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ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH BRAND EQUITY INDOMIE TERHADAP 
LOYALITAS KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Mahasiswa Indekost Di RT. 001 Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan 

Sukarame, Bandar Lampung)

Oleh 

Imam Rifai 

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa ketatnya persaingan di dunia industri 
makanan saat ini, sehingga produsen berlomba-lomba dalam persaingan yang sangat 
ketat ini yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. 
Persaingan tidak hanya terjadi pada produknya, tetapi terjadi pada brand produknya 
yang menjadi pemdeda atau identitas dari sebuah produk dan ikatan emosional yang 
istimewa dari sebuah produk dengan konsumennya. Brand equity merupakan salah 
satu kunci untuk mempertahankan konsumen yang loyal. Indomie merupakan brand
mie instan yang sudah sangat terkenal sejak dulu. Brand indomie sudah 
melalangbuana hingga ke mancanegara. Namun, saat ini brand indomie harus 
bersaing dengan brand-brand dari mie instan lain yang mulai muncul di pasar mie 
instan. Brand equity yang dimiliki indomie saat ini mengalami penurunan yang bisa 
berdampak pada loyalitas konsumennya. 

Permasalahan yang dikaji dalam peneletian ini adalah (1) Bagaimana pengaruh Brand 
equity Indomie terhadap loyalitas konsumen. (2) Bagaimana pengaruh Brand equity
Indomie terhadap loyalitas konsumen dalam perspektif Etika Bisnis Islam. Penelitian 
ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh Brand Equity indomie terhadap loyalitas 
konsumen dan (2) mengetahui pengaruh Brand Equity indomie terhadap loyalitas 
konsumendalam perspektif etika bisnis Islam.

Penelitian ini adalah lapangan (field research), dilakukan dengan menggali data yang 
bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yaitu yang berkenaan dengan  brand 
equity Indomie terhadap loyalitas konsumen dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan 
kuesioner. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: brand equity indomie 
secara signifikan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen sebesar 75%, yang artinya 
Indomie memiliki brand equity yang kuat dalam mempertahankan loyalitas 
konsumennya. Kedua: brand Indomie dalam perspektif etika bisnis Islam sudah 
sesuai berdasarkan kaidah Islam. Produk Indomie merupakan produk makanan yang 
halal yang diproduksi menggunakan bahan-bahan yang halal dan baik. Proses 
pemasarannya tidak menyalahi kaidah Islam dimana tidak ada unsur tipuan didalam 
iklannya. 
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MOTTO

                      

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas 
(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan 
karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.”(QS. An-Nisa:160)1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 

h. 107
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka perlu adanya ulasan 

terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul 

ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman 

terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Judul proposal 

skripsi ini “Analisis Pengaruh Brand Equity Indomie Terhadap Loyalitas Konsumen 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Mahasiswa Indekost di Rt. 001 

Kelurahan Korpri Jaya Sukarame, Bandar Lampung)”. Maka terlebih dahulu perlu 

dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut :

1. Brand Equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang 

berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah 

atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa 

kepada perusahaan atau para pelanggan perusahaan.1

                                                          
1 Humdiana. Strategi Pemasaran. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Mizan Pustaka, 2005). h. 

43.
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2. Loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan bertahan secara 

mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian 

ulang produk jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang, 

meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai 

potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku.2

3. Ekonomi Islam adalah Ilmu ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran 

Dan Hadist. Para ulama, khususnya ahlusunnah wal jamaah bersepakat 

bahwa sumber hukum dalam islam adalah al-quran, sunnah, ijma’ dan 

qiyas.3

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini 

adalah Analisis Pengaruh Brand Equity Indomie Terhadap Loyalitas Konsumen

dalam perspektif Ekonomi Islam dengan Study Kasus Mahasiswa Indekost Di Rt. 001 

Kelurahan Korpri Jaya Sukarame, Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan obyektif

Mengingat bahwa persaingan dunia usaha terutama perusahaan produk mi 

instan tidak terlepas akan adanya persaingan brand-nya. Brand Indomie adalah 

                                                          
2 Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung: alfabeta, 2010), h. 130
3 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 16.
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salah satu brand mie instan yang terkenal sejak dulu namun, akhir-akhir ini 

pangsa pasar Indomie menurun dikarenakan kemunculan produk-produk mie 

instan yang lainnya, sehingga brand Indomie juga ikut turun dan peneliti tertarik 

untuk meneliti bagaimana loyalitas Indomie saat ini. 

2. Alasan subyektif 

a. Penulis optimis dapat menyelesaikan penelitian ini dikarenakan 

tersedianya sumber data dari literatur-literatur yang terdapat 

diperpustakaan untuk mendukung penyelesaian penelitian ini. 

b. Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu ekonomi islam serta 

didukung oleh tempat penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan 

dalam pengumpulan data. 

