  

gadget/barang yang sangat tepat sekali untuk memenuhi 2 kebutuhan tersebut 

dalam satu media saja. Peranan dari smartphone sangat membantu dan 

dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kemudahan berkomunikasi 

dan mencari informasi di media internet. 

Teori yang sudah dijabarkan diatas maka, dapat diuraikan kerangka 

pikir dari penelitian ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Gambar 2.3 

Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer.2018 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Gambar 2.4 

Kerangka Hipotesis 

 

      H1 

  

 H2 

Sumber: Data Primer, 2018 

Keterangan: 

X1  Y=H1 

X2  Y=H2 

 

 Menurut Sugiyono (2014) hipotesis merupakan jawaban yang sementara 

terhadap rumusan masalah suatu penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kerlinger (2014),  

hipotesis adalah pernyataan dugaan (conjectural) tentang hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan 

(declarative) dan menghubungkan secara umum maupun khusus-variabel yang satu 

dengan variabel yang lain. Masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian, 
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landasan teori serta penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

Brand Image memiliki hubungan dengan Brand Loyalty. Konsumen yang 

memiliki gambaran positif terhadap citra merek sebuah perusahaa cenderung 

memiliki sikap yang baik dan akibatnya konsumen akan menjadi setia terhadap 

suatu merek. Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan Chieh Lu, et al., 

(2015) yang menunjukan bahwa Brand Image memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Brand Loyalty. Hal ini juga senada dengan penelitian yang di 

lakukan oleh Sharifah, et al., (2016) Brand Image memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap Brand Loyalty. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dirumuskan hipotesis pertama 

H1 : Brand Image berpengaruh secara signifikan terhadap Brand Loyalty. 

Perceived Quality yang mempunyai pengaruh terhadap Brand Loyalty. 

Kualitas layanan yang unggul akan meningkatkan keunggulan yang dirasakan pada 

sebuah merek dan mengarah untuk mengulangi pembelian. Menurut Chieh Lu, et 

al., (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Perceived Quality memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty. Hal ini juga senada 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chieh Lu, et al., 2015) bahwa Perceived 

Quality memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty. 

Sehingga menurut uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ke tiga. 

H2 : Perceived Quality berpengaruh secara signifikan terhadap Brand 

Loyalty 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Explanatory. Menurut Sugiyono (2014) penelitian Explanatory merupakan 

penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel – variabel yang 

diteliti serta menghubungkan antara variabel dengan yang lain. Alasan 

menggunakan jenis penelitian Explanatory adalah untuk menjelaskan dan 

mengetahui hubungan tentang ada tidaknya pengaruh Brand Image dan 

Perceived Quality terhadap Brand Loyalty smartphone merek Xiaomi 

dilingkup fans Xiaomi Indonesia. 

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode 

penelitian kuantitatif. Para ahli seperti Sugiyono (2014) menyatakan bahwa 

metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivism yang digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument – 

instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi untuk penelitian ini dilakukan pada Group dari smartphone 

Xiaomi yang ada di media sosial Facebook. Alasan untuk pemilihan lokasi ini 
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karena media sosial facebook sudah dikenal masyarakat luas salah satunya 

sebagai tempat jual beli smartphone dan bertukar informasi seputar 

smartphone. Media sosial facebook juga tempat yang sering digunakan para 

MI fans sebut saja pengguna loyal terhadap produk Xiaomi terutama 

smartphone untuk berjualan maupun bertukar informasi sehubungan dengan 

smartphone Xiaomi. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi bisa diartikan sebagai total subyek yang akan diteliti. 

Mengungkapkan Sugiyono (2014) bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang dinilai mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu sehingga penting untuk ditetapkan 

oleh peneliti dalam mempelajari kemudian menyimpulkannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pengguna smartphone Xiaomi di group 

facebook Xiaomi Indonesia, yang di dalamnya meliputi anggota 

pengguna smartphone Xiaomi dan pengguna yang belum tentu 

menggunakan smartphone Xiaomi, maupun anggota lama yang sudah 

tidak menggunakan smartphone Xiaomi. 

3.3.2 Sampel 

3.3.2.1 Ukuran Sampel 

Saran untuk penentuan ukuran sampel menurut teori Roscoe 

dalam Sugiyono (2014) adalah ukuran sampel yang layak dalam 
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penelitian adalah 30 sampai 500. Mengacu pada teori Roscoe , maka 

penulis dapat menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 250 responden. Sampel sebanyak 250 sampel digunakan 

agar dapat lebih representatif (mewakili populasi yang ada) dan agar 

hasil yang diperoleh lebih akurat dalam menjawab hipotesis 

sebelumnya yang didukung oleh teori Roscoe dalam Sugiyono 

(2014) pada poin pertama. Kesimpulan bersarnya sampel yang 

diambil dianggap sudah memenuhi karena telah memenuhi jumlah 

sampel yang diinginkan. 

3.3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2014) teknik sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel yang berguna untuk menentukan sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian terhadap berbagai teknik 

sampling yang digunakan. Desain pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah nonprobability sampling. Menurut Sekaran 

(2011), dalam desain pengambilan sampel cara nonprobabilitas, 

peluang elemen dalam populasi untuk terpilih sebagai subjek sampel 

tidak diketahui. Hal tersebut berarti bahwa temuan dari studi 

terhadap sampel tidak dapat secara meyakinkan digeneralisasikan 

pada populasi. 

Teknik sampling non-probability yang digunakan pada 

penelitian ini adalah purposive sampling, yang dimana menurut 

Sugiyono (2014) yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Menurut Sekaran (2011) pengambilan sampel dalam 
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penelitian ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat 

memberikan informasi yang diinginkan, karena mereka adalah satu-

satunya yang memiliki, atau memenuhi beberapa kriteria yang 

ditentukan oleh peneliti. Pertimbangan atau kriteria dalam 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Responden merupakan konsumen yang pernah membeli produk 

smartphone Xiaomi di Indonesia dengan minimal pembelian dua 

kali atau lebih, karena menurut Kotler & Keller (2014) 

mendefinisikan pelanggan yang loyal terhadap merek akan membeli 

produk berulang untuk jangka waktu yang lama. 

2. Responden yang sudah memakai produk smartphone sudah lebih 

dari 1 tahun atau lebih, karena menurut Kotler & Keller (2014) 

proses psikologis dasar memainkan peranan penting dalam 

memahami bagaimana konsumen benar – benar membuat keputusan 

pembelian mereka dan untuk pemakaian yang lama. 

3. Konsumen smartphone Xiaomi yang berusia lebih 18 tahun, karena 

menurut Hawkins & Mothersbaugh (2010) menyatakan bahwa 

konsumen dapat memperlihatkan bagaimana menggunakan media 

dan produk, dimana konsumen tersebut akan melakukan pembelian 

dan dapat merasakan aktivitas pemasaran. 

 

3.4 Sumber Data 

Cooper dan Schindler (2013) mendefinisikan data adalah sebagai nilai 

– nilai yang tercatat atau yang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan sumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

datanya, penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data yang , yaitu 

data primer dan data sekunder. 

3.4.1 Data primer 

Menurut Sugiyono (2014) mendefinisikan bahwa sumber data 

primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data 

primer merupakan data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian. 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari jawaban responden melalui 

kuisioner yang disebar pada responden yang terkait dengan penelitian yaitu 

konsumen smartphone Xiaomi di group Xiaomi Indonesia. 

3.4.2 Data sekunder  

Menurut Sugiyono (2014) data sekunder adalah sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya 

melalui orang lain atau dokumen. Sumber daya sekunder dapat diperoleh 

dari buku, majalah, publikasi pemerintah bagian ekonomi daya sensus, 

abstrak statistical, data base, media dan laporan perusahaan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan sebagai 

alat untuk mendapatkan data – data yang diperlukan sesuai dengan tujuan 

spesifikasi peneliti dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data, antara lain: 
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3.5.1 Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2014) kuesioner adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Peneliti lain seperti 

Sekaran (2011) menyatakan bahwa kuisioner merupakan daftar pertanyaan 

tertulis yang sudah dirumuskan sebelumnya untuk responden menjawab. 

Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan apabila jumlah responden cukup 

besar dan tersebar luas. Alat yang digunakan untuk membuat kuesioner 

online dalam penelitian ini adalah Google Form.  

3.5.2 Studi Kepustakaan  

Menurut Sugiyono (2014), studi kepustakaan berkaitan dengan 

kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan 

norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan 

dalam penelitian ini menggunakan sumber dari penelitian terdahulu, jurnal 

ilmiah dan buku – buku yang menunjang keterkaitan dengan topik 

penelitian. 

  

3.6 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa variabel penelitian 

adalah suatu atribut atau sifat dari seseorang, obyek maupun kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian akan ditarik kesimpulan. Berikut adalah variabel yang akan 

digunakan  dalam penelitian ini yaitu : 
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3.6.1 Variabel Independen (X) 

Menurut Sugiyono (2014) variabel independen atau variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadikan penyebab 

perubahannya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel independen adalah: 

1. Brand Image (X1) 

2. Perceived Quality (X2) 

3.6.2 Variabel Depenten (Y) 

Sedangkan menurut Sugiyono (2014) variabel dependen adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang akan menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen 

adalah Brand Loyalty (Y). 

 

3.7 Definisi Oprasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu unsur dari sebuah penelitian yang 

menjelaskan bagaimana caranya mengukur sebuah variabel yang tepat. 

Menurut Sugiyono (2014) definisi oprasinal variabel adalah penentu kontrak 

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

Definisi operasional sendiri akan memberikan suatu informasi yang akan 

diperlukan untuk mengukur berapa banyak variabel yang diteliti, itu sebabnya 

didalam tahapan ini harus ada disetiap penelitian kuantitatif. Berikut ini adalah 

definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini : 
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3.7.1 Brand Image (X1) 

Menurut Kotler & Armstrong (2015) mengatakan bahwa Brand 

Image merupakan sikap keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu brand. Keberhasilan suatu Brand Image dapat 

dikatakan berhasil jika pelanggan mempunyai pemikiran positif dan juga 

akan lebih baiknya pelanggan sudah merasa loyal terhadap brand tersebut. 

Menurut Qu et al dalam Chieh Lu, et al., (2015) beberapa peneliti 

menyatakan bahwa brand association yang menguntungkan, kuat dan unik 

dapat menciptakan Brand Image yang akan menjadi pendorong utama dari 

brand equity. Kesimpulannya item yang digunakan untuk mengukur Brand 

Image dalam penelitian ini adalah : 

a. Smartphone Xiaomi memiliki citra yang berbeda 

b. Pelayanan customer service di smartphone Xiaomi sangat baik. 

c. Saya merasa nyaman menggunakan smartphone Xiaomi. 

d. Samrtphone Xiaomi memiliki keunikan. 

3.7.2 Perceived Quality (X2) 

Persepsi kualitas atau bisa disebut Perceived Quality banyak 

diartikan sebagai tolak ukur keseluruhan konsumen terhadap suatu 

merek produk maupun jasa, yang hasilnya akan menjadikan rasa loyal 

terhadap suatu merek. Menurut Chieh Lu, et al., (2015) Kualitas layanan 

yang unggul akan memberikan peningkatan keunggulan yang dimiliki 

pada sebuah merek dan memberikan pemikiran untuk mengulangi 

pembelian. Kesimpulan teori yang sudah disebutkan diatas, item yang 

akan digunakan untuk penelitian ini adalah : 
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a. Xiaomi menawarkan smartphone dengan berbagai jenis 

dengan kualitas baik. 

b. Xiaomi menawarkan smartphone dengan berbagai jenis 

dengan kualitas yang konsisten. 

c. Pelayanan yang disediakan oleh pihak Xiaomi jika terjadi 

masalah dengan smartphone dapat diandalkan. 

d. Smartphone Xiaomi mempunyai kelebihan dalam fitur 

tertentu. 

3.7.3 Brand Loyalty (Y) 

Brand Loyalty merupakan inti dari brand equity yang menjadi 

gagasan sentral dalam pemasaran dan dapat sebagai ukuran kesetiaan 

suatu konsumen terhadap suatu brand. Menurut Aaker (2013) 

mendefinisikan suatu Brand Loyalty atau “ketahanan” yaitu untuk 

mengganti (penggunaan) merek, dapat didasarkan pada kebiasaan 

sederhana, prefensi atau biaya untuk mengganti merek. Menurut 

Morgan and Hunt dalam Sharifah, et al., (2016) mendefinisikan Brand 

Loyalty yaitu hubungan antara pembeli yang melakukan pembelian terus 

menerus terhadap suatu merek atau komitmen antara pelangga dan 

pemasok yang berkelanjutan untuk mempertahankan hubungan 

diantaranya. Kesimpulan teori yang sudah disebutkan diatas, item yang 

digunakan untuk mengukur brand image dalam penelitian ini adalah : 

a. Saya akan membeli smarthphone Xiaomi walaupun merek lain 

melakukan promosi. 
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b. Saya tidak keberatan membayar lebih untuk membeli 

smartphone Xiaomi. 

c. Saya tidak akan membeli merek lain selain smartphone Xiaomi 

walaupun ada komentar negatif. 

d. Saya akan merekomendasikan merek dari smartphone Xiaomi 

kepada orang lain. 

Rincian definisi operasional dalam bentuk tabel mengenai penjelasan, 

konsep, variabel, indikator dan item yang akan digunakan oleh peneliti, dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Indikator Item Sumber 

1 
Brand Image 

(x1) 

Citra yang 

memiliki 

perbedaan 

Smartphone Xiaomi 

memiliki critra yang 

berbeda 

Chieh Lu, et 

al., (2015) 

Citra pelayanan 

Pelayanan costumer 

service di smartphone 

Xiaomi sangat baik. 

Citra kenyamanan 

Merasakan kenyamanan 

menggunakan smartphone 

Xiaomi. 

Citra yang 

memiliki keunikan 

Smartphone Xiaomi 

memiliki keunikan. 

2 

 

 

 

Perceived 

Quality (x2) 

 

 

 

Kualitas produk 

Xiaomi menawarkan 

smartphone dengan 

berbagai jenis dengan 

kualitas baik Chieh Lu, et 

al., (2015) 

Konsistensi merek 

Xiaomi menawarkan 

smartphone dengan 

berbagai jenis dengan 

kualitas yang konsisten. 
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Sumber: Data sekunder, 2018. 

3.8 Skala Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2014) definisi skala pengukuran merupakan 

kesempatan yang dipergunkan sebagai acuan untuk menentukan panjang 

pendeknya interval yang ada dalam alat pengukuran, sehingga alat pengukuran 

tersebut digunakan dalam pengukuran yang akan menghasilkan data 

kuantitatif. 

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang akan digunakan adalah 

skala likert. Menurut Sugiyono (2014) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

No Variabel Indikator Item Sumber 

  

Kehandalan 

pelayanan 

Pelayanan yang disediakan 

oleh pihak Xiaomi jika 

terjadi masalah dengan 

smartphone dapat 

diandalkan.  

Fitur 

Smartphone Xiaomi 

mempunyai kelebihan 

dalam fitur tertentu. 

3 
Brand Loyalty 

(Y) 

 

Kesetiaan 

Membeli smarthphone 

Xiaomi walaupun merek 

lain melakukan promosi. 

 

 

Sharifah, et al., 

(2016) 

 

 

 

 

 

Kesetiaan 

Komitmen merek 

Merasa tidak keberatan 

membayar lebih untuk 

membeli smartphone 

Xiaomi. 

Mempertahankan 

merek tertentu dari 

komentar negatif 

Merasa tidak akan 

membeli merek lain selain 

smartphone Xiaomi 

walaupun ada komentar 

negatif. 

Kesetiaan 

Komitmen merek 

Merekomendasi 

Merekomendasikan merek 

dari smartphone Xiaomi 

kepada orang lain. 
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fenomena sosial. Peneliti lain seperti Sekaran (2011) menyebutkan bahwa 

skala likert di desain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak 

setuju dengan pernyataan pada skala titik. 

