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ABSTRAK 

Diera persaingan penjualan produk sangat pesat. pelanggan 

semakin jeli melihat dan membandingkan produk yang memiliki 

produk yang relatif sama. Produk yang memiliki ekuitas merek yang 

kuat yang akan tetap mampu bersaing, merebut, dan menguasai pasar. 

Persaingan pada bisnis restoran zaman sekarang mendorong untuk 

menciptakan pemikiran-pemikiran baru dari segi merek dan 

mendiferensiasikan produk dengan pesaing lainnya untuk 

mempertahankan dan mendapatkan pelanggan baru. Sehingga 

penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ekuitas merek dan 

diferensiasi produk terhadap loyalitas pelanggan studi kasus pada 

produk J.CO Donuts & Coffee pada masyarakat Bandar Lampung. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pelanggan yang pernah membeli produk J.CO donuts & Coffee 

di Bandar Lampung, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer yang maa data tersebut diperoleh melalui bantuan 

instrumen penelitian berupa kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan 

kepada 100 orang responden dengan teknik sampling insidental.  

Hasil penelitian dapat dilihat dari signifikansi Ekuitas Merek 

sebesar 0,000 < 0,005 dan dapat juga dilihat dari thitung sebesar 5,959  

> 1,984 , variabel Diferensiasi produk berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini dilihat dari 

signifikansi diferensiasi produk sebesar 0,004 < 0,005 dan juga dilihat 

dari thitung  sebesar 2,932 > 1,984. Hasil penelitian dalam perspektif 

ekonomi islam dari variabel ekuitas merek dan diferensiasi produk 

yaitu dicontohkan pada saat Rasulullah berdagang, beliau selalu 

memperhatikan penampilan, dengan cara tidak membohongi 

pelanggan baik menyangkut kualitas maupun kuantitas dan 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar pelanggan tetap 

setia dengan produk tersebut. 

 

Kata Kunci : Ekuitas Merek, Diferensiasi Produk, Loyalitas 

Pelanggan 
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ABSTRACT 

 In the era of competition, product sales are very fast. 

Customers are increasingly keen to see and compare products that 

have relatively the same product. Products that have strong brand 

equity that will remain able to compete, seize, and dominate the 

market. Competition in today's restaurant business encourages to 

create new ideas in terms of brands and differentiate products with 

other competitors to retain and get new customers. So this study aims 

to determine the effect of brand equity and product differentiation on 

customer loyalty, a case study on J.CO Donuts & Coffee products in 

the people of Bandar Lampung. 

 The research method used in this study is the Quantitative 

Method. The population used in this study were customers who had 

purchased J.CO donuts & Coffee products in Bandar Lampung, the 

type of data used in this study was primary data, which data were 

obtained through the help of research instruments in the form of 

questionnaires. The questionnaire was distributed to 100 respondents 

by incidental sampling technique. 

 The results can be seen from the significance of Brand 

Equity of 0.000 < 0.005 and can also be seen from the tcount of 5.959 

> 1.984, the product differentiation variable has a positive and 

significant effect on customer loyalty. This can be seen from the 

significance of product differentiation of 0.004 < 0.005 and also seen 

from the tcount of 2,932 > 1,984. The results of the research in the 

Islamic economic perspective of the brand equity and product 

differentiation variables are exemplified when the Prophet traded, he 

always paid attention to appearance, by not lying to customers both 

regarding quality and quantity and providing the best service so that 

customers remain loyal to the product. 

 

Keywords: Brand Equity, Product Differentiation, Customer Loyalty 
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MOTTO  

                        

                          

 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang 

yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasulnya, kemudian 

mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan 

harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang 

yang benar.” 

 (Q.S. Al-Hujarat  ayat 15) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk mendapat gambaran yang jelas 

dalam pemahaman penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan 

secara singkat kata- kata istilah yang terdapat dalam proposal ini 

dengan adanya penegasan arti dan makna dari istilah-istilah yang 

ada dijudul. Penelitian ini di harapkan tidak akan terjadi kesalah 

pahaman terkait arti dan makna dari judul penelitian ini adapun 

judul penelitian ini adalah: PENGARUH EKUITAS MEREK 

DAN DIFFERENSIASI PRODUK TERHADAP LOYALITAS 

PELANGGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(STUDI KASUS PADA PRODUK J.CO DONUTS DAN 

COFFEE PADA MASYARAKAT BANDAR LAMPUNG). 

Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Ekuitas Merek  

Ekuitas merek adalah serangkaian asset dan kewajiban yang 

terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol yang 

menambah atau nilai yang diberikan sebuiah produk atau jasa 

kepada perusahaan atau pelanggan.
2
 

3. Diferensiasi Produk  

Diferensiasi produk adalah upaya dari sebuah perusahaan 

untuk membedakan produknya dari produk pesaing dalam 

                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta: Grammedia Pustaka Utama, 2008). 
2Fariza Maulidiah et al., ―Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas 

Pelanggan‖ (n.d.). 



 

 
 

2 

suatu sifat yang membuatnya lebih diinginkan oleh 

pelanggan.
3
 

4. Loyalitas Pelanggan  

Loyalitas pelanggan merupakan aset yang sangat berharga 

bagi setiap perusahaan karena dengan membuat pelanggan 

loyal, maka mereka akan memiliki komitmen terhadap merek 

yang kemudian akan mendatangkan profit bagi perusahaan.
4
 

5. J.CO Donuts & Coffee 

J.CO Donuts & Coffee merupakan restoran dan waralaba 

yangmengkhuskan dalam donat, yogurt, dan kopi. Lokasi 

J.CO di Bandar Lampung mempunyai dua tempat yaitu di 

Mall Boemi Kedaton dan di Chandra Super Store Tanjung 

Karang 

6. Prespektif Ekonomi Islam adalah: 

a. Prespektif adalah pandangan atau sudut pandang 

b. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari 

perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang 

terbatas di dalam kerangka syariah Islam
5
 

Berdasarkan penjelasan judul di atas maksud dari judul skripsi 

ini adalah sebuah penelitian yang membahas tentang 

“PENGARUH EKUITAS MEREK DAN DIFERENSIASI 

PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM(STUDI KASUS PADA 

PRODUK J.CO DONUTS DAN COFFEE PADA 

MASYARAKAT BANDAR LAMPUNG” 

 

 

                                                           
3Indah Jauhari, ―Pengaruh diferensiasi produk, ekuitas merek dan inovasi 

produk terhadap keputusan pembelian produk Elektronik Korea Selatan,‖ Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Bisnis 25, no. 3 (2020): 226–237. 
4Dr Didin Fatihudin M. Anang Firmansyah, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: 

Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2019). H. 210 
5Vitzal Rivai, Islamic Ecconomocs, Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi 

Solusi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013). 
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B. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan di era persaingan penjualan produk sangat 

pesat. pelanggan semakin jeli melihat dan membandingkan produk 

yang memiliki produk yang relatif sama. Bagi perusahaan atau 

organisasi yang bergerak dibidang perdagangan, jasa dan 

manufaktur mempunyai beberapa tujuan untuk dicapai antara lain 

mendapatkan laba. Semakin beraneka ragam produk dan disertai 

dengan pertumbuhan persaingan yang semakin tajam membuat 

perusahaan harus berpikir dan berwawasan strategis dalam 

menentukan serta merumuskan kebutuhan dari pasar yang menjadi 

sasarannya.  

Persaingan pada bisnis restoran zaman sekarang mendorong 

untuk menciptakan pemikiran-pemikiran baru dari segi merek dan 

membedakan produk dengan pesaing lainnya untuk 

mempertahankan dan mendapatkan pelanggan baru. Dengan 

kondisi pesaing yang semakin ketat antar perusahaan sejenis, setiap 

perusahaan harus mampu berlomba untuk mempertahankan 

konsumen agar tidak beralih ke perusahaan pesaing. Harapan 

perusahaan dari mempertahankan konsumen adalah untuk 

menstabilkan bahkan bisa meningkatkan penjualan disaat 

penjualan sedang menurun, sehingga perusahaan memerlukan 

loyalitas pelanggan pada strategi pemasarannya. 

Peneliti ini menggunakan J.CO Donuts & Coffee sebagai 

objek penelitian. Seperti yang diketahui bahwa J.CO Donuts & 

Coffee adalah restoran terkenal dan memiliki banyak peminat. 

J.CO Donuts merupakan salah satu contoh waralaba lokal yang 

telah berhasil bertahan dalam persaingan bisnis restorant di 

Indonesia, khususnya pada sektor donat. J.CO Donuts merupakan 

grup perusahan milik Johnny Andrean yang memiliki beberapa unit 

usaha lain seperti salon dan waralaba toko roti bradtalk. J.CO 

Donuts mulai dikembangakan mulai dari 2003 mulai dari 

mempelajari bisnis donat, pengembangan dan ekspolorasi resep 

sampai dengan riset pasar dan sampling. 2005 J.CO resmi 

beroperasi pertama kali di supermal Karawaci dan berhasil 

mengembang 232 gerai yang mengjangkau wilayah Indonesia, 
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Malaysia, Singapura, Filipina, Arab Saudi, dan Tiongkok. 
6
 Tahun 

2020 , J.CO berhasil memperoleh Top Brand Award  43.4 % pasar 

donat di Indonesia mengalahkan Dunkin Donuts yang menjadi 

penguasa dan satu-satunya produsen donat tanpa pesaing hingga 

hadirnya J.CO Donuts. 

Tabel  1.1 

Data Top Brand Index pasar donat 

Sumber: (topbrandward) 

TOP BRAND INDEX FASE  

NO BRAND TOP BRAND INDEX % TOP 

2017 2018 2019 2020 

1 J.co Donuts & Coffe 42,1

% 

46,7

% 

43,2

% 

43,4

% 

TOP 

2 Dunkin Donuts 46,7

% 

39,9

% 

42,6

% 

43.3

% 

TOP 

 

Presentase top brand index dunkin donuts tahun 2017 

menempati posisi pertama, dan J.co Donuts & Coffe menempati 

posisi kedua. Namun apabila dilihat dari presentase di tahun 

2018,2019 dan 2020 dunkin donuts mengalami penurunan 

sedangkan J.co donuts & coffee justru mengalami peningkatan 

mengalahkan dunkin donuts. Kedua merek ini memang memiliki 

perbedaan dari segi produk yang ditawarkan. Dunkin’ Donuts yang 

lebih kental dengan donat klasiknya, sedang J.CO Donuts lebih 

identik dengan donat modern. selain itu, lebih variasi topping yang 

dipunya oleh J.CO Donuts & Coffee memang berhasil membuat 

konsumen lebih memilih J.CO . tekstur donatnya pun berbeda 

dinilai lebih lembut, dan adanya pilihan menu lain seperti yogurt 

dan coffee. 
7
 

                                                           
6Andy Dwijayanto, ―J.CO Donuts & Coffee Tambah 50 Gerai,‖ Kontan.Co.Id, 

last modified 2017, http://industri.kontan.co.id/news/j.co-donuts-coffee-tambah-50-

gerai-tahun-ini. diakses pada tanggal 5 November 2021 pukul 11.23  
7 Berempat News, ―Bagaimana J.CO Bisa Besar Dan Menyaingi Dunkin 

Donuts,‖ last modified 2018, https://berempat.com/utama/2947. 
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Perusahaan J.CO Donuts ini dari tahun ke tahun terus semakin 

berkembang menjadi salah satu food dan beverage yang terkemuka 

di Indonesia. Meskipun terhitung perusahan baru, banyak 

perkembangan yang terjadi pada awal tahun hingga sekarang. 