C. Latar Belakang Masalah

Situasi pasar saat ini semakin kompetitif dengan persaingan yang semakin 

meningkat pula diantara para produsen. Menurut Hermawan Kartajaya, brand

merupakan nilai utama pemasaran.4 Jika situasi persaingan meningkat, peran 

pemasaran akan makin meningkat pula dan pada saat yang sama peran brand akan 

semakin penting.

Dengan demikian, brand saat ini tak hanya sekedar identitas suatu produk saja 

dan hanya sebagai pembeda dari produk pesaing, melainkan lebih dari itu, brand 

                                                          
4 Hermawan Kartajaya, Hermawan Kartajaya On Brand, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 2007),

h. 144. 
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memiliki ikatan emosional istimewa yang tercipta antara konsumen dengan produsen. 

Pesaing bisa saja menawarkan produk yang mirip, tapi mereka tidak mungkin 

menawarkan janji emosional yang sama.

Produk yang ditawarkan di pasar saat ini pun beragam jenis dan bentuknya. Hal 

ini berakibat pada pilihan konsumen yang semakin beragam, tetapi informasi yang 

diterima konsumen akan kualitas produk-produk tersebut sangatlah minim. Dalam hal 

itu produsen di tuntut untuk bisa memelihara, menjaga, dan meningkatkan kualitas 

mereknya, sebab apabila Brand equity dari sebuah produk sudah terbentuk, maka ia 

akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Brand equity merupakan 

kekuatan merek atau kesaktian merek yang memberikan nilai kepada  konsumen.5

Pada akhirnya brand menjadi kekuatan bagi perusahaan untuk bisa bertahan lama 

di pasar, dan bisa menjadi penghasil kas bagi perusahaan dalam jangka waktu yang 

lama. Produk yang telah memiliki brand yang kuat di mata konsumen, maka produk 

tersebut akan lebih susah ditiru karena persepsi konsumen atas nilai suatu brand tidak 

akan mudah diciptakan. Dengan Brand equity yang kuat maka, konsumen memiliki 

persepsi akan mendapatkan nilai tambah dari suatu produk yang tak akan didapatkan 

dari produk-produk lainnya.  

Dalam Islam Allah telah menjelaskan bagaimana sebuah merek memiliki nilai 

spiritual tersendiri yaitu dalam QS. Al-Maidah:90, yaitu sebagai berikut: 

                                                          
5 Simamora, Bilson. Remarketing for Business Recovery. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2009). h. 66.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan.“ 

Kemudian dalam QS.Al-Baqarah:275, yaitu sebagai berikut:

                

                        

                  

     

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Selanjutnya dalam QS.At-taubah:19, yaitu sebagai berikut: 
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Artinya: “Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang 
mengerjakan haji dan mengurus Masjidil haram kamu samakan dengan orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta bejihad di jalan Allah? mereka 
tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang 
zalim.”

Hubungan ayat tersebut dengan brand adalah bahwa setiap brand yang baik itu 

brand dari produk konsumsi ataupun yang lainnya tidak boleh mengandung unsur 

judi, riba, dan kezaliman di dalamnya. Dan sebuah brand harus memiliki label halal 

pada setiap produknya walaupun brand tersebut bukan berasal dari negara islam 

sekalipun. 

Pola konsumsi masyarakat saat ini telah banyak dipengaruhi oleh perubahan gaya 

hidup konsumen itu sendiri. Makanan cepat saji saat ini semakin di pilih oleh 

konsumen untuk mengganti nasi karena, makanan cepat saji lebih praktis dan lebih 

cepat di sajikan tetapi tetap mengenyangkan. Salah satu makanan cepat saji tersebut 

adalah mie instan. Produk ini bahkan semakin menjadi pilihan pengganti makanan 

pokok. Hal tersebut dikarenakan mie instan lebih praktis, dengan harga terjangkau 

tetapi juga tetap mengenyangkan. 

Meningkatnya permintaan tersebut juga menimbulkan persaingan pada produsen 

mie instan. Produk-produk mie instan yang beredar di pasaran saat ini antara lain; 

dari grup Indofood ada Indomie, Sarimi dan Supermi, dari grup Wings Food ada Mie 

Sedaap, dari Grup ABC ada Mie ABC dan Mie President, dari PT. Delly Food SC 

ada Miduo dan Mie Gelas, dll. Produsen-produsen mie saling bersaing untuk 

menciptakan produk yang dapat diterima konsumen luas. 
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Sebagian besar konsumen mie instan adalah mahasiswa atau masyarakat yang 

tinggal indekost. Hal ini karena sebagai seorang anak kost, pendapatan utama berasal 

dari kiriman orangtua tiap bulannya. Rata-rata dari mereka belum mempunyai 

penghasilan tetap. Jadi disini, perilaku mengkonsumsi mie instan merupakan hal yang 

biasa, mengingat mie instan adalah produk yang harganya cukup terjangkau untuk 

anak-anak kost, praktis, dan cukup mengenyangkan sebagai pengganti nasi, akhirnya 

banyak mahasiswa yang mengkonsumsi mie instan.