Jawaban disetiap item dalam instrument penelitian yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradasi nilai yang bersifat positif hingga yang bersifat 

negatif, sedangkan menurut Sugiyono (2014) mengatakan bahwa untuk 

keperluan analisis bentuk kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi bentuk 

skor. Dalam penelitian ini respon terhadap sejumlah item yang terkait dengan 

variabel akan digambarkan dengan skala interval lima tingkat seperti Tabel 3.2 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Skala Penelitian untuk Pernyataan 

No. Keterangan Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Netral 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

  Sumber: Sugiyono, 2014. 

3.9 Uji Instrumen Penelitian 

Menurut Ghozali (2011) instrumen data yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid 
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jika pada kuesionernya mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. 

 

3.9.1 Uji Validitas 

Uji validitas menurut Ghozali (2011) digunakan untuk mengukur valid 

atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas menurut Ghozali (2011) dapat 

dilakukan dengan melihat nilai Correlated Item-Total Correlation dengan 

kriteria yaitu jika nilai r hitung lebih besar dari r Tabel dan nilainya positif 

(pada taraf signifikan 5 persen atau 0,05), maka butir atau pertanyaan atau 

indikator tersebut dikatakan “valid”, dan sebaliknya.  

Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment Pearson dengan level 

signifikan 5%. Jika probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka, 

instrumen dinyatakan valid dan jika probabilitas hasil korelasi lebih besar dari 

0,05 (5%) maka instrumen dinyatakan tidak valid. 

3.9.2 Uji Reliabilitas. 

Menurut Ghozali (2011) mengatakan bahwa realibilitas merupakan 

suatu angka yang menunjukkan konsistensi alat ukur di dalam mengukur objek 

yang sama. Reliabilitas dapat diukur dengan satu kali pengukuran, yakni 

dengan membandingkan hasil dari satu pertanyaan dengan pertanyaan lain atau 

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Menurut Nugroho (2018) 
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reliabilitas suatu variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai cronbach’s 

alpha > 0,60 (α > 0,60).  

Pengujian realibilitas instrumen dalam suatu penelitian dilakukan 

karena keterandalan instrumen yang berkaitan dengan taraf kepercayaan 

terhadap instrumen penelitian tersebut. Hasil pengujian validitas dan 

reliabilitas dari masing-masing variabel dalam penelitian ini diteliti dengan 

menggunakan program SPSS versi 24.0 di Windows 10. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2014) merupakan metode yang 

digunakan untuk menganalisis data untuk memecahkan masalah atau menguji 

hipotesis. 

 

3.10.1 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini untuk mengolah data sebelum dilakukan pengujian 

analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih 

dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi sebagai berikut: 

3.10.1.1 Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2011) mengemukakan bahwa “ Uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan 

pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengansumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Menguji suatu data berdistribusi normal 
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atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot untuk 

melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambil keputusan menurut  

Ghozali (2011): 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuh asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogrov-

Smirnov jika hasil angka signifikansi ( Sig ) lebih kecil dari 0,05 maka data 

tidak terdistribusi normal. 

3.10.1.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2011), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Jika, variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adakah variabel 

independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol. 

3.10.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika, variance dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2011) model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Jika p value > 0,05 tidak signifikan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 

artinya model regresi lolos uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. 

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada atau tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Cara ini dilakukan dilakukan dengan menggunakan dasar analisis 

sebagai berikut: 

a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit maka terjadi heteroskedastisitas). 

b. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit maka terjadi heteroskedastisitas). 

 

3.10.2 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah transformasi data mentah ke dalam bentuk 

yang mudah dipahami atau diinterpretasi. Analisis deskriptif bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik setiap variabel dalam sampel. Hasil analisis ini juga 

dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan alat analisis 

dalam uji hipotesis. Analisis deskriptif dalam penelitian ini maksudnya 

menjelaskan hasil pengisian responden atas jawaban yang ada dalam 
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kuesioner atau angket yang didasarkan pada persentase. Menurut Kuncoro 

(2013) kategori rata – rata dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Kategori rata – rata  

Rata – rata Kategori 

1,00≤  x <1,89 Sangat rendah / sangat buruk 

1,90< x < 2,69 Rendah / buruk  

2,70 < x < 3,49 Sedang / cukup baik 

3,50 < x < 4,29 Tinggi / baik 

4,30 < x ≤ 5,00 Sangat tinggi /sangat baik 

Sumber: Data Sekunder, 2018 

Dalam mendeskripsikan data dalam bentuk peresentase digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

DP  : Deskriptif Presentase (%) 

n   : Jumlah nilai yang diperoleh 

N  : Jumlah nilai ideal 

 

3.10.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Sesuai dengan jenis data yang ada, data dalam penelitian ini adalah 

data interval. Analisis ini dapat digunakan pendekatan statistik parametrik 

regresi linear berganda yaitu menurut Malhotra (2010) suatu teknik statistik 

yang dikembangkan melalui model matematika yang menghubungkan dua 

atau lebih variabel  independen  dengan  suatu variabel , untuk mengetahui 
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pengaruh Brand Image (X1) dan Perceived Quality (X2) terhadap Brand 

Loyalty (Y) pada pengguna smartphone Xiaomi Indonesia dimedia sosial 

group facebook. Menurut Sugiyono (2014) rumus yang dapat digunakan 

sebagai perhitungan analisa regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

Y    =  a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + … +β4X4 +e 

Keterangan: 

  Y = Nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 

 Β = Koefisien regresi 

   a = Konstanta 

  X = Variabel bebas 

  E = Faktor pengganggu (error) 

 

3.10.4 Uji Hipotesis 

3.10.4.1 Pengujian kebaikan model (Uji F) 

Menurut Anwar (2011) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (a = 5%). Untuk 

menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan, maka dilakukan uji F 

yang dilakukan untuk mengetahui hubungan didalam kebaikan model. 

Menentukan uji Fhitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut: 

 Fhitung =          
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R2= koefisien determinasi 

K  = jumlah parameter 

N  = jumlah parameter 

Menentukan F tabel berdasarkan df 1(k – 1) dan df 2 (n – k – 1) 

pada tabel output kemudian mencari pada tabel F, atau dapat dicari 

pada program Ms Excel dengan cara pada cell kosong dengan cara 

mengetik =finv(tingkat signifikansi, df 1,df2) lalu tekan enter.  

Kriteria keputusan adalah apabila Ho ditolak = F hitung > F 

Tabel maka dikatakan variabel independen / bebas berpengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel terikat, demikian sebaliknya jika Ho 

diterima F hitung < F tabel maka dikatakan variabel independen / bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen / terikat. 

3.10.4.2 Pengujian secara parsial (Uji T) 

Menurut Malhotra (2010) Signifikansi statistic hubungan liner 

rantara X dan Y dapat diuji dengan memeriksa hipotesis: 

H0: β1=0 

H1: β1 ≠0 

Hipotesis nol menyiratkan bahwa tidak ada hubungan linier antara 

X danY. Hipotesis alternatif adalah adanya hubungan, positif atau negatif, 

antara X dan Y biasanya, uji dua sisi dilakukan. Statistik dengan derajat 

kebebasan dapat digunakan, dimana Uji T berfungsi mengetahui signifikasi 

antara variabel independen (X) terhadap variabel independen (Y) secara 

parsial. Rumus yang digunakan untuk menguji uji T adalah sebagai berikut 

(Malhotra, 2010) : 
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Thitung  = 
SEb

b
 

Dimana : 

t = statistik uji 

b = koefisien regresi 

SEb = standar error 

Pengujian ini, peneliti menggunakan signifikansi sebesar 5% untuk 

mengetahui faktor mana dari variabel X yang berpengaruh dominan pada 

Brand Image dan Perceived Quality dengan kriteria: 

1) Jika nilai signifikan > 0,05 dan  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< dari  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

Hipotesis ditolak koefisien regresi tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Maka 

hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), maka secara 

parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3.10.4.3 Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2011), koefisien determinasi ( R² ) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai 

R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi 

adalah jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. 

Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel independen, sehingga banyak peneliti yang menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi 

yang terbaik. Tidak seperti nilai R², nilai Adjusted R² dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1.Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Profil Perusahaan 

Xiaomi pada awalnya adalah perusahaan mobile internet 

yang berdedikasi untuk menciptakan pengalaman pengguna dari 

segala aspek. Didirikan pada tahun 2010, perusahaan ini dengan 

cepat telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di 

Cina. Perusahaan ini kini bernilai lebih dari 10 miliar USD dan 

memiliki lebih dari 3000 karyawan (Xiaomi, 2018). 

Xiaomi sendiri tidak hanya menjual smartphone sajam 

melainkan juga menjual peralatan elektronik lainnya Mi Pad, MIUI, 

Mi WiFi, Mi TV, Mi Box, Mi Band, Mi Power Bank, Mi Cloud, Mi 

Talk, Mi Air Purifier, Yi Action Camera, Earphone, dan masih 

banyak produk-produk Xiaomi lainnya. Xiaomi terus berkembang 

pesat hingga sekarang, Xiaomi mampu bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lainnya. 

Portofolio produk utama Xiaomi meliputi Xiaomi Phones 

kualitas tinggi dan kinerja perangkat Android ; 

• MIUI ROM: ROM kustomisasi tinggi yang dapat 

digunakan di beberapa perangkat Android. 

• MiTalk: aplikasi messaging unggul. 

• MiBox: set-top box pintar yang meningkatkan 
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pengalaman TV Anda. 

Menurut group Xiaomi Indonesia, Xiaomi menggabungkan 

individu-individu cerdas dari Google, Kingsoft, Microsoft, 

Motorola, Yahoo dan perusahaan-perusahaan teknologi dan internet 

lainnya dari seluruh dunia untuk membuat visi tersebut jadi nyata. 

Xiaomi menciptakan hardware, software dan layanan internet luar 

biasa dengan bantuan penggemar Xiaomi, para Mi fans. Xiaomi 

menjual produknya ngsung kepada pengguna untuk menjaga agar 

harga produk tetap kompetitif.  

Gambar 4.1 

Logo Xiami “MI” 

Sumber: Xiaomi, 2018. 

Nama Xiaomi berasal dari Bahasa Mandarin yang berarti “beras 

kecil”. Nama Xiaomi ini memiliki makna yaitu “Xiao” sebagai konsep 

Buddha yang berarti “sebutir beras dari Buddha adalah sama besarnya 

seperti gunung . Tulisan "MI" pada logo Xiaomi merupakan singkatan 

dari Mobile Internet. Singkatan ini juga memiliki arti lain, salah satunya 

adalah "Mission Impossible" karena setelah mendirikan Xiaomi, 

terdapat banyak hambatan yang terlihat mustahil untuk dihadapi pada 

saat itu. 

Xiaomi memiliki pedoman yang membuat mereka berkembang 

hingga sekarang, pedoman itu “Just for Fans” yang merupakan slogan 
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Xiaomi karena setiap langkah dari jalan dipimpin oleh penggemar 

Xiaomi. Staff yang bekerja di perusahaan Xiaomi, awalnya merupakan 

penggemar produk Xiaomi sebelum mereka memutuskan untuk 

bergabung dengan perusahaan Xiaomi. Xiaomi tidak hanya memiliki 

tim yang penuh gairah tetapi juga memiliki sikap yang sama mengejar 

kesempurnaan tanpa henti.  

Kesimpulan dari kinerja Xiaomi adalah terus-menerus 

memperbaiki dan meningkatkan sesuatu yang dapat memberikan 

pengalaman pengguna yang terbaik. Xiaomi adalah tim yang tak kenal 

takut untuk mencoba konsep baru yang mendobrak tradisi dan batasan. 

Dukungan fans Xiaomi serta mentalitas dan dedikasi berikutlah yang 

telah membuat produk Xiaomi begitu unik. 

Slogan yang dipegang teguh oleh pihak Xiaomi menimbulkan 

dampak positif dari pengguna produk Xiaomi, contohnya adalah group 

Xiaomi Indonesia dimedia sosial Facebook yang didalamnya 

membahas tentang semua hal berbau produk Xiaomi salahsatunya 

adalah smartphone. 

Group Xiaomi Indonesia dimedia sosial Facebook terbentuk 

karena adanya kepentingan dan tujuan yang sama antara pengguna 

smartphone xiaomi di Indonesia. Harapan terbentuknya group Xiaomi 

Indonesia bagi para pengguna smatphone Xiaomi maupun konsumen 

yang ingin membeli smatphone Xiaomi adalah sebagai wadah bertukar 

informasi / sharing seputar smartphone Xiaomi dengan berbagai tipe 

yang ada.  
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4.1.2. Visi dan Misi Xiaomi 

Xiaomi memiliki visi dan misi yang dipegang teguh dalam 

perusahaannya, yaitu: 

a Visi 

Visi dari Xiaomi adalah menjadi perusahaan global dengan fokus 

menciptakan pengalaman pengguna dari segala aspek. 

b Misi 

Misi dari Xiaomi dalah merancang, mengembangkan, menjual 

telepon cerdas, aplikasi seluler dan elektronik. 

 

4.2.Diskripsi Karakteristik Responden 

Hasil penyebaran kuisioner yang telah dilakukan kepada pengguna 

Xiaomi group Indonesia dimedia sosial Facebook sebanyak 250 orang 

responden, dikelompokkan berdasarkan usia, banyaknya pembelian dan 

lama penggunaan. Karakteristik responden diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1 Karakteristik responden berdasarkan usia 

Responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Karakteristik responden berdasarkan usia 

Usia Jumlah Responden Presentase 

18 – 22 tahun 43 17,2% 

23 – 27 tahun 40 16% 

Diatas 27 tahun 167 66,8% 

Total 250 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah,2018. 
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Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukan jumlah sampel yang 

diambil berdasarkan usia responden pengguna Xiaomi yang 

menggunakan smartphone Xiaomi. Dari Tabel 4.1 dapat dikatakan 

bahwa usia responden pengguna Xiaomi group Indonesia dimedia 

sosial Facebook terbanyak adalah direntan usia diatas 27 tahun yaitu 

sebanyak 167 responden (66,8%) dari total 100% dan hasil terendah 

adalah ditrentan usia 18 – 22 tahun sebanya 40 responden (16%) dari 

total 100%. 

Hawkins & Mothersbaugh (2010) menyatakan, bahwa 

konsumen diumur yang sudah matang yaitu diatas 18 tahun dapat 

menggunakan media maupun produk dengan benar, dimana dapat 

melakukan sebuah pembelian dan merasakan aktivitas pemasaran.  

Penelitian ini adalah pengguna smartphone Xiaomi rata – 

rata umur diatas 18 tahun, yang menunjukan bahwa smartphone 

Xiaomi lebih banyak diminati oleh kalangan anak remaja maupun 

orang tua dikarenakan dari harga hingga spesifikasi dari smartphone 

Xiaomi sudah cukup mumpuni dikalangan anak remaja dan orang 

tua, dan seperti yang diberitakan di Kompas (2018) bahwa usia 18 

tahun keatas banyak pengguna smartphone dikarenakan ada faktor 

harga maupun spesifikasi yang mendorong mereka untuk 

menggunakannya. 

4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan banyaknya pembelian 

Responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.2 

Karakteristik responden berdasarkan banyaknya pembelian 

Banyaknya Pembelian Jumlah Responden Presentase 

Pembelian 1 kali 71 28,4% 

Pembelian 2 – 3 kali 114 45,6% 

Pembelian lebih dari 3 

kali 

65 26% 

Total 250 100% 
Sumer: Data Primer yang dioleh,2018. 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukan jumlah sampel yang 

diambil berdasarkan banyaknya pembelian responden pengguna 

Xiaomi yang menggunakan smartphone Xiaomi. Dari Tabel 4.2 

dapat dikatakan bahwa banyaknya pembelian responden pengguna 

Xiaomi group Indonesia dimedia sosial Facebook terbanyak adalah 

pembelian 2 – 3 kali yaitu 114 responden (45,6%) dari total 100% 

dan hasil terendah adalah pembelian lebih dari 3 kali yang memiliki 

65 responden (26%) dari total 100%. 

Kotler dan Keller (2009) menyatakan, pelanggan yang 

disebut loyal terhadap brand atau produk akan membeli secara 

berulang dalam jangka waktu yang panjang.  