Dalam hal penjualan produknya, J.CO Donuts & Coffee 

menggunakan platfrom online dan offline. Untuk offline, J.CO 

Donuts & Coffee menjual di beberapa outletnya. Untuk online 

J.CO Donuts & Coffe mempunyai aplikasi untuk memesan secara 

online. J.CO Donuts melakukan pemasaran melalui media 

instagram dan sukses memiliki 1,7 juta pengikut pertanggal 4 

November 2021 dan sering mengadakan promosi menarik 

konsumen. 

Gambar 1.1 

Official Akun Instagram J.CO Donunts & Coffee 

Sumber: Instagram dan aplikasi J.CO (November, 2021) 
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Tabel 1.2 

Kategori menu Produk J.co Donuts & Coffee 

No Kategori Produk 

1 J.co Donuts 

2 J.PoPs baby donuts 

3 J.Coffee 

4 J.COOL Yogurt 

Sumber : Data diolah (Januari 2022) 

Banyak persaingan bisnis donat dan coffe, maka akan semakin 

banyak pula pilihan konsumen dalam memutuskan pembelian 

suatu produk. Dalam hal ini brand atau merek merupakan salah 

satu hal yang menjadi pertimbangan konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian. Merek tidak hanya berfungsi sebagai 

identitas suatu produk namun lebih dari itu merek berfungsi untuk 

memberikan keyakinan dan jaminan kualitas akan suatu produk. 

Produk yang memiliki ekuitas merek yang kuat yang akan 

tetap mampu bersaing, merebut, dan menguasai pasar. Ekuitas 

merek yang tinggi dapat mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian.Merek yang memiliki ekuitas 

merek yang tinggi atau rendah dapat dilihat berdasarkan kesadaran 

merek (brand awareness), asosiasi merek (brand association), 

persepsi kualitas (perceived quality), dan loyalitas merek (brand 

loyalty).
8
 pelanggan akan selalu mengingat merek jika merek 

tersebut memberikan nilai lebih pada kepada pelanggan. 

berdasarkan pengalaman yang dirasakan konsumen  yang diberikan 

oleh merek tersebut maka akan timbul percaya diri  sehingga tidak 

ada keraguan dalam memilih produk untuk melakukan keputusan 

pembelian. 
9
 

 Berkembangnya bisnis donat dan coffee, maka pada akhirnya 

akan membuat para pelaku bisnis atau perusahaan melakukan 

                                                           
8Durianto, Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Dan Perilaku 

Merek (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017). 
9Simamora dan Bilson, Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif Dan 

Profitabel (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). 
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diferensiasi produk. Dalam difrensiasi produk, produk memiliki 

arti bahwa perusahaan menciptakan suatu produk baru yang 

menurut konsumen produk tersebut unik dan berbeda. Untuk 

memenangkan persaingan dan untuk mendapatkan konsumen juga 

membutuhkan faktor lainnya yaitu ekuitas merek. Perusahaan 

harus memiliki perbedaan tersendiri pada produknya dari para 

pesaing, sehingga konsumen mempunyai alasan untuk menentukan 

pilihan dalam memilih suatu produk. Ketika perusahaan memiliki 

perbedaan dari pesaing dan merasa perbedaan tersebut lebih baik 

dari pesaing maka konsumen akan setia pada produk tersebut.  

 Pandangan Islam, merek adalah nama baik yang menjadi 

identitas seseorang atau perusahaan. Merek yang menempel pada 

sebuah entitas mengharuskan dan memberikan tanggung jawab 

akan teraplikasinya nilai-nilai dalam setiap aktivitas yang 

dilakukan. Membangun merek atau nama dengan nilai-nilai 

spiritual sebenarnya memang telah dicontohkan dan dijalankan 

oleh Rasulullah SAW. Karakter dan sifat mulia dari Rasulullah 

SAW seperti  diberi gelar al-amin sejak usia muda, dikenal dengan 

sifat shiddiq (jujur dan benar), amanah (dapat dipercaya), fathanah 

(cerdas dan bijaksana), dan tabligh (argumentative dan 

komunikatif) selalu mengiringi perjalanan hidup beliau, termasuk 

menjadi seorang saudagar sukses dan terkenal dengan nilai-nilai 

spiritualitasnya. Firman Allah SWT dalam QS.Al-Maidah 8: 

                         

                                

          

Artinya:‖Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap suatu kaum, mendorong kamuuntuk berlaku tidak 

adil.berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan 
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bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.‖ 

Dalam Tafsir al-mukhtashar, dijelaskan bahwa dapat 

dihubungkan dengan merek dan Nilai-nilai tersebut menjadi suatu 

landasan yang dapat mengarahkan para pelaku bisnis agar tetap 

berada dalam tafsir yang adil dan benar. Landasan atau aturan-

aturan inilah yang menjadi suatu hukum dalam melakukan bisnis. 

Dan jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap orang-orang 

tertentu mendorong kalian untuk berlaku tidak adil kepada mereka. 

Karena keadilan itu diperlukan dalam menghadapi kawan maupun 

lawan. Maka berlaku adilah kepada kawan maupun lawan. 

Keadilan itu lebih dekat kepada ketakutan kepada Allah. 

Sedangkan sikap tidak adil lebih dekat kepada kelancangan kepada 

Allah. 
10

 

Dalam sebuah produk harus memiliki merek sebagai sebuah 

alat pembeda dengan produk lainnya. Sebuah merek akan 

mengidentifikasikan suatu produk dengan jelas karena dalam 

merek itu ada hal yang disebut dengan ekuitas merek (brand 

equity), yang merupakan nilai suatu merek yang bersifat 

intangible.
11

 Menurut Keller ekuita merek adalah efek diferensial 

dimana pengetahuan merek yang merupakan respom konsumen 

terhadap pemasaran merek itu sendiri. Merurut Chen dan Chang 

ekuitas merek mengacu pada kegunaan atau nilai tambah pada 

suatu produk dari nama mereknya, yang sering dipercaya berperan 

pada profitabilitas perusahaan jangka panjang. 
12

 

Menurut Kotler Diferensiasi produk adalah tindakan 

merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan 

penawaran perusahaan dari pesaing sehingga hasil yang dapat 

mempengaruhi pilihan dan kepentingan konsumen yang paling 

istimewa.langkah- langkah yang diambil suatu perusahaan untuk 

                                                           
10Dr shalih bin Abdullah, Tafsir Al-Mukhtashar Dibawah Pengawasan Syaikh 

(Jakarta: Lentera Hati, 2009). 
11Ahmad Syukri, Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Dan Kualitas  Pelayanan 

Terhadap Loyalitas Pelanggan, JURNAL SeMaRaK, vol. 1, 2018. 
12Alvine Rachmawan, ―Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas 

Pelanggan,‖ jurnal manajemen Vol 5, No2 (2019). 
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mendiferensiasikan diri dari pesaing, apabila produk tersebut 

memiliki keunikan dan nilai tinggi bagi konsumen.  Maka J.co 

Donuts dan Coffee mendiferensiasi produk dilakukan melalui 

bentuk, keistimewaan, kualitas kerja, kualitas kesesuaian, daya 

tahan, keandalan, mudah diperbaiki, gaya, dan rancangan, sehingga 

hasil diferensiasi tersebut memberikan kontribusi yang saling 

terkait dengan keloyalan konsumen karena puas akan produk yang 

digunakan telah sesuai dengan yang diharapkan serta memberikan 

dampak pada peningkatan penjualan perusahaan.
13

 

Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah 

perusahaan mempertahankan mereka berarti meningkatkan 

kelangsungan hidup perusahaan. Manfaat dari loyalitas pelanggan 

adalah berkurangnya pengaruh serangan dari kompetitor dari 

perusahaan sejenis, tidak hanya kompetisi dalam hal produk namun 

juga kompetisi dalam hal persepsi. Selain pelanggan yang loyal 

dapat mendorong perkembangan perusahaan. Karena mereka 

biasanya memberikan ide atau saran kepada perusahaan agar 

meningkatkan kualitas produknya dan pada akhirnya mereka tidak 

akan begitu mempermasalahkan harga karena mereka percaya pada 

kualitas  yang dimiliki perusahaan. Maka dari itu loyalitas sangat 

penting untuk mempertahankan citra dan keberhasilan suatu 

perusahaan.  

Permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen saat 

melakukan pembelian yaitu mereka akan memilih merek yang 

sudah terkenal, tidak hanya merek konsumen pun melihat keunikan 

bentuk, keistimewaan, kualitas kerja, kualitas kesesuaian, daya 

tahan, keandalan, mudah diperbaiki, gaya, serta rancangan dari 

produk tersebut. Dengan strategi tersebut maka perusahaan dapat 

mengolah sebuah produknya yang benar-benar unik dan disukai 

konsumen dengan tujuan mendapatkan loyalitas yang tinggi pada 

produk perusahaan dalam situasi yang serba modern seperti ini. 

Setiap perusahaan harus mampu memahami perilaku pelanggan 

pada pasar sasarannya, karena kelangsungan hidup perusahaan 

                                                           
13Yusuf Nurzaini and Imroatul Khasanah, ―Analisis Pengaruh Diferensiasi 

Produk, Citra Merek, Preferensi Merek Terhadap Keputusan Pembelian‖ 7 (2018): 1–

11. 
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tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan 

dan keinginan para pelanggan sangat tergantung pada perilaku 

pelanggannya. Dengan kata lain pelanggan, pelanggan menjadi 

faktor kunci penentu atas keberhasilan atau kegagalan suatu 

perusahaan dalam memasarkan produknya. Pengetahuan terhadap 

apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan pelanggan merupakan 

hal yang harus dimiliki sebelum memasarkan produknya. 