Jadi disini, perilaku mengkonsumsi mie instan merupakan hal yang biasa, 

mengingat mie instan adalah produk yang harganya cukup terjangkau untuk anak-

anak kost, praktis, dan cukup mengenyangkan sebagai pengganti nasi, akhirnya 

banyak mahasiswa yang mengkonsumsi mie instan.

Tidak hanya bersaing dalam hal membuat produk mie instan dengan brand yang 

bisa diterima konsumen, namun perusahaan juga bersaing untuk mendapatkan 

konsumen yang loyal dengan produknya. Konsumen yang loyal akan sangat 

menguntungkan bagi perusahaan. Karena konsumen loyal akan membeli kembali 

produk dengan brand yang sudah mereka anggap memiliki nilai tambah tersendiri  

dan manfaat yang diterima konsumen sehingga tidak akan membeli produk dengan 

brand lain. Manfaat ini dikomunikasikan dan diserahkan dengan atribut produk 

seperti kualitas, fitur (feature), brand dan rancangan. Maka semakin tinggi loyalitas 

konsumen suatu produk maka semakin tinggi pula produk tersebut terjual. Dalam hal 

ini loyalitas konsumen ada hubungannya dengan kepuasan konsumen.
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Kepuasan adalah semacam langkah perbandingan antara pengalaman dengan 

hasil evaluasi, dapat menghasilkan sesuatu yang nyaman secara rohani, bukan hanya 

nyaman karena dibayangkan atau diharapkan. Puas atau tidak puas bukan merupakan 

emosi melainkan sesuatu hasil evaluasi dari emosi. Disisi lain, pelanggan yang loyal 

memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, antara lain: memberikan peluang 

pembelian ulang yang konsisten, perluasan lini produk yang dikonsumsi, penyebaran

berita baik (positive word of  mouth), menurunnya elastisitas harga dan menurunnya 

biaya promosi dalam rangka menarik pelanggan baru.

Berdasarkan survey pendahuluan peneliti tentang brand mie instan yang 

dikonsumsi mahasiswa Indekost di RT 001 Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar 

Lampung, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Brand-Brand Mie Instan Yang Dikonsumsi Mahasiswa Indekost Di RT 001 

Kelurahan Korpri Jaya Sukarame, Bandar Lampung

Brand Mie Instan Persentase

Indomie 46,7 %

Mie Sedaap 30,4 %

Sarimi 13,5 %

Supermie 9,4 %

   Sumber: data primer 2017 (diolah)

Dari tabel diatas terlihat Indomie memperoleh persentase sebesar 46,7%, Mie 

Sedaap sebesar 30,4%, Sarimie memperoleh prosentase sebesar 13,35%, dan 
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Supermie sebesar 9,4%. Dapat disimpulkan brand Indomie dengan Mie Sedaap 

merupakan dua brand mie instan yang diminati oleh sebagian besar mahasiswa

indekost di kelurahan Korpri Raya Sukarame Bandar Lampung tetapi Indomie tetap 

menjadi pilihan terbanyak. 

Indomie sebagai market leader di kategori produk mie instan, telah memiliki 

Brand equity yang kuat namun mengalami penurunan pangsa pasar semenjak 

munculnya merek-merek baru yang semakin menjamur di pasar mie instan, terutama 

sekali sejak munculnya Mie Sedaap dari Wings Food. Menurut data yang dikeluarkan 

majalah SWA6, pangsa pasar Indomie di tahun 2002 masih sebesar 90%, namun sejak 

hadirnya Mie Sedaap di pasar mie instan pangsa pasar Indomie terus merosot. Di 

tahun 2006 pangsa pasar Indomie turun menjadi hanya sebesar 70%. 

Berdasarkan data yang di kutip dari Marsindonesia.com7, selama 5 tahun 

terakhir (2011-2015), terlihat bahwa indomie mengalami perkembangan yang cukup 

fluktuatif. Pada tahun 2011 tingkat awareness indomie mencapai 72,9%, 67,6% 

(2012), 73,3% (2013), 60,3% (2014), dan pada tahun 2015 kembali naik ke level 

64,4%.