Penelitian ini pengguna smartphone Xiaomi rata – rata 

pembelian 2 sampai 3 kali yang menjelaskan bahwa pengguna 

smartphone Xiaomi dimedia sosial Facebook group Xiaomi 

Indonesia banyak yang merasa cukup menarik untuk pembelian 

berulang terhadap produk smartphone yang dikeluarkan oleh 

Xiaomi, dan seperti yang diberitakan oleh Kaonang (2018) bahwa 

pengguna smartphone Xiaomi kebanyakan membeli lebih dari 1 unit 
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dan rata - rata berusia 18 tahun keatas yang tergolong remaja dan 

orang tua.  

4.2.3 Karakteristik responden berdasarkan lamanya penggunaan 

Responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 

Karakteristik responden berdasarkan jangka watu penggunaan 

Lamanya Penggunaan Jumlah Responden Presentase 

Pemakaian kurang dari 1 

tahun 

79 31,6% 

Pemakaian 2 – 3 tahun 65 26% 

Pemakaian lebih dari 3 

tahun 

106 42,4% 

Total 250 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah,2018. 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukan jumlah sampel yang 

diambil berdasarkan lamanya penggunaan responden pengguna 

Xiaomi yang menggunakan smartphone Xiaomi. Dari Tabel 4.3 

dapat dikatakan bahwa jangka waktu penggunaan responden 

pengguna Xiaomi group Indonesia dimedia sosial Facebook 

tertinggi adalah pemakaian lebih dari 3 tahun sebanyak 106 

responden (42,4%) dari total 100% dan hasil terendah adalah 65 

responden (26%) dari total 100%. 

Menurut Kotler & Keller (2014) rasa loyalitas akan timbul 

karena adanya proses psikologis dasar memainkan peranan penting 

dalam memahami bagaimana konsumen benar – benar membuat 

keputusan pembelian mereka dan untuk pemakaian yang lama.  

Pengguna smartphone Xiaomi didalam penelitian ini 
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memiliki rata – rata menggunakan selama lebih dari 3 tahun yang 

menjelaskan bahwa pengguna smartphone Xiaomi dimedia sosial 

Facebook group Xiaomi Indonesia merasa nyaman dan puas 

terhadap produk smartphone Xiaomi yang mereka miliki, dan 

seperti yang di beritakan oleh Kaonang (2018) menyatakan bahwa 

pengguna yang merasa paling loyal dan puas adalah pengguna 

smartphone Xiaomi daripada pengguna smartphone Samsung. 

 

4.3.Diskripsi Jawaban Responden 

Diskripsi jawaban responden menjelaskan tentang distribusi item-

item dari variabel bebas yaitu brand image (X1) dan perceived quality (X2). 

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu brand loyalty (Y). Pengukuran 

dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5. Pada setiap pernyataan 

responden diminta untuk mengisi pernyataan-pernyataan tersebut sesuai 

dengan kondisi sesungguhnya. 

4.3.1. Tanggapan responden mengenai variabel Brand Image 

Hasil dari jawaban responden mengenai variabel brand 

image terhadap brand loyalty produk smartphone Xiaomi group 

Indonesia dimadia sosial Facebook. 

Tabel 4.4 

Tanggapan Responden Mengenai Brand Image 

Butir 

Sebaran Skors 
Total 

Mean 5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % F % 

X1.1 113 45,2 85 34 44 17,6 7 2,8 1 0,4 250 100 4,208 

X1.2 86 34,4 104 41,6 56 22,4 4 1,6 0 0 250 100 4,088 

X1.3 112 44,8 95 38 43 17,2 0 0 0 0 250 100 4,276 

X1.4 106 42,4 91 36,4 53 21,2 1 0,4 0 0 250 100 4,2 

Rata – Rata 4,193 

Sumber: Data Primer yang diolah,2018. 
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Keterangan : 

1. (X1.1) Smartphone Xiaomi memiliki citra yang berbeda. 

2. (X1.2) Pelayanan costumer service di smartphone 

Xiaomi sangat baik. 

3. (X1.3) Saya merasa nyaman menggunakan smartphone 

Xiaomi. 

4. (X1.4) Smartphone Xiaomi memiliki keunikan. 

Tabel 4.4 diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden 

mengenai variabel brand image terhadap brand loyalty produk 

smartphone Xiaomi group Indonesia dimadia sosial Facebook. 

Analisis deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

mean yang terkecil dari variabel brand image (X1.2) Pelayanan 

costumer service di smartphone Xiaomi sangat baik yang memiliki 

nilai mean yang sama yaitu sebesar 4,088 yang termasuk dalam 

kategori baik, sedangkan mean terbesar dari variabel (X1.3) Saya 

merasa nyaman menggunakan smartphone Xiaomi yang memiliki 

nilai mean sebesar 4,276 yang termasuk dalam kategori baik. 

Hasil dari jawaban responden menunjukkan bahwa, nilai 

mean secara keseluruhan dari variabel brand image memiliki nilai 

rata – rata sebesar 4,193 yang termasuk dalam kategori baik dari 

nilai maksimal 5,00. Maka, setiap indikator jawaban yang dominan 

sangat setuju yaitu pada indikator (X1.1) Smartphone Xiaomi 

memiliki citra yang berbeda, yang akan memberikan dampak 
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terhadap konsumen berupa kesan yang berbeda dari setiap 

penggunaan type smartphone Xiaomi yang ada. 

4.3.2. Tanggapan responden mengenai variabel Perceived Quality 

Hasil dari jawaban responden mengenai variabel perceived 

quality terhadap brand loyalty produk smartphone Xiaomi group 

Indonesia dimadia sosial Facebook. 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Mengenai Perceived Quality 

Butir Sebaran Skors Total Mean 

5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % F % 

X2.1 118 47,2 76 30,4 29 11,6 27 10,8 0 0 250 100 4,14 

X2.2 93 37,2 107 42,8 37 14,8 13 5,2 0 0 250 100 4,12 

X2.3 91 36,4 111 44,4 32 12,8 16 6,4 0 0 250 100 4,108 

X2.4 112 44,8 85 34 12 4,8 41 16,4 0 0 250 100 4,072 

Rata – Rata  4,11 

Sumber: Data Primer yang diolah,2018. 

Keterangan : 

1. (X2.1) Xiaomi menawarkan smartphone dengan 

berbagai jenis dengan kualitas baik. 

2. (X2.2) Xiaomi menawarkan smartphone dengan berbagi 

jenis dengan kualitas yang konsisten. 

3. (X2.3) Pelayanan yang disediakan oleh pihak Xiaomi 

jika terjadi masalah dengan smartphone dapat 

diandalkan. 

4. (X2.4) Smartphone Xiaomi mempunyai kelebihan 

dalam fitur tertentu. 
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Tabel 4.5 diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden 

mengenai variabel perceived quality terhadap brand loyalty produk 

smartphone Xiaomi group Indonesia dimadia sosial Facebook. 

Analisis deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

mean yang terkecil dari variabel perceived quality adalah (X2.4) 

Smartphone Xiaomi mempunyai kelebihan dalam fitur tertentu yang 

memiliki nilai mean yang sama yaitu sebesar 4,072 yang termasuk 

dalam kategori baik, sedangkan mean terbesar dari variabel (X2.1) 

Xiaomi menawarkan smartphone dengan berbagai jenis dengan 

kualitas baik yang memiliki nilai mean sebesar 4,14 yang termasuk 

dalam kategori baik.  

Hasil dari jawaban responden menunjukkan bahwa, nilai 

mean secara keseluruhan dari variabel perceived quality memiliki 

nilai sebesar 4,11 yang termasuk dalam kategori baik dari nilai 

maksimal 5,00. Maka, disetiap indikator jawaban yang dominan 

sangat setuju yaitu pada indikator (X2.1) Xiaomi menawarkan 

smartphone dengan berbagai jenis dengan kualitas baik, yang akan 

berdampak kepada konsumen berupa pembelian produk smartphone 

akan terasa puas dengan kualitas yang diberikan disetiap type 

smartphone Xiaomi. 