Sebuah produk akan lebih mudah dikenali dan memberikan 

daya tarik tersendiri bagi para konsumen.  Sehingga konsumen 

lebih memilih produk J.CO Donuts & coffee, dibandingkan produk 

lainnya yang ada dipasaran, karena konsumen sudah merasa puas 

terhadap kesesuaian spesifikasi kegunaan dari produk yang 

dikonsumsi, yang akan membuat konsumen tetap setia terhadap 

produk J.CO Donuts & coffee.  

Pada produk food and beverages , konsumen dihadapkan oleh 

berbagai pilihan merk produk yang sejenis, sehingga jarang sekali 

ada konsumen yang loyal pada satu produk saja.
14

 Salah satu 

contoh produk  food and beverages  yang hingga saat ini ramai 

diminati konsumen adalah J.CO Donuts & Coffee yang berasal dari 

Jhony Andrean Grup ini menampilkan diferensiasi produk yang 

sangat memikat konsumennya salah satunya yaitu membuat produk 

dengan nama dan tampilan yang khas dan mempertahankan ekuitas 

merek yang telah dibangun sejak lama. Namun dengan banyaknya 

persaingan bisnis yag terjadi khususnya pada donat dan coffee. 

Perusahaan J.CO harus memperhatikan diferensiasi produk dan 

ekuitas merek dalam memproduksi makanan dan minuman agar 

tetap bertahan di pasar. Secara umum, inilah bentuk kualitas 

produk dan diferensiasi produk yang diciptakan J.CO Donuts & 

Coffee untuk membedakan produknya dari pesaing. 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul yaitu ―Pengaruh Ekuitas 

Merek dan diferensiasi Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan 

dalam Perspektif Ekonomi Islam  (Studi Kasus pada Produk 

                                                           
14Tania Hanyani and Adil Fadillah, ―Pengaruh Kualitas Dan Diferensiasi 

Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan,‖ Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 1, no. 3 

(2013): 237–246. 
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J.CO Donuts dan Coffee pada masyarakat Bandar 

Lampung)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Identifikasi batasan masalah merupakan poin-poin yang 

terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul 

dalam sebuah penelitian. Adapun pembatasan masalah adalah 

upaya untuk menetapkan batasan masalah dalam 

penelitian.
15

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk 

menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok 

masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan 

dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. 

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada Ekuitas merek 

dan diferensiasi produk Terhadap Loyalitas pelanggan. Dan objek 

pada penelitian ini adalah konsumen khususnya masyarakat Bandar 

Lampung pada outlet J.CO Coffee dan Donuts  yang tersebar di 

wilayah Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah  

1. Apakah pengaruh ekuitas merek terhadap loyalitas pelanggan 

J.CO Donuts & Coffee dikota Bandar Lampung? 

2. Apakah  pengaruh diferensiasi produk terhadap J.CO Donuts 

& Coffee dikota Bandar Lampung? 

3. Bagaimana pengaruh ekuitas merek dan diferensiasi produk 

terhadap loyalitas pelanggan J.CO Donuts & Coffee dikota 

Bandar Lampung dalam perpektif ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
15Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Pasca Sarjana, 

―(Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung,2020)‖ (n.d.). 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Ekuitas Merek 

terhadap Loyalitas Pelanggan J.CO Coffe dan Donuts di kota 

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Diferensiasi Produk 

terhadap Loyalitas Pelanggan J.CO Coffe dan Donuts di kota 

Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek ekuitas merek dan 

diferensiasi produk secara simultan terhadap loyalitas 

pelanggan J.CO Donuts & Coffee di Bnadar Lampung? 

 

F. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk berbagai pihak, bukan hanya bermanfaat bagi 

penulis melainkan juga bermanfaat bagi pembaca. Berikut 

beberapa manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritis 

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan 

sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diharapkan 

memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pengaruh 

Ekuitas Merek, Diferensiasi Produk terhadap Loyalitas 

Pelanggan . secara teoritis manfaat penulisan akan membawa 

perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan sekaligus rujukan. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diperoleh ialah sebagai wawasan dan 

pengetahuan tentang merek dan stategi diferensiasi produk 

pada J.co Donuts & Coffee untuk meningkatkan merek 

produk dan daya saing.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dan acuan agar penulis dapat menyelesaikan 

penelitian yang akan dilakukan saat ini. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan topik dalam 
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penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Jauhari dalam jurnalnya 

yang berjudul ―Pengaruh Diferensiasi Produk, Ekuitas Merek 

dan Inovasi Produk terhadap keputusan Pembelian Produk 

Elektronik Korea Selatan‖ tahun 2020. Berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan menyatakan hasil bahwa Diferensiasi 

Produk, Ekuitas merek dan Inovasi Produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhdap keputusan pembelian produk 

elektronik Korea Selatan.
16

Adapun persamaan dan 

perbedaannya adalah persamaan menggunakan dua variabel 

independen (X) yang sama yaitu Diferensiasi Produk dan 

Ekuitas Merek. Perbedaan di penelitian ini  terletak pada 

variabel dependen (Y) dan objek penelitian. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Thomas Aditya Wicaksana, 

Suharyono dan Kadarisman Hidayat dalam jurnalnya yang 

berjudul ―Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas 

Pelanggan(Survei pada pengguna Sepada Motor Merek Honda 

Beat di sarana Kartika Motor Kabupaten Magelang)‖ tahun 

2018. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menyakan 

hasil bahwa Ekuitas Merek berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan.
17

 Adapun persamaan dan 

perbedaannya adalah persamaan menggunakan satu variabe?? 

independen (X) dan dependen (Y) yang sama yaitu Ekuitas 

Merek dan Loyalitas Pelanggan. Perbedaan dalam penelitian 

ini terletak pada variabel independen (X) dan objek penelitian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alvine Rachmawan dalam 

jurnalnya yang berjudul ―Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Survei Pada Pengguna Layanan T-Cash 

di Kota Bandung)‖ tahun 2019. Berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan menyatakan hasil bahwa Ekuitas Merek 

                                                           
16Indah Jauhari, ―Pengaruh Diferensiasi Produk, Ekuitas Merek Dan Inovasi 

Produk Elektronik Korea Selatan,‖ Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi 25, no. 3 

(2020): 226–237. 
17Thomas Aditya Wicaksana, Suharyono, and Kadarisman Hidayat, ―Pengaruh 

Ekuitas Merek Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan (Survei Pada Pengguna 

Sepeda Motor Merek Honda Beat Di Sarana Kartika Motor Kabupaten Magelang),‖ 

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 63, no. 1 (2018): 74–81. 
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berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan  pada T-

Cash dengan arah hubungan yang positif.
18

Adapun persamaan 

dan perbedaannya adalah persamaan menggunakan 

menggunakan variabel independen (X) dan dependen (Y) 

yaitu Ekuitas Merek dan Loyalitas Pelanggan.Perbedaan 

terletak pada variabel independen (X) tidak menggunakan 

Diferensiasi Produk dan objek penelitian. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yuda Adi Nugraha dan Rizki 

Zulfikar dalam jurnalnya yang berjudul ―Pengaruh 

Diferensiasi Produk dan Inovasi Produk terhadap loyalitas 

konsumen CV. Jatnika Collection‖ tahun 2020. Berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan menyatakan hasil bahwa 

Diferensiasi Produk dan Inovasi Produk  berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen pada CV. Jatnika Collection 

Garut secara signifikan.
19

 Adapun persamaan dan 

perbedaannya adalah persamaan menggukan variabel 

independen (X) yaitu Diferensiasi Produk.Perbedaan terletak 

pada variabel independen (X) dan dependen (Y) tidak 

menggunakan  Ekuitas Merek ,Loyalitas pelanggan  dan objek 

penelitian. 

5.  Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syukri dalam 

jurnalnya yang berjudul ―Analisis Pengaruh Ekuitas Merek 

dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi 

Kasus Rumah Sakit Syarif Hidayatullah)‖ tahun 2018. 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda secara simultan bahwa 

variabel ekuitas merek dan kualitas pelayanan dengan 

signifikan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.
20

Adapun 

persamaan dan perbedaannya adalah persamaan menggunakan 

variabel independen (X) dan dependen (Y) yaitu Ekuitas 

                                                           
18Alvine Rachmawan, ―Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Survei Pada Pengguna Layanan T-Cash Di Kota Bandung),‖ Jurnal 

Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi (2019). 
19Yuda Adi Nugraha dan Rizki Zulfikar, ―Pengaruh Diferensiasi Produk Dan 

Inovasi Produk Terhadap Loyalitas Konsumen CV. Jatnika Collection,‖ Jurnal Bisnis, 

Manajemen, dan Ekonomi (2020). 
20Syukri, Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Dan Kualitas  Pelayanan 

Terhadap Loyalitas Pelanggan, vol. 1, p. . 
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Merek dan Loyalitas Pelanggan. Perbedaan terletak pada 

variabel independen (X) tidak menggunakan Diferensiasi 

Produk dan objek. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yulina Astuti, Muhammad 

Zulkarnain dan Mukarramah dalam jurnalnya yang berjudul 

―Pengaruh Diferensiasi Produk terhadap Kepuasan Konsumen 

pada Jasuke Cikarasa Langsa‖ tahun 2019. Berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan menyatakan hasil bahwa 

penelitian terkait pengaruh diferensiasi produk terhadap 

kepuasan konsumen pada jasuke cikarasa langsa berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen jasuke 

cikarasa langsa.
21

 Adapun persamaan dan perbedaannya 

adalah persamaan menggukan variabel independen (X) yaitu 

Diferensiasi Produk. Perbedaan terletak pada variabel 

independen (X) dan dependen (Y) tidak menggunakan  

Ekuitas Merek ,Loyalitas pelanggan  dan objek penelitian. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini berisi  tentang 

keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi 

dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan 

dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan 

sistematika penelitian yang terdiri dari : 

1. Bagian Awal 

Bagian awal usulan peneliti ini meliputi , halamanjudul, 

abstrak, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, 

riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar. 

2. Bagian Inti 

BAB I PENDAHULUAN  

                                                           
21Muhammad Zulkarnain dan Mukarramah Yulina Astuti, ―Pengaruh 

Diferensiasi Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Jasuke Cikarasa Langsa,‖ 

Jurnal Ekonomi (2019). 



 

 
 

16 

Bab ini berisi (1) penegasan judul, (2) latar belakang  masalah, 

(3)  identifikasi dan batasan masalah, (4) rumusan masalah, 

(5) tujuan penelitian, (6) manfaat penelitian, (7) kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, (8) sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS  

Bab ini menjelaskan tentang gambaran variabel penelitian dan 

pengajuan hipotesisi. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan (1) waktu dan tempat penelitian, (2) 

pendekatan dan jenis penelitian, (3) populasi, sampel, teknik 

pengumpulan data, (4) definisi operasional variabel, (5) 

instrument penelitian, (6) uji validitas dan reliabilitas data, (7) 

uji hipotesis. 

BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi tentang deskrisi data serta pembahasan hasil 

penelitian dan analisis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang dilakukan. 

DAFTAR RUJUKAN  

LAMPIRAN  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN  

PENGUJI HIPOTESIS 

 

A. Manajemen Pemasaran  

1. Pengertian Pemasaran 

Menurut Philip Kotler dan Amstrong pemasaran adalah 

sebagai suatu proses sosial dan managerial yang membuat 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran 

timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. 
22

 pemasaran 

dalam Tjiptono adalah fungsi organisasi dan serangkaian 

proses menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan 

nilai bagi para pelanggan, serta mengelola relasi pelanggan 

sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi para 

organisasi dan para stakeholder-nya.
23

 Sedangkan menurut 

Swastha D adalah perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian pemasaran secara total termasuk perumusan 

tujuan, kebijakan dalam pemasaran, program pemasaran dan 

strategi pemasaran dengan tujuan menciptakan pertukaran 

dan memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen baik 

individu atau organisasi.
24

 

Sedangkan pemasaran menurut perspektif syariah 

adalah aktivitas bisnis dalam bentuk kegiatan penciptaan nilai 

(value creating aktivities) yang memungkinkan pelakunya 

bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang di 

landasi dengan kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan 

                                                           
22Periyadi Farida Yulianti, Lamsah, Manajemen Pemasaran (Banjarmasin: 

Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2019). 
23Budi Rahayu Tanama Putri, Manajemen Pemasaran (Denpasar: Bumi 

Aksara, 2017). 
24Darmanto dan Sri Wardaya, Manajemen Pemasaran (Surakarta: Grup 

Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2016). 
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keihlasan, sesuai proses berprinsip pada akad bermuamalah 

islami.
25

 

Banyak orang menganggap pemasaran itulah penjualan, 

atau sebaliknya, penjualan itu pemasaran. Padahal, tidak 

seperti itu.  Penjualan termasuk bagian dari pemasaran, 

namun pemasaran bukan merupakan bagian dari penjualan. 

Sebelum terjadi penjualan, pemasaran sudah dilakukan, 

misalnya, mengiklankan produk tersebut agar dibeli atau 

dikonsumsi masyarakat. Setelah terjadi penjualan pun, 

pemasaran dilakukan dengan melakukan menjaga kepuasan 

pelanggan. Jika pelanggan puas, maka pelanggan akan 

melakukan pembelian ulang. Jika ini berhasil, maka 

pemasaran dikatakan berhasil. Upaya untuk meciptakan 

pembelian berulang ini disebut dengan customer retention. 

2. Pemasaran Dalam Islam 

Pemasaran dalam pandangan Islam merupakan suatu 

penerapan disiplin strategis yang sesuai dengan nilai dan 

prinsip syariah.
26

Pemasaran menurut persepektif Syariah 

adalah aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis 

berbentuk kegiatan penciptaan nilai (value creating activities) 

yang memungkinkan siapapun yang melakukannya 

bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya. 
27

 

Pentingnya pasar dalam islam tidak terlepas dari 

fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya jual 

beli.
28

Pasar syariah adalah pasar yang emosional (emosional 

market) diaman orang tertarik karena alasan keagamaan 

bukan karena keuntungan financial semata, tidak ada yang 

bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah ia 

                                                           
25Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Pengantar Manajemen Syariah 

(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019). 
26Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir, Syari’ah Marketing 

(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014). 
27Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: UII, 

2008). 
28Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013). 
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mengandung nilai-nilai ibadah, sebagaimana firman Allah 

dalam surat Al-An’am ayat 162 : 

                      

Artinya: ―Katakanlah: sesunggugnya sembayangku, 

ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, 

Tuhan semesta alam.” 

 Dalam syari’ah marketing, bisnis yang disertai keikhlasan 

semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, maka bentuk 

transaksinya insyaAllah menjadi nilai ibadah dihadapan Allah 

dihadapan Allah SWT.  

Ada beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil 

dalam melakukan bisnis yaitu: 
29

 

a. Shiddiq (jujur atau benar) dalam berdagang Nabi 

Muhammad selalu dikenal sebagai seorang pemasar yang 

jujur dan benar dalam menginformasikan produknya.  

b. Amanah (atau dapat dipercaya) saat menjadi pedagang 

Nabi selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu 

berupa hasil penjualan atau sisa barang.  

c. Fathanah (cerdas) dalam hal ini pemimpin yang mampu 

memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan 

tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik.  

d. Tabligh (komunikatif) jika seorang pemasar harus mampu 

menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan 

menarik dan tetap sasaran tanpa meninggalkan kejujuran 

dan kebenaran. 

3. Konsep Pemasaran Syariah 

Dalam persefektif Islam pemasaran merupakan suatu 

yang sangat penting, Al-Qur’an menggunakan konsep 

pemasaran dalam arti yang sangat luas. Tekanan Al-Qur’an 

diarahkan pada manfaat barang yang diproduksi. 

                                                           
29Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa (Bandung: 

ALFABETA, 2011). 
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Memproduksi barang harus mempunyai hubungan dengan 

kebutuhan hidup manusia.  

Sejak zaman Rasulullah Islam telah mengajarkan 

tentang cara pemasaran yang sesuai dengan ajaran Islam, 

termasuk dalam ruang lingkup bisnis. 
30

pemasaran syariah 

merupakan sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan 

proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari 

suatu inisiator kepada stakeholder-nya, yang dalam 

keseluruhannya prosesnya sesuai den gan akad dan prinsip-

prinsip muamalah dalam Islam. 
31

 

Produk dalam perspektif  syari’ah harus memenuhi 

standarisasi mutu dan keberadaan barang. Fiqih Muamalah 

tegas mengharamkan praktek jual beli yang menipu dengan 

ketidak jelasan mutu dan keberadaan bank.  

Tingkat penjualan merupakan grafik yang 

menunjukan keberhasilan dari proses produksi, promosi dan 

distribusi. Dalam jual beli konsep pemasaran pun mempunyai 

peran yang sangat penting sehingga harus mengedepankan 

kejujuran. Dalam Islam transaksi bisnis apa saja 

diperbolehkan oleh Islam, selama hal tersebut tidak 

bertentangan dengan akad dan prinsip mualamah dalam 

Islam.  

4. Prinsip-prinsip Pemasaran Dalam Islam 

Ada beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam melakukan 

pemasaran.
32

 Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Tidak menggunakan cara-cara batil  

Perbuatan batil artinya menggunakan cara-cara yang 

bertentangan dengan syariat Islam, menghalalkan segara 

cara tanpa memandang apakah cara tersebut benar atau 

dilarang, yang penting memperoleh keuntungan dalam 

                                                           
30Abdurahman Zen, ―Strategi Genius Marketing Ala Rasulullah‖ (Yogyakarta: 

DIVA Press, 2011). H 16 
31Aziz Hakim Muhammad, ―Sistem Operasional Pemasaran Syariah‖ (Jakarta: 

Renaisan, 2007). 
32Tanjung, Pengantar Manajemen Syariah. 
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jual beli atau transaksi, di dalam sebuah hadis, Rasulullah 

Saw bersabda yang artinya: 

―Sesungguhnya darah kamu, harta dan harga diri haram 

diantara kamu” (HR Imam Muslim, Imam Ahmad).  

Hadis ini sangat jelas melarang membunuh 

(pertumpahan darah). Selain membunuh, mengambil 

harta orang lain secara batil juga dilarang. Mengambil 

harta orang lain secara batil ini termasuk ketika 

melakukan kegiatan pemasaran, dilakukan dengan cara 

yang batil. 

b. Meninggalkan Perkara yang Syubhat 

Perbuatan syubhat merupakan suatu wilayah 

yang samar-samar, atau wilayah grey area (wilayah abu-

abu) yang tidak jelas halal haramnya, dengan kondisi ini 

seseorang mudah terjerumus ke dalam jurang dosa dan 

maksiat. Untuk aman dan tidak terjerumus kedalam 

jurang dosa dan maksiat maka sebaiknya menghindar dan 

menjauhi wilayah ini.  

Hati manusia akan menjadi terang dalam 

kebaikan, dan hilang ketenteramannya jika hati tersebut 

berada di dalam kejahatan, sesuatu yang tidak jelas 

kebaikannya akan mengakibatkan keraguan-raguan di 

dalam hati, Rasulullah mengingatkan agar sesuatu yang 

meragukan harus ditinggalkan dan cari yang tidak dan 

cari yang tidak meragukan. Rasulullah bersabda yang 

artinya: 

―Tinggalkan olehmu sesuatu yang meragukan kepada hal 

yang tidak meragukan, karena benar akan memberikan 

ketenangan dan kebohongan akan menimbulkan 

kegelisahaan” (HR Imam Ahmad dan Nasa’i)  

c. Samahah ( Mempermudah) dalam transaksi 

Prinsip mempermudah bukan mempersulit salah satu 

etika dalam transaksi atau bisnis islam, dengan 

mempermudah suatu transaksi berarti telah melakukan 
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efisiensi baik dari segi waktu maupun energi, sehingga 

banyak pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu yang 

singkat, dampak lainnya tentu akan berpengaruh pada 

pengurangan biaya. Rasulullah bersabda yang artinya: 

―Allah merahmati seorang hamba yang bersikap mudah 

dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam 

membayar utang” (HR Bukhari dan Imam Baihaqi). 

d. Tidak menipu dan Tidak Zalim  

Tidak menipu maksudnya adalah bersikap jujur dalam 

melakukan transaksi, tidak menyembunyikan cacat atau 

kekurangan barang yang dijual, menjelaskan kecacatan 

barang adalah suatu keharusan dalam perdagangan 

sekalipun akibatnya harga barang akan menjadi lebih 

murah, dan tidak berlaku zalim yaitu tidak memaksa 

seseorang untuk membeli barangnya, dasar transaksi 

dalam Islam adalah saling ridha, suka sama suka bukan 

paksaan. Sabda Rasulullah yang artinya:  

―Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu (barang) 

melainkan dia menjelaskan keadaannya dan tidak halal 

bagi seseorang (penjual) yangh mengetahui (ada cacat) 

melainkan dia harus menjelaskan (cacat)nya” (HR al-

Hakim dan al-Baihaqi). 