Hingga saat ini kedua produk tersebut menjadi produk mie instan yang di 

gemari oleh konsumen mie instan. Kedua nya saling bersaing dengan Brand yang 

                                                          
6“Indomie Sebagai Market Leader” tersedia di:(http://www.kaltimpost.net/Indomie-sebagai-

market- leader, (19 desember 2017)
7 “Adu kuat Brand Awareness Indomie vs Mie Sedaap selama % tahun Terakhir (2011-2015)” 

(On-line), tersedia di: www.marsindonesia .com/newsletter/adu-kuat-brand-awareness-indomie-vs-
miesedaap (19 Desember 2017)
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sudah melekat di hati konsumennya masing-masing. Terutama Indomie yang sampai 

saat ini masih menjadi pilihan masyarakat dan tetap berjuang melawan kompetitornya 

untuk tetap bertahan di pasar mie instan. 

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas maka 

atas dasar inilah penulis ingin melakukan penelitian secara mendalam dengan judul 

“Analisis Pengaruh Brand Equity Indomie Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam 

Perspektif Ekonomis Islam (Studi pada Mahasiswa Indekost Di RT 001 Kelurahan 

Korpri Jaya Sukarame, Bandar Lampung).”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Brand equity Indomie terhadap loyalitas konsumen?

2. Bagaimana pengaruh Brand equity Indomie terhadap loyalitas konsumen 

dalam perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Brand Equity Indomie terhadap loyalitas konsumen.

2. Mengetahui pengaruh Brand Equity Indomie terhadap loyalitas konsumen 

menurut perspektif Ekonom Islam.
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F. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pemecahan permasalahaan maka manfaat yang dharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis

1) Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu Ekonomi Islam secara 

khususnya. 

2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai analisis 

pengaruh Brand Equity Indomie terhadap loyalitas konsumen dalam 

perspektif Ekonomi Islam. 

3) Sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah. 

G. Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup masalah merupakan hal yang sangat penting untuk 

ditentukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan 

selanjutnya.Agar pembahasan masalah lebih terarah maka penulis memberikan 

batasan pada penelitian ini. Adapun batasan masalah tersebut adalah :

1. Pada penelitian ini hanya membahas masalah – masalah yang berhubungan 

dengan pengaruh Brand equity yaitu Brand awareness, Brand association, 

Perceived quality, dan Brand loyality terhadap loyalitas konsumen.

2. Faktor – faktor yang di bahas hanya Brand awareness, Brand association, 

Perceived quality, dan Brand loyality. Sedangkan faktor lain yang 

mempengaruhi tidak dibahas karena akan terlalu luas.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Brand   

1. Definisi brand (merek)  

Menurut para ahli, definisi brand (merek) adalah :  

a. Brand atau merek adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan sifat, 

manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli.8

b. Brand adalah ide, kata desain grafis dan suara/bunyi yang 

mensimbolisasikan produk, jasa, dan perusahaan yang memproduksi produk 

dan jasa tersebut.9

c. Stephen King dalam Paul Temporal, KC Lee mengatakan bahwa produk 

adalah sesuatu yang dibuat didalam pabrik, merek adalah sesuatu yang dibeli 

oleh konsumen. Produk dapat ditiru pesaing, merek adalah unik.10

d. American Marketing Association mendefinisikan brand sebagai nama, tanda, 

simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan 

                                                          
8 Kotler, Philip Dan Amstrong, Garry. Dasar-Dasar Pemasaran. (Jakarta: Andi, 2011) h. 283.
9 Dewi, Janita Ike. Perspektif Baru Dalam Strategi Branding. (Jakarta : Amara Books, 2009) 

h. 15.
10 Paul Temporal, Martin Trot. Romancing The Customer, Terjemahan Kusnandar. (Jakarta : 

Selemba Empat, 2002) h. 46.
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untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok 

penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing.11

Dengan demikian dapat disimpulkan brand adalah identitas tambahan dari suatu 

produk yang tak hanya membedakannya dari produk pesaing, namun merupakan 

janji produsen atau kontrak kepercayaan dari produsen kepada konsumen dengan 

menjamin konsistensi bahwa sebuah produk akan selalu dapat menyampaikan nilai 

yang diharapkan konsumen dari sebuah produk. 

Merek dapat memiliki enam level pengertian :12

a. Atribut : Merek mengingatkan pada atibut-atribut tertentu.

b. Manfaat : Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat

fungsional dan emosional.

c. Nilai : Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai 

produsen. 

d. Budaya : Merek juga mewakili budaya tertentu.  

e. Kepribadian : Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu.  

f. Pemakai : Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli 

atau menggunakan merek tersebut.  