4.3.3. Tanggapan responden mengenai variabel Brand Loyalty 

Hasil dari jawaban responden mengenai variabel perceived 

quality terhadap brand loyalty produk smartphone Xiaomi group 

Indonesia dimadia sosial Facebook. 
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Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai Brand Loyalty 

Butir Sebaran Skors Total Mea

n 5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % F % 

Y1.1 113 45,2 63 25,2 62 24,8 12 4,8 0 0 250 100 4,108 

Y1.2 72 28,8 132 52,8 43 17,2 3 1,2 0 0 250 100 4,092 

Y1.3 68 27,2 147 58.8 24 9,6 11 4,4 0 0 250 100 4,088 

Y1.4 86 34,4 104 41,6 41 16,4 19 7,6 0 0 250 100 4,028 

Rata – Rata  4,079 
Sumber: Data Primer yang diolah,2018. 

Keterangan : 

1. (Y1.1) Saya akan membeli Smartphone Xiaomi 

walaupun merek lain melakukan promosi. 

2. (Y1.2) Saya tidak keberatan membayar lebih untuk 

membeli Smartphone Xiaomi. 

3. (Y1.3) Saya akan mempertahankan Smartphone Xiaomi 

dari adanya komentar negative. 

4. (Y1.4) aya akan merekomendasikan merek dari 

Smartphone Xiaomi kepada orang lain. 

Tabel 4.6 diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden 

mengenai variabel brand loyalty produk smartphone Xiaomi group 

Indonesia dimadia sosial Facebook. 

Analisis deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

mean yang terkecil dari variabel brand loyalty adalah (Y1.4) aya 

akan merekomendasikan merek dari Smartphone Xiaomi kepada 

orang lain yang memiliki nilai mean yang sama yaitu sebesar 4,028 

yang termasuk dalam kategori baik, sedangkan mean terbesar dari 
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variabel (Y1.1) Saya akan membeli Smartphone Xiaomi walaupun 

merek lain melakukan promosi yang memiliki nilai mean sebesar 

4,108 yang termasuk dalam kategori baik.  

Hasil dari jawaban responden menunjukkan bahwa, nilai 

mean secara keseluruhan dari variabel brand loyalty memiliki nilai 

sebesar 4,079 yang termasuk dalam kategori baik dari nilai 

maksimal 5,00. Maka, disetiap indikator jawaban yang dominan 

setuju yaitu pada indikator (Y1.3) Saya akan mempertahankan 

Smartphone Xiaomi dari adanya komentar negative, yang akan 

berdampak terhadap konsumen berupa pengalaman menggunakan 

smartphone Xiaomi tidak memperdulikan pendapat buruk dari 

orang lain karena mereka percaya dengan produk smartphone 

Xiaomi yang mereka gunakan. 

 

4.4.Analisis Data 

4.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas menurut Ghozali (2011) digunakan untuk mengukur 

valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid 

apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas 

menurut Ghozali (2011) dapat dilakukan dengan melihat nilai 

Correlated Item-Total Correlation dengan kriteria. Nilai r tabel 

dengan signifikansi 0.05 dan n=250 (jumlah rsponden) memiliki 

nilai df=248 yang diperoleh dari n-2 atau 250-2. Maka nilai r tabel 
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sebesar 0.124 (dapat dilihat pada lampiran). Suatu item pertanyaan 

dapat dikatakan valid apabila nilai dari r hitung > r tabel. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Item Total Statisties 

 Sumber: Data primer yang diolah (lampiran),2018. 

Berdasarkan Tabel 4.7, menunjukkan bahwa setiap butir dari 

pernyataan dalam kuisioner yang diajukan kepada responden 

dengan variabel Brand Image (X1), dan Perceived Quality (X2) 

sebagai variabel independen dan Brand Loyalty (Y) sebagai variabel 

dependen. Pengujian dari semua instrumen yang telah di uji maka 

dapat dinyatakan valid yang memiliki arti bahwa setiap indikator 

diatas dapat menjadi tolak ukur untuk setiap variabel yang 

Item  r hitung r tabel Keterangan 

Brand Image (X1)    

X1.1 0,559 0,124 Valid 

X1.2 0,479 0,124 Valid 

X1.3 0,303 0,124 Valid 

X1.4 0,623 0,124 Valid 

Perceived Quality (X2)    

X2.1 0,522 0,124 Valid 

X2.2 0,398 0,124 Valid 

X2.3 0,547 0,124 Valid 

X2.4 0,579 0,124 Valid 

Brand Loyalty (Y)    

Y1.1 0,687 0,124 Valid 

Y1.2 0,550 0,124 Valid 

Y1.3 0,600 0,124 Valid 

Y1.4 0,696 0,124 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

bersangkutan, dengan demikian indikator dapat menjadi alat ukur 

untuk variabel Brand Image (X1), Perceived Quality (X2) dan 

Brand Loyalty (Y). 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2011) mengatakan bahwa realibilitas 

merupakan suatu angka yang menunjukkan konsistensi alat ukur 

didalam mengukur objek yang sama. Reliabilitas dapat diukur 

dengan satu kali pengukuran, yakni dengan membandingkan hasil 

dari satu pertanyaan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi 

antar jawaban pertanyaan. Menurut Nugroho (2018) reliabilitas 

suatu variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai cronbach’s 

alpha > 0,60 (α > 0,60) yang berarti instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini reliabel untuk mengukur pengaruh brand image dan 

perceived quality terhadap brand loyalty. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Brand Image 0,702 Reliabel 

Perceived Quality 0,720 Reliabel 

Brand Loyalty 0,810 Reliabel 

 Sumber: Data Primer diolah (lampiran), 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.8 realibilitas diatas menunjukkan 

bahwa semua variabel memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach 

lebih besar dari 0,600 sehingga dapat dikatakan instrumen 

pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel atau 
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dapat diandalkan. Hasil dari data diatas memiliki makna bahwa 

didalam jangka waktu yang akan datang dengan penelitian berbeda 

dan memiliki kesamaan variabel, jawaban dari responden akan 

konsisten. 

 

4.5.Pengujian Hipotesis 

4.5.1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu 

regresi yang digunakan sebagai alat analisis, diuji dengan uji asumsi 

klasik Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian 

ini dengan menggunakan Analisis Inferensial (kuantitatif), dimana 

dalam analisis tersebut dengan menggunakan paket program SPSS. 

Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

4.5.1.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011) mengemukakan bahwa Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat 

dideteksi normalitas dilakukan dengan menggunakana metode 

Kolmogorov-Smirniv Test, jika data berdistribusi normal maka nilai 

sig > 0,05, dan data berdistribusi tidak normal maka nilai sig < 0,05. 
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Tabel 4.9 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardize

d Residual 

N 250 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,44931343 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,054 

Positive ,054 

Negative -,051 

Test Statistic ,054 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,074c 

  Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2018. 

Hasil Tabel 4.9 diatas, dapat disimpulkan bahwa tabel 

tersebut menunjukkan nilai Asymp. Sig 2 (2-tailed) sebesar 0,074 

lebih besar dari pada nilai probabilitas 0,05 artinya data dari 

kuisioner tentang variabel Brand Image, Perceived Quality dan 

Brand Loyalty yang telah disebarkan memiliki hasil terdistribusi 

dengan nomal. 

4.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2011), uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Cara untuk mendektsi ada 

tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada nila tolerance dan VIF 

dalam Tabel Coefficient. Apabila nilai tolerance > 0.1 maka tidak 

terjadi multikolinearitas. Sama halnya dengan nilai VIF,VIF < 10, 
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maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas pada variabel 

bebas. 

Tabel 4.10 

Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,697 ,854  1,988 ,048 

x1 ,116 ,040 ,102 2,905 ,004 

x2 ,777 ,033 ,826 23,603 ,000 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

x1 ,999 1,001 

x2 ,999 1,001 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 

Hasil Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa dalam model 

regresi tidak terjadi kasus atau gejala multikolinearitas antara 

masing-masing variabel, seingga model regresi penelitian ini 

terbilang baik. Variabel brand image (X1) dan perceived quality 

(X2) memiliki nilai tolerance diatas 0.1 dan pada nilai VIF pada 

masing-masing variabel kurang dari 10. Maka, variabel brand image 

dan perceived quality tidak mengalami korelasi dan dapat 

dilanjutkan ke tahap uji regresi selanjutnya. 