e. Jujur dan Menghindari Sumpah Palsu  

Dalam transaksi atau bisnis, kejujuran merupakan 

landasan utama dalam meraih kesuksesan dan 

keberkahan dalam usaha, bahkan nanti diakhirat si pelaku 

bisnis yang jujur akan ditempatkan pada posisi yang 

sangat mulia, yaitu berada dalam lingkungan para Nabi, 

Syuhada dan orang-orang shalih. Sabda Rasulullah yang 

artinya: 

―Pedagang yang jujur, yang dapat dipercaya, bersama 

para Nabi dan orang-orang Shiddiq dan para Syuhada” 

(HR At-Tirmizi dari Abu Sa’id) 
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B. Perilaku Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dalam The American Marketing 

Assosiation, sebagaimana dikutip Nugroho J. Setiadi, 

perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara 

afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya, di mana 

manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup 

mereka. Dari hal tersebut terdapat tiga ide penting yang 

dapat disimpulkan yaitu: 1) perilaku konsumen adalah 

dinamis; 2) hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi 

dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar; 3) juga 

melibatkan pertukaran.
33

 

Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan 

masalah keputusan yang diambil seseorang dalam 

persaingan dan penentuan untuk mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa. Konsumen mengambil 

banyak macam pertimbangan untuk mengambil keputusan 

dalam pembelian. Kebanyakan perusahaan besar meneliti 

keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk 

menjawab pertanyaan mengenai, apa yang dibeli konsumen, 

dimana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak 

mereka membeli, serta mengapa mereka membeli. Di 

samping perusahaan para pemasar juga dapat mempelajari 

adan mencari jawaban atas pertanyaan mengenai apa yang 

mereka beli, dimana dan berapa banyak yang mereka beli, 

tetapi mempelajari mengenai alasan tingkah laku konsumen 

bukan hal yang mudah, jawabannya seringkali tersembunyi 

jauh dalam benak konsumen. Sehingga perilaku konsumen 

dapat diartikan sebagai studi tentang unit pembelian (buying 

unit) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, 

konsumsi dan pembuangan, barang, jasa, pengalaman serta 

ide-ide. Sedangkan menurut Swastha dan Handoko perilaku 

konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan sebagai 

                                                           
33Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010). Hal. 3. 
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kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan 

keputusan padapersiapan dan menentukan kegiatan-kegiatan 

tertentu.
34

 

Menurut Engel et perilaku konsumen adalah tindakan 

langsung yang terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, 

dan menghabiskan produk jasa, termasuk proses keputusan 

yang mengikuti dan mendahului tindakan ini. Sedangkan 

menurut Loudan dan Bitta lebih menekankan perilaku 

konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan. 

Mereka mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah 

pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktifitas 

individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, 

atau mengatur barang dan jasa.
35

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka perilaku 

konsumen merupakan tindakan-tindakan dan hubungan 

sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok 

maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan 

menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses 

pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses 

pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan 

tersebut. 

2. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen 

Konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk 

memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. 

Utility secara bahasa berarti berguna (usefulness), membantu 

(helpfulness) atau menguntungkan (advantage). Dalam 

konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang 

yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika 

mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga 

                                                           
34Swastha and Handoko, Analisis Perilaku Konsumenten Terhadap Produk 

Tabungan Perbankan (Solo: PT. Aksara Solopos, 2000). Hal. 10. 
35Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008). Hal. 2. 
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dirasakan sebagai rasa ―tertolong‖ dari suatu kesulitan 

karena mengkonsumsi barang tersebut.
36

 

Berdasarkan hal tersebut maka konsumen telah 

mengambil sebuah keputusan untuk mengkonsumsi suatu 

barang karena faktor ―tertolong‖. Pengambilan keputusan 

didasari dengan berbagai hal baik dari dalam individu 

maupun dari luar individu konsumen yang mampu 

memberikan kepuasan yang tertinggi. Keputusan konsumen 

untuk menentukan pembelian sangat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli. Juga 

oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh 

pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Faktor-

faktor tersebut adalah:  

a. Faktor kebudayaan 

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang 

paling luas terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus 

memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub-

kultur, dan kelas sosial pembeli. Kultur adalah penentu 

paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. 

Makhluk yang lebih rendah umumnya akan dituntun 

oleh naluri. 
37

 

b. Faktor sosial 

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh 

faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, peran 

dan status sosial dari konsumen tersebut. Kelompok ini 

sangat berpengaruh besar dalam pengambilan 

keputusan, sehingga pemasar harus sangat 

memperhatikan faktor kelompok dalam menyusun 

strategi pemasaran. Contohnya adalah direktur yang 

mamiliki pakaian mahal dan mobil mewah.
38

 

 

                                                           
36Imadudin Yuliadi, Ekonomi Islam Sebuah Pengantar (Yogyakarta: LPPI, 

2001). Hal. 21. 
37Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen. Hal. 7. 
38Ibid. Hal. 8. 
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c. Faktor pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh 

karakter pribadi seperti umur dan tahap daur hidup 

pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, konsep diri pembeli yang bersangkutan. 

Daur hidup berkaitan dengan siklus hidup seseorang. 

Konsep diri adalah karakteristik psikologis yang 

berbeda dari setiap yang memandang respon terhadap 

lingkungan yang konsisten.
39

 

d. Faktor psikologis 

Seseorang mempunyai banyak kebutuhan baik 

yang bersifat biogenik ataupun biologis. Kebutuhan ini 

timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti 

lapar, haus dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang 

bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari 

keadaan tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga 

diri, atau kebutuhan untuk diterima lingkungan. Sedang 

faktor psikologis yang utama adalah motivasi, persepsi, 

proses belajar, serta kepercayaan dan sikap.
40

 

3. Perilaku Konsumen dalam Pandangan Islam 

Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasar 

syariat Islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan 

teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar 

yangmenjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, 

hingga teknik pilihan dan alokasi anggaraan untuk 

berkonsumsi. Ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi 

perilaku konsumsi masyarakat muslim, yaitu: 1) keyakinan 

adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini 

mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan 

konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan 

konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. 

Konsumsi untuk ibadah merupakan future consumction, 

sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption; 

                                                           
39Setiadi, Perilaku Konsumen. Hal. 12. 
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2) konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur 

dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah 

kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin 

tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran 

dan ketaqwaan kepada Allah SWT. merupakan kunci 

moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai 

dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan 

dan menjauhkan diri dari kejahatan; 3) kedudukan harta 

adalah merupakan anugrah Allah SWT. dan bukan sesuatu 

yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus 

dijauhi secara berlebihan).
41

Harta merupakan alat untuk 

mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan 

dengan benar sebagaimana al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 

262: 

                    

                      

     

 “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 

Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang 

dinafkahkannya itu dengan menyebut- nyebut pemberiannya 

dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati”. (Q.S. Al – Baqarah ayat 262).
42

 

Menurut Manan, selain dengan adanya tiga fondasi 

dasar diatas, masih terdapat lima prinsip konsumsi dalam 

Islam yaitu: pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini 

mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal 
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42Departemen Agama RI, ―Quran Kemenag,‖ Quran.Kemenag.Go.Id. Diakses 

pada 08 Mei 2022 Pukul 16:27 WIB. 
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dan tidak dilarang hukum.Kedua, prinsip kebersihan. 

Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok 

untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga 

merusak selera. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini 

mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman 

yang tidak berlebihan.Keempat, prinsip kemurahan Hati. 

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun 

dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal 

yang disediakan Tuhannya, seperti Firman Allah 

SWT.Kelima, prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan 

untuk menyebut nama Allah SWT sebelum makan dan 

menyatakan terimakasih setelah makan.Prinsip konsumsi 

menurut Ali Sakti, bahwa ada empat prinsip utama dalam 

sistem ekonomi islam yang diisyaratkan dalam al-Qur’an: 1) 

hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Ini berarti 

tindakan ekonomi hanyalah untuk memenuhi kebutuhan 

(needs) bukan keinginan (wants); 2) implementasi zakat, 

infak, dan shadaqah; 3) pelarangan riba. Menjadikan sistem 

bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan musyarakah 

sebagai sistem kredit dan instrumen bunganya; 4) 

menjalankan usaha-usaha yang halal; dari produk atau 

komoditi, proses produksi hingga distribusi.
43

 

Sesungguhnya Islam tidak mempersulit jalan hidup 

seseorang konsumen. Jika seseorang mendapatkan 

penghasilan dan setelah dihitung dan hanya mampu 

memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya saja, maka 

tak ada keharusan untuk membelanjakan untuk konsumsi 

sosial. Sedangkan apabila pendapatannya melebihi konsumsi 

tidak ada alasan baginya untuk tidak mengeluarkan 

kebutuhan konsumsi sosial.Dalam perspektif ekonomi Islam 

ada penyeimbang dalam kehidupannya, yang tidak 

ditemukan dalam ekonomi konvensional. Penyeimbang 

dalam ekonomi Islam ini di paparkan secara jelas dan 

berulang-ulang dalam al-Qur’an agar menyalurkan sebagian 
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hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infaq. Hal 

tersebut mengandung ajaran bahwa umat Islam merupakan 

mata rantai yang kokoh dengan umat Islam yang lain. 

Dengan kata lain ada solidaritas antara umat yang mampu 

secara ekonomi terhadap umat muslim yang fakir dan 

miskin.
44

 

 

C. Ekuitas Merek  

1. Pengertian Ekuitas Merek 

 Ditinjau dari persepektif pemasaran, Ekuitas merek 

dirumuskan sebagai nilai tambah yang dimiliki sebuah produk. 

Menurut Kotler dan amstrong ekuitas merek merupakan nilai 

suatu merek berdasarkan seberapa kuat nilai merek tersebut 

memiliki nilai loyalitas merek, kesadaran konsumen akan merek 

tersebut, kualitas yang dipersiapkan, asosoasi merek dan berbagai 

aset lainnya seperti paten, merek dagang dan hubungan jaringan 

distribusi.
45

 

Definisi ekuitas merek dapat secara luas diklasifikasikan 

kedalam dua kategori. Beberapa definisi didasarkan pada 

perspektif konsumen, yang mendefinisikan ekuitas merek sebagai 

nilai merek untuk konsumen. 
46

 

Pengertian ekuitas merek menurut simamora adalah ekuitas 

merek (brand equity) disebut juga nilai merek, yang 

menggambarkan keseluruhan kekuatan merek dipasar. Hal 

tersebut dapat dilihat dan tercemin dalam cara konsumen merasa, 

berfikir, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek.  