2. Keputusan nama merek 

Belakangan, hampir semua produk diberi merek. Bahkan produk yang 

sebelumnya tak bermerek kini sudah memakai merek. Menurut Simamora dalam 

                                                          
11 Ibid, h. 460.
12 Ibid. 
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bukunya “Remarketing for Business Recovery, Sebuah Pendekatan Riset”, selain 

memiliki nilai bila mereknya kuat, merek juga bermanfaat bagi pelanggan, 

perantara, produsen maupun publik:13  

a. Bagi pembeli, manfaat merek adalah :  

1) Menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu 

2) Membantu perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang 

bermanfaat bagi mereka 

b. Bagi penjual, manfaat merek adalah : 

1) Memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-

masalah yang timbul.

2) Memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas 

produk. 

3) Memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan 

menguntungkan. 

4) Membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 

c. Bagi masyarakat, merek bermanfaat dalam hal :  

1) Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan 

lebih konsisten.  

2) Meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan 

informasi tentang produk dan dimana membelinya.

                                                          
13 Fandi Tjiptono, Manajemen Dan Strategi Merek, (Andi: Yogyakarta, 2012) h. 89
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3) Meningkatnya innovasi-inovasi produk baru, karena produsen 

terdorong untuk menciptakan keunikan-keunikan baru guna mencegah 

peniruan oleh pesaing.

3. Strategi merek  

Menurut Kotler, perusahaan memiliki lima strategi merek:14

a. Perluasan lini (Line Extension) 

Perluasan lini terjadi jika perusahaan memperkenalkan unit produk 

tambahan dalam kategori produk yang sama dengan merek yang sama, 

biasanya dengan tampilan baru, seperti rasa, bentuk, warna baru, unsur 

tambahan, ukuran kemasan, dan lainnya.  

b. Perluasan merek (Brand Extension) 

Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk menggunakan merek 

yang sudah ada untuk meluncurkan suatu produk dalam kategori baru. 

c. Multi merek (Multi Brand) 

Perusahaan sering memperkenalkan merek tambahan dalam kategori 

produk yang sama. Ada berbagai motif untuk melakukan hal itu. Kadang–

kadang perusahaan mencoba membentuk keistimewaan lain dan/atau daya 

tarik untuk motif membeli yang lain. 

d. Merek baru (New Brand) 

Ketika perusahaan melucurkan produk dalam suatu kategori baru, 

perusahaan mungkin menemukan bahwa tidak satupun merek yang 
                                                          

14 Kotler, Philip Dan Amstrong, Garry. Op.Cit. h. 471-475.
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dimiliknya yang tepat untuk produk tersebut. Akhirnya perusahaan 

menggunakan merek baru untuk kategori produk baru. 

e. Merek bersama (Cobrand) 

Dua atau lebih merek yang terkenal  dikombinasikan dalam satu 

tawaran. Tiap sponsor merek mengharapkan bahwa merek lain akan 

memperkuat preferensi merek atau minat membeli. Dalam hal produk yang 

dikemas bersama, tiap merek berharap dapat menjangkau konsumen baru 

dengan mengaitkannya dengan merek lain.

4. Elemen Merek

Elemen merek adalah upaya visual dan bahkan kadang fisik yang 

bertindak mengidentifikasi dan mendiferensiasi suatu produk atau jasa 

perusahaan. Pilihan dan koordinasi yang memadai dalam hal ini menjadi 

krusial ketika sampai pada ekuitas merek. Elemen merek formal seperti 

nama, jenis, logo dan slogan bersatu membentuk identitasi visual suatu merek 

atau perusahaan. Semuanya harus mencerminkan intisari merek, kepribadian 

merek, dan kultur perusahaan. Identitas visual harus dirancang dengan 

perspektif jangka panjang. 

Menurut Aaker, indentitas merek terdiri dari serangkaian asosiasi 

merek unik yang mewakili arti dan janji merek pada pelanggan. Perusahaan 

perlu mengetahui dimana anda berada (identitas aktual) untuk menemukan 

identitas merek yang diinginkan. Idealnya identitas yang diinginkan juga 
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merupakan identitas ideal. Identitas merek adalah aset abadi yang mewakili 

nilai merek yang tak terbatas. 

Adapun elemen merek adalah terdiri dari:

a. Nama brand

Nama brand adalah yang pertama dan mungkin ekspesi 

terbesar atau wajah dari suatu produk. Nama brand harus dipilih 

dengan sangat hati-hati karena mengandung informasi penting bagi 

pemangku kepentingan.

b. Logo

Logo adalah tampilan grafis dari nama brand atau perusahaan. 

Logo yang baik mampu memenuhi perintah grafis dan fungsional. 