4.5.1.3 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas yaitu untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian 
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dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika p value 

> 0,05 tidak signifikan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 

artinya model regresi lolos uji heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Penelitian ini 

menggunakan uji Scatterplot dalam menentukan terjadinya 

heterokedastisitas atau tidak seperti gambar berikut: 

Gambar 4.2 

Uji Heterokedastisitas 

 Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 

Dilihat dari Gambar 4.1 diatas, pada Tabel scatterplot yang 

telah diuji bahwa titik yang terlihat adalah menyebar secara acak. 

Maka, dalam model regresi penelitian antara variabel brand image 

dan perceived quality terhadap brand loyalty terjadi ketidaksamaan 

titik – titik atau tidak membentuk pola yang dapat dikatakan model 

regresi baik dan tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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4.5.2. Hasil Analisis Linier Berganda 

Analisis persamaan regresi linier berganda adalah analisi 

untuk mengetahui pengaruh antara lebih dari satu variabel 

independen dengan variabel dependen menggunakan persamaan 

linier. Perhitungan statistic analisis regresi linier berganda dalam 

penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
1,697 ,854  1,988 ,048 

x1 
,116 ,040 ,102 2,905 ,004 

x2 
,777 ,033 ,826 23,603 ,000 

Sumber: Data Primer yang diolah,2018. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.11 diatas, maka dapat 

dinotasikan dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

    Y = 1,697 + 0,116 X1 + 0,777 X2 

  Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut ini: 

1) Konstanta sebesar 1,697 artinya jika variabel brand image 

dan perceived quality bernilai 0 maka brand loyalty nilainya 

sebesar 1,697. 

2) Nilai koefisien untuk variabel brand image sebesar 0,116 dan 

menunjukan nilai yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa 

setiap kenaikan brand image satu satuan maka variabel 
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brand loyalty akan naik sebesar 0,116 dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

3) Nilai koefisien untuk variabel perceived quality sebesar 

0,777 dan menunjukan nilai yang positif. Hal ini dapat 

diartikan naik bahwa setiap kenaikan Perceived Quality satu 

satuan maka variabel Brand Loyalty akan naik sebesar 0,777 

dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model 

regresi adalah tetap. 

Berdasarkan keterangan diatas, nilai tertinggi diperoleh dari 

variabel Perceived Quality yaitu sebesar 0,777, kemudian diikuti 

variabel Brand Image sebesar 0,116. Sehingga, menurut keterangan 

diatas koefisien regresi yang paling tinggi adalah 0,777 yang 

menunjukkan variabel paling dominan berpengaruh terhadap Brand 

Loyalty yaitu Perceived Quality. 

4.5.3. Uji Hipotesis 

4.5.3.1 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T) 

Hasil uji signifikan pengaruh parsial (uji T) variabel bebas 

dalam pengaruh variabel terikat dalam penelitian ini dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji T 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,697 ,854  1,988 ,048 

x1 ,116 ,040 ,102 2,905 ,004 

x2 ,777 ,033 ,826 23,603 ,000 

 Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
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Penelitian ini menggunakan rumus T Tabel α = 0,05 (5%), 

Uji 2 pihak (α/2 = 0,025), derajat kebebasan (dk) = n – k = 250 – 3 

= 247, diperoleh T Tabel sebesar 1,970. 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui T Tabel hitung dari 

setiap variabel adalah sebagai berikut : 

H1. Variabel Brand Image memperoleh nilai T hitung > T Tabel 

yaitu 2,905 > 1,970 dengan taraf signifikan yaitu 0,004 < 0,05 

yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan 

perhitungan diatas membuktikan bahwa Brand Image secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Brand Loyalty, 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis kesatu 

diterima, yang menyatakan bahwa Brand Image memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty. 

H2. Variabel Perceived Quality memperoleh nilai t hitung > T 

Tabel yaitu 23,603 > 1,970 dengan taraf signifikan yaitu 0,000 

< 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan 

perhitungan diatas membuktikan bahwa Perceived Quality 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Brand Loyalty, 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga 

diterima, yang menyatakan bahwa Perceived Quality memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty. 

4.5.3.2 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui goodness of fit dalam suatu regresi maka, 

uji f digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas 
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yaitu Brand Image (X1) dan Perceived Quality (X2) secara kebaikan 

model terhadap variabel terkaitnya yaitu Brand Loyalty (Y). Hasil 

uji kebaikan model dalam penelitian ini dapat sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji F 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1208,177 2 604,089 285,281 ,000b 

Residual 523,027 247 2,118   
Total 1731,204 249    

Sumber: Data Primer yang diolah,2018. 

 

Nilai dari F dengan signifikansi 5% atau 0,05 dengan n = 250 

(jumlah responden) memiliki df = 248. F Tabel = F (k ; n – k) maka 

F = (2;248) maka nilai F Tabel sebesar 3,03. 

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, diketahui bahwa nilai F 

hitung sebesar 285,281 dengan batas signifikan 0,000. Sementara F 

Tabel 3,03. Nilai F hitung 285,281 > F Tabel 3,03 atau nilai 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dari perhitungan tersebut membuktikan bahwa Brand 

Image (X1), dan Perceived Quality (X2) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Brand Loyalty (Y). 

4.5.3.3 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen. Hasil koefisien determinasi antara Brand Image dan 

Perceived Quality terhadap Brand Loyalty di group Xiaomi 
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Indonesia dimedia sosial Facebook dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,835a ,698 ,695 1,45517 

a. Predictors: (Constant), x2, x1 

b. Dependent Variable: y 

  Sumber: Data Primer yang diolah,2018. 

 

Berdasarkan Tabel 4.14, dapat diketahui bahwa besarnya 

nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,835 dengan nilai 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.695 (69,5%). Koefisien 

determninasi ini menunjukkan bahwa 69,5% Brand Loyalty di group 

Facebook Xiaomi Indonesia dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

Brand Image dan Perceived Quality, dan sisanya sebesar 30,5% 

adalah variabel lain dalam menanggapi rasa puas dan loyal terhadap 

merek Xiaomi. 

Variabel – variabel lain diluar yang diteliti contohnya 

variabel Brand Trust dan Brand Communication seperti pada 

penelitian (Chinomona, 2016). 

 

4.6.Pembahasan Hasil Penelitian. 

Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini sudah 

memenuhi persyaratan analisis linier berganda. Interument penelitian ini telah 
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diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian 

asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolieritas dan uji 

heterokedastisitas. Setelah uji asumsi klasik dilakukan, maka tahap 

selanjutnya dengan menganalisis regresi linier berganda yakni untuk 

mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen 

dan terakhir menguji hipotesis dengan melakukan uji T, uji F dan uji 𝑅2. 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat 

diketahui bahwa terdapat pengaruh antara variabel Brand Image (𝑋1) dan 

Perceived Quality (𝑋2 ) terhadap Brand Loyalty (Y) pada group Xiaomi 

Indonesia dimedia sosial Facebook. Pembahasan masing – masing variabel 

akan disajikan sebagai berikut: 

4.6.1 Pengaruh brand image terhadap brand loyalty 

Hasil dari pengujian hipotesis didapatkan bahwa variabel Brand 

Image memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap variabel 

Brand Loyalty. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Chieh Lu, 

et al., (2015) dan juga penelitian oleh Sharifah, et al., (2016) yang 

menyatakan bahwa variabel Brand Image memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Brand Loyalty. Variabel brand image ini 

menunjukan seberapa besar pengaruh yang dimiliki Brand Image 

yang dibentuk oleh perusahaan smartphone Xiaomi, sehingga dapat 

membentuk rasa nyaman dan rasa loyal terhadap merek atau Brand 

Loyalty seorang konsumen kepada smartphone Xiaomi.  

Variabel Brand Image dalam penelitian ini diukur dengan item 

– item pertanyaan yaitu mengenai citra yang berbeda, pelayanan 
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Costumer Service, rasa kenyamanan dan keunikan yang dimiliki oleh 

smartphone Xiaomi daripada merek lainnya. Apabila dilihat dari 

distribusi jawaban pada item Brand Image, dapat disimpulkan bahwa 

konsumen menganggap smartphone Xiaomi memiliki citra yang 

positif dimata konsumen / fans – nya.  