Pendapat lain dari keller mengartikan ekuitas merek 

merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa, 

nilai ini bisa dicerminkan dalam cara berfikir, merasa dan 

                                                           
44Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006). Hal 6. 
45Mayliana, ―Analisis Pengaruh Positioning , Diferensiasi Dan Ekuitas Merek 

Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kuku,‖ no. Sancall (2014): 109–119. 
46Davis A Aaker, Manajemen Ekuitas Merek: Memanfaatkan Nilai Dari Suatu 
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bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas 

yang dimiliki perusahaan.
47

 

Sebuah brand dikatakan mempunyai customer based brand 

equity bagus apabila pelanggan memberikan respon positif 

terhadap brand/produk yang dipasarkan. Kunci branding adalah 

konsumen bisa membedakan produk kita secara jelas apabila 

dibandingkan produk pesaing. Tiga unsur utama dalam brand 

equity yang penting adalah: 

1. Differential Effect 

Brand equity muncul dan tercipta dari keberagaman respon 

konsumen.Jika tidak ada ciri khas atau sesuatu yang berbeda, 

maka brand suatuproduk tidak akan bisa unggul di antara 

produk yang lain, dan dianggapgenerik/tidak ada bedanya 

dengan produk lain. 

2. Brand knowledge 

Perbedaan respon konsumen merupakan hasil pengetahuan 

yang dimilikikonsumen tentang produk. Jadi walaupun 

konsumen terus dibombardirsegala aktivitas marketing 

perusahaan, brand equity pada akhirnya hanyatergantung dari 

apa yang ada di benak konsumen. 

3. Consumer response to marketing 

Perbedaan respon konsumen yang menciptakan brand equity 

tercerminpada persepsi, pilihan, dan perilaku konsumen yang 

berhubungan dengansemua aspek dari aktivitas pemasaran. 

Customer based brand equity sendiri tercipta ketika konsumen 

mempunyai awareness dan kepekaan yang tinggi dengan suatu 

brand, serta mempunyai persepsi yang unik akan brand itu dalam 

ingatan mereka. Jadi menciptakan brand awareness dan image 

positif dalam benak konsumen akan mampu mengedukasi 

konsumen sehingga dapat mempengaruhi perilaku mereka dan 

menciptakan berbagai macam customer-based brand equity. 

Dalam beberapa kasus, brand awareness saja tidak cukup untuk 
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mendapatkan respon positif konsumen (misalnya dalam 

pengambilan keputusan, biasanya konsumen hanya akan memilih 

produk-produk yang sudah familiar saja bagi mereka). Customer-

based brand equity tercipta karena ada perbedaan atau keragaman 

respon konsumen terhadap aktivitas marketing ketika mereka 

mengetahui brand tersebut. Biasanya perbedaan dan keragaman 

respon tersebut akantergantung pada seberapa besar tingkat 

awareness dan seberapa baik penilaian konsumen terhadap 

brand.
48

 Sejumlah keuntungan bisa didapat dari brand yang kuat, 

baik dalam bentukrevenue lebih besar atau biaya yang lebih 

rendah. Keuntungan-keuntungan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kesetiaan pelanggan yang lebih besar. 

b. Bisa lebih bertahan dalam menghadapi persaingan. 

c. Bisa lebih bertahan dalam menghadapi krisis. 

d. Margin profit yang lebih besar. 

e. Konsumen bisa lebih toleran bila kita menaikkan harga. 

f. Konsumen bisa lebih senang jika kita menurunkan harga. 

g. Mendapat dukungan dan kerja sama yang lebih baik. 

h. Komunikasi dan promosi yang lebih efektif. 

i. Peluang lisensi lebih terbuka. 

j. Peluang perkembangan atau brand extention yang lebih 

terbuka.
49

 

2. Fungsi dan Manfaat Ekuitas Merek 

Ekuitas merek dapat mempengaruhi kepercayaan diri 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian baik itu 

dikarenakan ada pengalaman di masa lalu dalam menggunakan 

merek tersebut maupun kedekatan dengan merek dan 

karakteristiknya.Ekuitas merek memiliki beberapa fungsi dan 

manfaat sebagai berikut: 
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1. Loyalitas memungkinkan terjadinya pembelian/transaksi 

berulang atau jika konsumen tersebut merupakan 

commited buyer, tidak hanya terhenti pada pembelian 

ulang, namun konsumen tersebut juga dapat 

menganjurkan atau merekomendasikannya kepada orang 

lain. 

2. Memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang lebih 

tinggi , yang berarti marjin yang lebih tinggi bagi 

perusahaan. 

3. Memberikan kredibilitas pada produk lain yang 

menggunakan merek tersebut. 

4. Memungkinkan return yang lebih tinggi. 

5. Diferensiasi relatif dengan pesaing yang jelas, bernilai 

dan berkesinambungan. 

6. Memungkinkan fokus internal yang jelas. 

7. Menciptakan toleransi konsumen terhadap kesalahan 

produk atau perusahaan, melalui loyalitas yang tinggi 

terhadap merek tersebut. 

8. Menjadi faktor yang menarik karyawan-karyawan 

berkualitas, sekaligus mempertahankan karyawan-

karyawan (yang puas). 

9. Menarik konsumen untuk hanya menggunakan faktor 

merek dalam pengambilan keputusan pembelian. 
50

 

3. Indikator-indikator Ekuitas Merek 

Ekuitas merek dibentuk dari empat dimensi yang dapat 

dijadikan indicator dalam menilai Brand Ekuitas yaitu: kesadaran 

merek (brand awareness), persepsi kualitas (perceived quality), 

asosiasi merek (brand association), dan loyalitas merek (brand 

loyalty). Penjelasan masing-masing dimensi merek adalah 

sebagai berikut: 
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a. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Kesadaran merek adalah kemampuan pelanggan 

untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek 

dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu. 

dari(competence_branding) Kesadaran merek mengacu 

pada kekuatan kehadiran merek di benak konsumen 

sehingga bisa disebut sebagai key of brandasset atau 

sebuah kunci untuk masuk ke elemen lainnya. kesadaran 

merek merupakan prasyarat yang perlu ada dalam benak 

pelanggan untuk menunjukkan asosiasi yang positif atau 

negatif terhadap suatu merek. 
51

 

b. Persepsi Kualitas (Perceived Quality).  

Persepsi kualitas terhadap merek menggambarkan 

respons keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan 

keunggulan yang ditawarkan merek. Oleh karena itu, 

persepsi kualitas didasarkan pada penilaian subjektif 

konsumen terhadap kualitas produk.  

c. Asosiasi Merek (Brand Associations) 

Asosiasi merek berkenaan dengan segala sesuatu yang 

terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. 

Dalam asosiasi merek, ingatan konsumen terhadap suatu 

merek tidak hanya sebatas symbol saja, akan tetapi lebih 

dari itu yaitu ciri produk, karakteristik produk, dan ciri-

ciri lain yang dapat mengarahkan pada suatu kelas 

produk tertentu. Asosiasi merek adalah segala hal yang 

berkaitan tentang merek dalam ingatan.  

d. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Loyalitas merek adalah komitmen kuat dalam 

berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara 

                                                           
51The Haworth Press and Electronic Text, Journal of Euro-Marketing, Journal 

of Euro-Marketing, 1991, 
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konsisten di masa mendatang. 
52

loyalitas merek 

merupakan satu ukuran seorang pelanggan yang loyal 

terhadap suatu merek tidak akan mudah berpindah 

pembeliannya ke merek lainnya apapun yang terjadi 

dengan merek tersebut. loyalitas merupakan salah satu 

indikator ekuitas merek yang berkaitan langsung dengan 

penjualan.  

4. Ekuitas Merek dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Brand atau merek adalah suatu identitas terhadap produk 

atau jasa perusahaan. Brand mencerminkan value yang 

diberikan perusahaan terhadap konsumen. 
53

Pada masa 

Rasulullah Saw telah ada kajian mengenai brand equity, yaitu 

dicontohkan pada saat beliau sedang berdagang. Beliau selalu 

memperhatikan penampilan, dengan cara tidak membohongi 

pelanggan baik menyangkut kualitas maupun kuatitas. Dalam 

QS Asy Syur’ara 181-183  

                

                  

            

Artinya: ―Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 

Termasuk orang- orang yang merugikan;dan timbanglah 

dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan 

manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 

muka bumi dengan membuat kerusakan.‖ 

Kesimpulan dari ayat di atas adalah dalam pemasaran tidak 

saja dari kesesuaian merek pengorbanan biaya yang 

                                                           
52Sentot Suciarto, Pengembangan Produk, Branding Dan Pemberian Label 

Pada Kemasan Produk: Buku Ajar Mata Kuliah Produk Dan Merek, 

Repository.Unika.Ac.Id, 2018, http://repository.unika.ac.id/17829/. 
53Hermawan Kartajaya, ―Positioning, Diferensiasi, Dan Brand‖ (Jakarta: PT 
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dikeluarkan oleh konsumen dengan fisik produk, tetapi jauh 

lebih dari itu adalah kualitas sebagai bahan bagi konsumen 

dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harganya, 

sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi 

dibandingkan harganya mereka akan puas, sebaliknya jika 

nilai produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka 

kecewa. Artinya, marketer telah berbuat merugikan 

konsumen. 
54

 

 

D. Diferensiasi Produk  

1. Pengertian Diferensiasi  

Diferensiasi produk adalah penciptaan suatu produk atau citra 

produk yang cukup berbeda dengan produk-produk yang telah 

beredar dengan maksud untuk menarik konsumen.
55

 Menurut 

Kotler Diferensiasi produk adalah tindakan merancang satu set 

perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran 

perusahaan dari pesaing sehingga hasil yang dapat mempengaruhi 

pilihan dan kepentingan konsumen yang paling istimewa. Artinya 

perusahaan berusaha membuat produk yang ditawarkan 

mempunyai keunggulan atau mempunyai nilai lebih 

dibandingkan produk kompetitor. Diferensiasi merupakan strategi 

yang membuat produk berbeda dengan competitor bahkan 

melebihinya, sehingga hasilnya dapat dinilai oleh konsumen dan 

nilai yang diharapkan dapat mempengaruhi pilihan dan kepuasan 

konsumen yang paling istimewa. 
56

 Adapun menurut Mowen dan 

Miror Diferensiasi adalah proses manipulasi bauran pemasaran 

untuk menempatkan sebuah merek sehingga para konsumen 

dapat merasakan perbedaan yang berarti antara merek sehingga 

para konsumen dapat merasakan perbedaan yang berarti antara 

                                                           
54Ali Hasan, ―Marketing Dan Kasus-Kasus Pilihan‖ (Yogyakarta: Media 

Pressdindo, 2018). 
55Ian dan Sugiharto Antonius, ―Analisa Pengaruh Strategi Diferensiasi, Citra 

Marek, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan 

Cincau Station Surabaya,‖ Jurnal Manajemen Pemasaran Vol. I (2) (2017). 
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merek tersebut dengan pesaing.
57