Nilai korporat dan karakteristik yang perlu direfleksikan dalam 

logo dan brand harus ditanamkan dengan baik dalam strategi 

pemasaran menyeluruh.

c. Slogan

Slogan brand memegang peran unik dan khusus dalam 

penciptaan identitas brand yang harmonis. Slogan brand adalah 

kalimat yang mudah dikenal dan diingat yang sering kali 

menyertai nama brand dalam program dan komunikasi pemasaran. 

Tujuan utama suatu slogan adalah mendukung citra brand yang 

diproyeksikan oleh nama dan logo brand.
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d. Kisah brand

Kisah brand dapat sangat ampuh karena membawa bagian 

terbesar dari brand itu sendiri. Brand tidak hanya memberi inspiras 

dan optimisme, tetapi juga memelihara dan meningkatkan 

warisannya yang memotivasi pelanggan, karyawan dan semua 

orang yang terkait dengan brand.

B. Brand Equity 

Menurut Aaker, brand equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang 

berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau 

mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan 

atau para pelanggan perusahaan.15 Simamora berpendapat brand equity adalah 

kekuatan merek atau kesaktian merek yang memberikan nilai kepada konsumen.16

Brand Equity sangat berkaitan dengan seberapa banyak pelanggan suatu merek 

merasa puas dan merasa rugi bila berganti merek (brand switching), menghargai 

merek itu dan menganggapnya sebagai teman, dan merasa terikat kepada merek 

itu.17  

Dengan demikian dapat disimpulkan brand equity adalah, kekuatan merek yang 

menjanjikan nilai yang diharapkan konsumen atas suatu produk sehingga akhirnya 

                                                          
15 Humdiana. Strategi Pemasaran. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Mizan Pustaka, 2005). h. 

43.
16 Bilson Simamora, Aura Merek: 7 Langkah Membangun Merek Yang Kuat. (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 62
17 Kotler, Philip Dan Amstrong, Garry. Op.Cit. h. 461.



19

konsumen akan merasa mendapatkan kepuasan yang lebih bila dibanding produk-

produk lainnya. 

Brand equity dapat memberikan nilai dan manfaat, baik bagi konsumen maupun 

bagi perusahaan:18

a. Nilai kepada konsumen 

1) Aset brand equity membantu konsumen menafsirkan, memproses, dan 

menyimpan informasi dalam jumlah besar mengenai produk dan merek.  

2) Brand equity memberikan rasa percaya diri kepada konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian, baik karena pengalaman masa lalu 

dalam karakteristiknya. 

3) Persepsi kualitas dan asosiasi merek bisa menguatkan kepuasan konsumen 

dengan pengalaman menggunakannya. 

b. Nilai kepada perusahaan 

1) Brand equity bisa menguatkan program memikat para konsumen baru 

atau merangkul kembali konsumen lama.

2) Kesadaaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan asset-aset merek 

lainnya mampu menguatkan loyalitas merek, yaitu bisa memberikan 

alasan untuk membeli dan mempengaruhi kepuasan penggunaan.  

3) Brand equity biasanya akan memungkinkan margin yang lebih tinggi 

dengan memungkinkan harga optimum (premium pricing) dan 

mengurangi ketergantungan pada promosi. 
                                                          

18 Ibid. h. 69.
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4) Brand equity memberikan landasan untuk pertumbuhan melalui perluasan 

merek.  

5) Brand equity bisa memberikan dorongan dalam saluran distribusi.  

6) Aset-aset brand equity memberikan keuntungan kompetitif yang 

seringkali menghadirkan rintangan nyata terhadap para kompetitor.  

Brand equity tidak terjadi dengan sendirinya tetapi ditopang oleh elemen-

elemen pembentuk brand equity antara lain :19

1. Brand Awareness (kesadaran merek) 

Konsumen cenderung membeli merek yang sudah dikenal karena merasa aman 

dengan sesuatu yang sudah dikenal. Dengan kata lain, sebuah merek yang dikenal 

mempunyai kemungkinan bisa diandalkan, kemantapan dalam bisnis, dan kualitas 

yang dipertanggungjawabkan.  

Menurut Aaker dalam Humdiana, kesadaran merek adalah kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu.20 Menurut Simamora, peran brand 

awareness tergantung pada sejauh mana kadar kesadaran yag dicapai suatu merek.21

a. Tingkatan brand awareness

1) Unware of brand (tidak menyadari merek)

Kategori ini termasuk merek yang tetap tidak dikenal walaupun sudah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall)

                                                          
19 Ibid. h.68.
20 Humdiana. Op.Cit. h. 45.
21 Ibid, h.74.
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2) Brand Recognition (pengenalan merek)

Kategori ini meliputi merek produk yang dikenal konsumen setelah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall)

3) Brand Recall (pengingatan kembali merek)

Kategori ini meliputi merek dalam kategori suatu produk yang diingat 

konsumen tanpa harus dilakukan pengingatan kembali, diistilahkan 

dengan pengingatan kembali tanpa bantuan (unaided recall)

4) Top of Mind (puncak pikiran)

Kategori ini meliputi merek produk yang pertama kali muncul dibenak 

konsumen pada umumnya. 