Hal ini, dapat dilihat dari rata – rata mean variabel Brand Image 

yang berada dikatagori setuju. Konsumen yang memiliki gambaran 

yang positif terhadap citra merek sebuah perusahaan / brand akan 

cenderung memiliki sikap yang baik dan mengakibatkan akan menjadi 

kesetiaan dan loyalitas terhadap suatu brand. 

4.6.2 Pengaruh perceived quality terhadap brand loyalty 

Hasil dari pengujian hipotesis yang didapat, bahwa variabel 

Perceived Quality memiliki pengaruh langsung yang signifikan 

terhadap variabel Brand Loyalty. Hasil dari penelitian ini sama dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chieh Lu, et al., (2015) yang 

menunjukkan bahwa Perceived Quality memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty. Pengertian dari 

pengaruh positif signifikan yang diciptakan oleh Perceived Quality ini 

adalah semakin baiknya persepsi setiap konsumen terhadap sebuah 

kualitas, makan akan semakin tingginya kesempatan konsumen untuk 

memiliki rasa loyal dan nyaman terhadap suatu brand. 

Variabel Perceived Quality dalam penelitian ini diukur dengan 

item – item pertanyaan yaitu mengenai kualitas yang baik, kualitas 

yang tetap setiap produk, kecepatan pelayanan dan memiliki 
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kelebihan fitur tertentu daripada merek lainnya. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen mempunyai 

persepsi yang baik terhadap smartphone Xiaomi.  

Hal ini, dapat dilihat dari rata – rata mean variabel Perceived 

Quality yang berada dikatagori setuju. Perusahan Xiaomi perlu 

memperhatikan atau meningkatkan kualitas yang akan digunakaan 

disetiap produk smartphone – nya, dikarenakan hal ini cukup menjadi 

alasan beberapa konsumen / fans yang sangat memperhatikan kualitas 

suatu produk. Kualitas layanan yang baik akan meningkatkan 

kekuatan yang akan dirasakan dan mengarah untuk mengulangi 

pembelian. 

 

4.7.Implikasi Hasil Penelitian 

Setelah melakukannya penelitian mengenai Brand Image (X1) dan 

Perceived Quality (X2) terhadap Brand Loyalty (Y) pada group Xiaomi 

Indonesia dimedia sosial Facebook dan telah melakukan pengujian statistik 

serta analisis hasilnya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi dan tambahan informasi bagi penyusunan rencara strategis divisi 

pemasaran dan divisi terkait untuk menghasilkan produk yang berkualitas 

baik dan akan meningkatkan rasa loyalitas konsumen kepada suatu merek / 

brand. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang signifikan 

secara parsial maupun secara kebaikan model dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukan bahwa kedua variabel 
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independen ini merupakan faktor penting terciptanya Brand Loyalty pada 

setiap konsumen / fans smartphone Xiaomi, walaupun memang banyak 

terdapat faktor penting lainnya yang juga berpengaruh terhadap Brand 

Loyalty. Oleh karena itu perusahaan Xiaomi sebagai salahsatu perusahaan 

elektronik yang memproduksi smartphone harus dapat meningkatkan Brand 

Image serta Perceived Quality yang sudah dimiliki oleh perusahaan Xiaomi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal 

yang dapat diimplimentasikan terhadap pengguna smartphone Xiaomi yang 

sudah lama maupun pengguna baru smartphone Xiaomi yaitu sebagai berikut: 

1. Implikasi yang sudah dijelaskan pada penelitian diatas, dibahwa adanya 

pengaruh antara Brand Image terhadap Brand Loyalty. Maka, dengan 

adanya pengatuh tersebut dapat berguna untuk menjaga Brand Image 

yang sudah dimiliki oleh perusahaan Xiaomi salahsatu perusahaan 

elektronik yang memproduksi smartphone terbesar nomer 3 didunia. 

Peningkatan Brand Image harus selalu dilakukan agar dapat terus 

mempertahankan minat konsumen yang sudah ada maupun konsumen 

yang baru, dapat dilakukan dengan cara membuat promosi yang menarik 

dilayar kaca televise, dikarenakan selama ini dari pihak Xiaomi tidak ada 

tindakan menggunakan promosi secara langsung dilayar kaca. Promosi 

ini dapat dibuat untuk mempermudah konsumen mendapatkan informasi 

seputar smartphone Xiaomi terbaru, sehingga konsumen dapat 

menciptakan Image Positive terhadap produk smartphone dari Xiaomi 

yang baik, nyaman dan unik. Hal ini akan meningkatkan Brand Image 

yang dimiliki oleh perusahaan Xiaomi. 
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2. Implikasi selanjutnya adalah adanya pengaruh dari Perceived Quality 

terhadap Brand Loyalty. Maka, dengan adanya pengaruh kedua variabel 

tersebut dapat untuk meningkatkan Perceived Quality atau persepsi 

konsumen secara keseluruhan pada perusahaan Xiaomi diantaranya dapat 

dilihat dari kualitas dan kuantitas. Peningkatan ini dapat dilakukan 

dengan cara tetap menjaga kemampuan produk dalam mempertahankan 

kualitasnya agar tetap konsisten disetiap produksi smartphone – nya dan 

selain itu juga menjaga kesetian konsumen agar tidak berpaling ke merek 

/ brand lain dalam jangka waktu yang lama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka diperoleh kesimpulan dalam 

hal analisis data sebagai jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan diawal. 

Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Brand Loyalty produk smartphone Xiaomi dimedia sosial Facebook 

Group Xiaomi Indonesia, karena pengguna produk smartphone 

Xiaomi atau bisa disebut MI fans ini memiliki pemikiran positif 

terhadap perusahaan merek Xiaomi dan produk yang mereka produksi 

salah satunya smartphone – nya.  

2. Variabel Perceived Quality juga berpengaruh dan signifikan terhadap 

Brand Loyalty produk smartphone Xiaomi dimedia sosial Facebook 

Group Xiaomi Indonesia, karena adanya persepsi yang mengarahkan 

pengguna / konsumen untuk tidak menggunakan merek lain. 

Tingginya tingkat Brand Image dan Perceived Quality yang dirasakan 

oleh konsumen, maka akan semakin tinggi juga tingkat rasa Brand Loyalty 

produk smartphone Xiaomi dimedia sosial Facebook Group Xiaomi 

Indonesia. 
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5.2. Saran 

Peneliti memberikan saran yang memiliki sifat membangun dan 

memperbaiki kepada pihak yang terkait. Saran yang diberikan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan smartphone Xiaomi diharapkan dapat mempertahankan 

dan meningkatkan lagi rasa loyalitas konsumen terhadap smartphone 

merek Xiaomi, dengan menciptakan pemikiran baik kepada para calon 

konsumen smartphone Xiaomi dan memberikan yang terbaik dalam setiap 

pembuatan smartphone Xiaomi yang akan datang, walaupun masing – 

masing item berpengaruh terhadap Brand Loyalty. 

2. Bagi mahasiswa dapat memanfaatkan informasi yang disajikan dalam 

hasil penelitian ini sebagai bahan pembanding apabila melakukan 

penelitian dengan topik serupa dimasa yang akan datang dan 

mempertimbangkan variabel-variabel lain yang juga berpengaruh terhadap 

Brand Image, Perceived Quality dan Brand Loyalty. 

3. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama, sebaiknya dapat 

menggunakan objek lainnya diluar produk yang telah dikaji pada 

penelitian ini sehingga akan lebih mengambarkan secara luas mengenai 

Brand Loyalty. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah 

menggunakan 3 variabel dan lingkup penelitian yang tidak begitu luas 

dalam penelitian ini yaitu Brand Image, Perceived Quality, Brand Loyalty 

pada anggota media sosial Facebook Group Xiaomi Indonesia. Harapan 

untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel yang lebih 

banyak dan tidak hanya pada media sosial facebook saja tetapi di berbagai 
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media sosial lainnya sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal. 
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