 

Konsep produksi beranggapan bahwa konsumen akan 

menyukai produk yang gampang diperoleh dan sangat terjangkau, 

karenanya manajemen harus berfokus pada perbaikan efisiensi 

produksi dan distribusi. Konsep ini adalah salah satu falsafah 

tertua yang menjadi pedoman penjualan. Diferensiasi merupakan 

proses penambahan serangkain perbedaan yang penting dan 

bernilai guna membedakan tawaran perusahaan itu dari tawaran 

pesaing. Hingga batas-batas tertentu semua produk dapat 

didiferensiasikan, tetapi tidak semua perbedaan itu bermakna atau 

berharga. Perbedaan itu akan lebih kuat sejauh perbedaan itu 

memenuhi kriteria.  

a. Penting: perbedaan itu memberikan manfaat yang sangat 

bernilai bagi cukup banyak pembeli.  

b. Khas: perbedaan tersebut diberikan melalui gaya yang 

khas. 

c. Unggul: perbedaan itu unggul dibandingkan cara-cara lain 

untuk memperoleh manfaat tersebut.  

d. Sulit dimasuki: perbedaan itu tidak mudah ditiru oleh 

pesaing. 

e. Dapat dijangkau harganya: pembeli mampu membayar 

perbedaan itu. 

f. Mampu menghasilkan laba: perusahaan menganggap 

tindakan memperkenalkan perbedaan itu akan 

menghasilkan laba. 
58

 

 Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik 

dalam industrinya dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara 

umum dihargai pembeli. Perusahaan memilih atau beberapa 

atribut yang dipandang penting bagi pembeli dalam industri dan 

menempatkan dirinyta secara unik untuk memenuhi kebutuhan 

ini. Karena posisi yang unik itu perusahaan merasa layak untuk 

                                                           
57Hanyani and Fadillah, ―Pengaruh Kualitas Dan Diferensiasi Produk 

Terhadap Loyalitas Pelanggan.‖ 
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menempatkan harga premium (premium prize). 
59

 Strategi 

diferensiasi yang sukses haruslah strategi yang mampu: 

a. Menghasikan nilai pelanggan 

b. Memunculkan persepsi yang bernilai khas dan baik. 

c. Tampil sebagai wujud berbeda yang sulit untuk ditiru. 
60

 

2. Dimensi Diferensiasi Produk 

Tujuan diferensiasi adalah mengembangkan positioning 

yang tepat sesuai keinginan konsumen potensial yang ingin 

dituju. Jika pasar melihat perbedaan produk perusahaan 

dibanding produk pesaing, maka perusahaan lebih mudah 

mengembangkan marketing mix untuk produk tersebut. selain itu, 

perbedaan mencolok yang terkait dengan suatu produk akan 

merangsang daya ingat karena perbedaan tersebutakan diapresiasi 

secara intelektual. Menurut Covey perusahaan dapat menciptakan 

sebuah tawaran yang unik dengan berkonsentrasi pada tiga 

dimensi diferensiais yaitu: 
61

 

a. Content (kepuasan)  

 Dimensi yang menunjukan pada value yang 

ditawarkan. Ini merupakan bagaian nyata dari diferensiasi. 

Ini merupakan hal yang benar-benar perusahaan tawarkan 

kepada konsumen. Misalnya kelebihan-kelebihan produk 

dibanding produk yang ditawarkan oleh pesaing, 

meyakinkan agar konsumen memilih dan percaya terhadap 

produk yang ditawarkan oleh pesaing, meyakinkan agar 

konsumen memilih dan percaya terhadap produk yang 

ditawarkan. Allah juga menghendaki setiap umatnya untuk 

menempati janji yang telah dibuat dan dinyatakan dalan 

surat An-Nahl ayat 91: 
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Artinya: ―dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila 

kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-

sumpah (mu) itu sesudah meneguhkannya,  sedang kamu 

telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah 

sumpah itu), sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat. 

b. Context (keadaan/suasana) 

 dimensi yang menunjukkan pada cara perusahaan 

menawarkan produk. Bagaiman agar konsumen benar-

benar menikmati pelayanan dalam memaksimalkan 

penggunaan produk. Hal ini merupakan bagian dari tidak 

nyata dari diferensiasi. Ini berhubungan dengan usaha-

usaha perusahaan untuk membantu pelanggan dalam 

menilai tawaran perusahaan dengan cara yang berbeda dari 

pesaing. Yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw 

yang artinya: ―Abu Musa Al-asy’ary ra. Berkata: bersabda 

saw,‖seorang muslim yang menjadi bendahara (kasir) yang 

amanat, yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan 

kepadanya dengan sempurna dan suka hati, 

memberikannya kepada siapa yang diperintahkan 

memberikannya, maka bendahara itu termasuk salah 

seorang yang mendapat pahala bersedekah. 

c. Infrastructure (fasilitas) 

 Fasilitas yang digunakan untuk menciptakan 

diferensiasi content dan context diatas. (bukti fisik) dapat 

berupa fasilitas fisik seperti gedung, ruangan yang nyaman, 
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dan saran prasarana lainnya. 
62

 dalam konsep islam 

pelayanan yang berkenaan dengan tampilan fisik 

hendaknya tidak menunjukkan kemewahan. Failitas yang 

membuat konsumen merasa nyaman memang penting, 

namun bukanlah fasilitas yang menonjol kemewahan. 

Dinyatakan dalam surat At-Takaatsur Ayat 1-5 : 

                  

                   

     

 Artinya:‖bermegah-megahan telah melalaikan kamu, 

sampai kamu masuk kedalam kubur, janganlah begitu, 

kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu) dan 

janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui. Janaganlah 

begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang 

yakin.‖ 

3. Indikator-Indikator Diferensiasi Produk 

Indikator utama diferensiasi produk menurut kotler 

adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk (Form)  

 Produk bisa dideferensiasikan dalam bentuk, ukuran atau 

struktur fisik produk. 

b. Keistimewaan/fungsi (Future)  

 Produk fapat ditawarkan dengan beberapa keistimewaan, 

karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk. 

c. Kualitas kinerja (Perfomance Quality) 

 Kualitas kinerja mengacu pada tingkat dimana 

karakteristik produk itu beroperasi. Yang ditetapkan 
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sebagai satu dari empat tingkatan kualitas, rendah, rata-

rata, tinggi, atau sangat tinggi. 

d. Kualitas kesesuaian (Conformance Quality)  

 Kualitas kesesuaian mengacu pada tingkat dimana semua 

unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi 

sasaran yang dijanjikan.  

e. Daya tahan (Durability) 

 Adalah suatu ukuran usia operasi produk yang 

diharapkan dalam kondisi normal atau berat, yang 

menjadikan atribut yang bernilai bagi beberpaa produk.  

f. Keandalan (Reliabilty) 

 Adalah ukuran kemungkinan suatu produk tidak akan 

rusak ata gagal dalam suatu periode waktu tertentu. 

g. Mudah diperbaiki (Repairability)  

 Adalah ukuran kemudahan memperbaiki suatu produk 

yang rusak atau gagal. 

h. Gaya (Style)  

 Menggambarkan penampilan dan perasaan produk itu 

bagi pembeli. Gaya memiliki keunggulan kompetitif yang 

sukur ditiru. Disisi negatif, gaya yang menarik tidak 

selalu menciptakan kinerja yang tinggi. 

i. Rancangan (Design)  

 Adalah totalitas dari keistimewaanyang mempengaruhi 

cara penampilan dan fungsi suatu produk dalam hal 

kebutuhan pelanggan. Dengan semakin ketatnya 

persaingan, rancangan akan menjadi salah satu cara yang 

paling ampuh untuk mendiferensiasikan.
63

 

Penjelasan diatas dapat simpulkan bahwa diferensiasi 

produk merupakan suatu rancangan baru yang sangat 

berbeda dari pesaing untuk memberikan produk unggul 

diamat konsumen. Untuk memberi perbedaan ynag unggul 
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dapat melalui idikator bentu, keistimeaan, kualitas kinerja 

kualitas kesesuaian, daya tahan, keandlaan, mudsh 

diperbaiki, gaya, dan rancangan. 
64

 

4. Diferensiasi Produk dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Sejak awal Rasullah SAWtelah menciptakan diferensiasi 

atas dirinya. Oleh sebab itu, beliau dikenal bukan sebagai 

satu diantara banyak pengusaha, tetapi sebagai satu-satunya 

pengusaha muda yang memiliki pendapatan yang luar biasa. 

Cara berdagang Rasullah SAW yang berbeda dengan 

perdagangan Arab, tidak membuat beliau diasingkan. 

Bahkan, beliau mampu menjalin kerja sama dan meraih 

keuntungan yang jauh lebih baik dibanding dengan para 

pedagang lainnya. cara persaingan Rasulullah SAW 

bagaimana bersaing dengan baik ketika berdagang rasul 

tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan 

pesaing dagangannya. Walaupun ini tidak berarti Rasulullah 

berdagang tanpa memperhatikan daya saingnya, yang beliau 

lakukan adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

dan melakukan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur, 

termasuk jika cacat pada barang tersebut
65

 

Pandangan Islam membimbing manusia guna memenuhi 

kebutuhan pokoknya secara benar dan sah, maka manusia 

akan mengatur lalu lintas material dan harmoni pergaulan 

sosialnya secara adil dan membawa rahmat bagi seluruh 

alam, terutama jual beli, pelanggan akan mencari perbedaan 

produknya yang sesuai dengan keinginan. Allah berfirman di 

dalam Al-Qur’an Q.S at-Taubah ayat 111 sebagai berikut : 
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Artinya:‖Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang 

mukmin, baik diri mau-pun harta mereka berperang dijalan 

Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) 

janji yang benar dari Allah Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Dan 

siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka 

bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, 

dan demikian itulah kemenangan yang agung‖. 

Imam Ibnu Katsir berkata, ―Allah Subhanahu wa Ta’ala 

mengabarkan (dalam ayat ini) bahwa dia telah mengganti 

(membeli) dari hamba-hambanya yangh beriman jiwa dan 

harta mereka yang mereka curahkan di jalannya dengan 

surga (sebagai harganya). Ini merupakan (bagian) dari 

karunia, kebaikan dan kedermawanannya, karena dia 

menerima (untuk memberikan) ganti harga dari apa yang 

merupakan miliknya, dengan ganti yang berupa anugrah 

yang dilimpahkan nya kepadahamba-hambanya yang selalu 

taat kepadanya.  