Kesadaran merek menciptakan nilai-nilai yaitu :22

a. Jangkar tempat tautan berbagai asosiasi. 

Suatu produk atau layanan baru sudah pasti diarahkan untuk 

mendapatkan pengenalan. Jarang sekali suatu keputusan pembelian terjadi 

tanpa pengenalan. Pengetahuan mengenai berbagai bagian dan manfaat dari 

produk baru sangat sulit tanpa terlebih dahulu mendapatkan pengakuan. 

Pengakuan merek merupakan langkah dasar pertama dalam tugas 

komunikasi. Sebuah merek biasanya dikomunikasikan dengan atribut-

atribut asosiasinya. Dengan tingkat pengenalan yang mapan, tugas 

selanjutnya tinggal mencantelkan suatu asosiasi baru, seperti atribut produk.  

                                                          
22Ibid, h. 75
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b. Keakraban/ rasa suka

Pengakuan merek memberikan suatu kesan akrab, dan konsumen 

menyukai sesuatu yang akrab. Terdapat hubungan yang positif antara 

jumlah penampakan dan rasa suka, baik penampakan dalam bentuk 

abstraksi gambar, nama, musik, dan lain-lain. Pengulangan penampakan 

bisa mempengaruhi rasa suka bahkan jika tingkat pengenalan tidak 

terpengaruh.

c. Tanda mengenai substansi/komitmen

Kesadaran merek bisa menjadi suatu signal dari kehadiran, komitmen, 

dan substansi dari sebuah merek produk. Jika sebuah merek dikenali, pasti 

ada sebabnya, seperti : perusahaan telah mengiklankan secara luas, 

perusahaan telah menggeluti bisnis tersebut dalam waktu lama, perusahaan 

mempunyai jangkauan distribusi yang luas, dan merek tersebut berhasil.

d. Mempertimbangkan merek.

Langkah awal dalam proses pembelian biasanya adalah menyeleksi 

sekumpulan merek untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, pengingatan 

kembali merek (brand recall) menjadi penting. Pada umumnya, jika sebuah 

merek tidak mencapai pengingatan kembali maka merek tersebut tidak akan 

termasuk dalam proses pertimbangan pembelian. Tetapi konsumen biasanya 

juga akan mengingat merek-merek yang sangat mereka tidak sukai.  Dalam 

meraih kesadaran merek, baik dalam tingkat pengenalan maupun 

pengingatan kembali, melibatkan dua tugas, yaitu, mendapatkan identitas 
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merek dan mengaitkannya pada suatu kelas produk tertentu. Suatu pesan 

kesadaran merek hendaknya memberi suatu alasan untuk diperhatikan dan 

dikenang atau menjadi berbeda dan istimewa. Hal ini ditempuh dengan, 

melibatkan slogan atau jingle, menjadi sponsor kegiatan, dan perluasan 

merek.

2. Brand Association (asosiasi merek)

Nilai yang mendasari merek seringkali didasarkan pada asosiasi asosiasi 

spesifik yang berkaitan dengannya. Menurut David A.Aaker, asosiasi merek adalah 

segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah merek.23 Asosiasi itu 

tidak hanya eksis namun juga mempunyai suatu tingkatan kekuatan. Kaitan pada 

merek akan lebih kuat jika dilandasi pada pengalaman untuk 

mengkomunikasikannya. Juga akan lebih kuat apabila kaitan itu didukung dengan 

suatu jaringan dari kaitan-kaitan lain. Sebuah merek adalah seperangkat asosiasi, 

biasanya terangkai dalam bentuk yang bermakna. 

Asosiasi dan pencitraan, keduanya mewakili berbagai persepsi yang dapat 

mencerminkan realita obyektif. Suatu merek yang telah mapan akan mempunyai 

posisi yang menonjol dalam suatu kompetisi karena didukung oleh berbagai asosiasi 

yang kuat. Suatu brand positioning mencerminkan bagaimana orang memandang 

suatu merek. Positioning dan positioning strategi dapat juga digunakan untuk 

merefleksikan bagaimana sebuah perusahaan sedang berusaha dipersepsikan. 

                                                          
23 Humdiana. Op.Cit. h. 47.
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Nilai mendasar sebuah merek seringkali merupakan sekumpulan asosiasinya 

dengan kata lain merupakan makna merek tersebut bagi khalayak. Asosiasi-asosiasi 

menjadi pijakan dalam keputusan-keputusan pembelian dan loyalitas merek. 