 

E. Loyalitas Pelanggan 

1. Pengertian loyalitas pelanggan 

Loyalitas merupakan pola pembelian ulang pada barang 

dengan tipe dan merek yang sama, menurut Schnaars (Loyalitas 

dapat difahami sebagai sebuah konsep yang menekankan pada 

runtutan pembelian), pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis 

adalah untuk menciptakan para pelanggan yang merasa puas. 
66
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Terciptanya kepuasan memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian 

ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan yang menguntungkan 

bagi perusahaan, dan kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Loyalitas pelanggan secara umum dapat diartikan kesetiaan 

seseorang atas suatu produk, baik barang maupun jasa tertentu. 

Loyalitas pelanggan merupakan manifestasi dan kelanjutan dari 

kepuasan pelanggan dalam menggunakan fasilitas maupun jasa 

pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, serta untuk 

tetap menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. 

Dengan demikian loyalitas pelanggan dapat diartikan bahwa 

konsumen melakukan pengulangan pembelian kembali untuk 

(produk) atau pengulangan kunjungan untuk (jasa layanan) yang 

didasari pada perasaan puas pada pengalaman sebelumnya setelah 

mengkonsumsi dan merasakan produk atau jasa tersebut.
67

 

Loyalitas berasal dari pemenuhan harapan atau harapan 

konsumen, sedangkan ekspektasi sendiri berasal dari pengalaman 

pembelian terdahulu oleh konsumen, opini dari teman dan 

kerabat, janji atau informasi dari pemasar atau pesaing. Adapun 

alasan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan 

konsumen: 

a. Biaya perolehan pelanggan baru tinggi. 

b. Pelanggan yang setia cenderung menghabiskan lebih 

banyak. 

c. Pelanggan yang puas merekomendasikan produk-produk 

jasa perusahaan dan 

d. Pelanggan yang setia akan menekankan pesaing dari 

pembagian pasar. 

Ada enam alasan mengapa perusahaan harus menjaga dan 

mempertahankan konsumennya: 
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a. Pelanggan yang sudah ada memiliki prospek yang lebih 

besar untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan. 

b. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menjaga dan 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada, jauh lebih 

kecil daripada mencari pelanggan baru. 

c. Pelanggan yang percaya kepada suatu lembaga dalam 

suatu urusan bisnis, cenderung akan percaya juga pada 

urusan bisnis yang lain. 

d. Jika sebuah perusahaan lama memiliki banyak pelanggan 

lama, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan 

keuntungan karena adanya efisiensi.Pelanggan lama sudah 

tentu tidak akan banyak lagi tuntutan, perusahaan cukup 

menjaga dan mempertahankan mereka. Untuk melayani 

mereka bisa digunakan karyawan-karyawan baru dalam 

rangka melatih mereka, sehingga biaya pelayanan lebih 

murah. 

e. Pelanggan lama tentunya telah banyak memiliki 

pengalam-an positif yang berhubungan dengan 

perusahaan, sehingga mengurangi biaya psikologis dan 

sosialisasi. 

f. Pelanggan lama akan berusaha membela perusahaan, dan 

mereferensikan perusahaan tersebut kepada teman-teman 

maupun lingkungannya.
68

 

2. Indikator Loyalitas Pelanggan 

 Menurut Griffin pelanggan yang loyal memiliki karakteristik 

sebagai berikut:  

a. Melakukan pembelian secara teratur. 

 Pelanggan yang loyal adalah mereka yang melakukan 

pembelian barang atau jasa secara teratur bahkan mereka 

akan tetap membeli meskipun harganya mengalami 

kenaikan.  
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b. Membeli diluar produk lini/ jasa. 

 Membeli semua barang atau jasa yang ditawarkan dan 

mereka butuhkan. Mereka membeli secara teratur, 

hubungan dengan jenis pelanggan ini sudah kuat dan 

berlangsung lama serta membuat mereka tidak terpengaruh 

produk asing. 

c. Merekomendasikan kepada orang lain. 

 Pelanggan yang loyal selalu ingin merekomendasikan 

suatu produk atau jasa yang digunakannya kepada orang 

lain.baik kepada kerabat atau teman. Mereka akan selalu 

mempengaruhi orang lain untuk menggunakan produk atau 

jasa den menceritakan kelebihan produk atau jasa tersebut. 

d. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari 

pesaing. 

 Para pelanggan yang loyal selalu menolak apabila ditawari 

produk atau jasa di perusahaan lain (pesaing)
69

 

3. Loyalitas Pelanggan dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Islam merupakan agama yang mengatur segala dimensi 

kehidupan. Al- Qur’an diturunkan Allah SWT kepada manusia 

untuk memberikan solusi atas segala permasalahan hidup. Oleh 

karena itu, setiap aktivitas hidup selalu berhubungan dengan 

aturan secara islam. Demikian halnya dalam penyampaian jasa, 

setiap aktivitas yang terkait harus didasari oleh kepatuhan 

terhadap syariah yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika. 

Loyalitas dalam Islam disebut dengan al-wala‟. Secara 

etimologi, alwala‟ memiliki beberapa makna, antara lain 

mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekat kepada sesuatu. 

Konsep loyalitas dalam Islam atau al-wala’ adalah ketundukan 

mutlak kepada Allah SWT dalam wujud menjalankan syariah 

Islam sepenuhnya. Loyalitas pelanggan dalam Islam terjadi 

apabila aktivitas muamalah itu dapat memberi manfaat yang 

saling menguntungkan kedua belah pihak, karena terpenuhinya 
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kewajiban serta hak masing-masing melalui penerapan nilai-nilai 

Islam.
70

 

Loyalitas adalah perilaku yang murni muncul dari benak 

pelanggan sehingga tidak bisa dipaksakan. Sebagaimana bagi 

umat islam yang beriman, mereka mengakui akan hakikat agama 

tanpa ada dusta. Keimanan inilah yang dimaksud dengan loyalitas 

hamba kepada Rabbnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. 

Al-hujarat ayat 15 sebagai berikut:  

                         

                        

Artinya:―Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah 

orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasulnya, 

kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) 

dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah 

orang-orang yang benar.‖ 

  Ayat tersebut dapat dikaitkan dengan Loyalitas pelanggan, 

yang mana jika pelanggan sudah setia dan percaya pada suatu 

perusahaan atau merek maka ia akan menjadi loyal tidak peduli 

dengan harga produk tersebut. 

 

F. Kerangka Berpikir 

   Uma Sukaran menjelaskan bahwa kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan 

sebagai masalah penting. Dalam penelitian ini penulis memiliki 

dua variabel independen atau bebas yang merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan tau 

timbulnya variabel dependen (terikat) dan memiliki satu variabel 

dependen atau terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 
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independen dalam penelitian ini adalah Ekuitas Merek dan 

Diferensiasi Peroduk sedangkan varoabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Loyalitas Pelanggan. Berikut adalah 

gambaran mengenai kerangka pemikiran peneliti: 

 

 

 

H1 

 

 

     H2 

 

 

    H3 

 

Keterangan :    : Secara Parsial 

       : Secara Simultan 

Gambar 2.2 

Kerangka Berfikir 

Sumber: Data diolah oleh Penulis, (2021) 

G.  Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya hipotesis akan diuji oleh 

peneliti dengan menggunakan pendekatan kuatitatif. 
71

 

1. Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Menurut Muhammad Irwan Hadi (2016) menyatakan 

ekuitas merek dapat tercermin dalam cara pelanggan berfikir, 

merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, 
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harga, pangsa pasar dan profitabilitas yang diberikan merek 

bagi perusahaan.  

Menurut Mutisari Nur Wulan, Tedi Rusman dan Gustika 

Nurmalia (2021) menyatakan ekuitas merupakan aset dapat 

memberikan nilai tersendiri dimata konsumen. Aset 

terkandung di dalam ekuitas merek dapat membantu 

konsumen dalam memproses dan menyimpan tentang produk 

dan merek tersebut. ekuitas merek dapat mempengaruhi 

percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian produk atas dasar pengalamannya dalam 

penggunaan dan pendekatan berbagai karakteristik merek. 

Mengatakan ekuitas merek berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan.  

Berdasarkan uraikan tersebut, maka dapat dirumuskan 

hipotesis : 

H1 : Ekuitas berpengaruh  terhadap loyalitas pelanggan  

2. Pengaruh Diferensiasi Produk Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Menurut wibowo dan priansa(2017)diferensiasi produk 

adalah proses  menambahkan serangakaian perbedaan yang 

penting dan bernilai guna membedakan tawaran perusahaan 

itu dari tawaran pesaing. Menurut Erlinda Tehuayo (2021) 

ketika sebuah produk di produksi oleh suatu perusahaan, 

memungkinkan untuk ditiru oleh pesaingnya, tetapi strategi 

yang berbeda dalam hal menawarkan dan menjual produk 

tersebut yang akan membuat produk tersebut bertahan 

walaupun di tiru oleh pesaingnya, maka salah satu strategi 

yang dilakukan untuk memenangkan pesaing adalan melalui 

diferensiasi produk. Difensiasi produk memiliki keunggulan 

karena menciptakan produk yang tidak hanya dianggap unik 

tetapi juga karena memiliki keunggulan bersaing 

dibandingkan produk pesaing. Atika Sidratul Muntaha dan 

Endang Sutrisna (2018) yang menyatakan bahwa diferensiasi 

prosuk berpengaruh dignifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Semakin memperhatikan dan meningkatkan proses 
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diferensiasi produk agar loyalitas pelanggan akan semakin 

meningkat.  

Berdasarkan uraikan tersebut, maka dapat dirumuskan 

hipotesis : 

H2 : Diferensiasi Produk berpengaruh  terhadap loyalitas 

pelanggan. 

3. Ekuitas Merek dan Diferensiasi Produk secara Simultan 

berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan 

Menurut Aaker (2009) memberi pengertian bahwa 

ekuitas merek adalah serangkaian assat dan kewajiban yang 

terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol yang 

menambah atau nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa 

kepada perusahaan dan pelanggan. 

Diferensiasi Produk adalah tindakan merancang 

serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan 

tawaran perusahaan dan tawaran pesaing. 

Terkait dengan dasar teori tersebut, hasil yang dilakukan 

oleh Hendra N. Tawas (2015) yang berjudul pengaruh 

diferensiasi produk dan ekuitas merek terhadap loyalitas 

pelanggan coco-cola pada PT. Bangun wenang beverges 

company di manado bahwa variabel ekuitas merek dan 

diferensiasi produk memiliki pengaruh secara silmutan 

terhadap loyalitas pelanggan.
72

  

H3 : Ekuitas Merek, dan Diferensiasi Produk secara simultan 

berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan  

  

                                                           
72 Hendra N. Tawas, ―Pengaruh Diferensiasi Produk Dan Ekuitas Merek 
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