Menurut Simamora, asosiasi merek yang menciptakan nilai bagi perusahaan dan 

para pelanggannya juga dapat digunakan untuk :24

a. Membantu memproses / menyusun informasi 

Asosiasi-asosiasi dapat membantu mengikhtisarkan sekumpulan fakta 

dan spesifikasi yang mungkin sulit diproses dan diakses para pelanggan. 

Sebuah asosiasi bisa menciptakan informasi padat bagi pelanggan dan bisa 

mempengaruhi pengingatan kembali atas informasi tersebut, terutama saat 

mengambil keputusan. Asosiasi juga bisa mempengaruhi interpretasi mengenai 

fakta-fakta.

b. Membedakan / memposisikan merek  

Suatu asosiasi bisa memberikan landasan yang penting bagi usaha 

untuk membedakan dan memisahkan suatu merek dengan merek yang lain. 

Asosiasi-asosiasi pembeda bisa menjadi keuntungan kompetitif yang penting. 

Jika sebuah merek sudah dalam kondisi yang mapan (dalam kaitannya dengan 

para kompetitor) untuk suatu atribututama dalam kelas produk tertetu atau 

untuk suatu aplikasi tertentu, para kompetitor akan kesulitan untuk menyerang.

                                                          
24 Simamora. Op.Cit. h.82
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c. Membangkitakan alasan untuk membeli

Banyak asosiasi merek, membutuhkan berbagai atribut produk atau 

manfaat pelanggan (customer benefits) yang bisa menyodorkan suatu alasan 

spesifik untuk membeli dan menggunakan merek tersebut. Asosiasi-asosiasi ini 

merupakan landasan dari keputusan pembelian dan loyalitas merek. Beberapa 

asosiasi juga mempengaruhi keputusan pembelian dengan cara memberikan 

kredibilitas dan rasa percaya diri atas merek tersebut.  

d. Menciptakan sikap / perasaan positif 

Beberapa asosiasi mampu merangasang suatu perasaan positif yang 

akhirnya merembet ke merek yang bersangkutan. Beberapa asosiasi mampu 

menciptakan perasaan positif selama pengalaman menggunakan dan mengubah 

pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang lain daripada yang lain.  

e. Memberikan landasan bagi perluasan  

Suatu asosiasi bisa menghasilkan suatu landasan bagi suatu perusahaan 

dengan menciptakan rasa kesesuaian (sense of fit) antara merek dan sebuah 

produk baru atau dengan menghadirkan alasan untuk membeli produk perluasan 

tersebut.

3. Perceived Quality (persepsi kualitas)

Perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau layanan ditinjau dari fungsinya secara relatif dengan 
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produk-produk lain. Perceived quality berbeda dengan konsep-konsep lain tentang 

kualitas seperti:25

a. Kualitas aktual atau obyektif (actual or objective quality) : kemampuan 

produk atau layanan memberikan fungsi yang dijanjikan.  

b. Kualitas produk (product-based quality): sifat dan kuantitas kandungan, fitur, 

dan layanan tambahan.  

c. Kualitas manufaktur (manufacturing quality): kesesuaian dengan spesifikasi, 

hasil akhir yang tanpa cacat (zero defect)

Kalau sebuah produk memiliki perceived quality tinggi, banyak manfaat yang 

bisa diperoleh. Bahwa umumnya perusahaan yang memiliki perceived quality yang 

tinggi memiliki Return Of Investment (ROI) yang tinggi pula. Tanpa meneliti ROI 

pun, sebenarnya banyak manfaat yang diberikan perceived quality yaitu :26

a. Alasan membeli

Perceived quality merupakan alasan kenapa sebuah merek dipertimbangkan 

dan dibeli.

b. Diferensiasi dan pemosisian produk 

Konsumen ingin memilih aspek tertentu sebagai keunikan dan kelebihan 

produk. Aspek yang memiliki perceived quality tinggi yang akan dipilih 

konsumen.  

                                                          
25 Simamora. Op.Cit. h. 78.
26 Darmadi.D, Sugiarto, Tony Sitinjak. Strategi Menaklukan Pasar: Melalui Riset Ekuitas 

Dan Perilaku Merek. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013). h. 101.
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c. Harga optimum  

Sebuah merek yang memiliki perceived quality tinggi memiliki alasan untuk 

menetapkan harga tinggi bagi produknya.  

d. Minat saluran distribusi 

Perceived quality juga mempunyai arti penting bagi para pengecer, 

distributor, dan berbagai pos saluran distribusi lainnya. Distributor lebih 

mudah menerima produk yang oleh konsumen dianggap berkualitas tinggi. 

e. Perluasan Merek (brand extension) 

Sebuah merek yang memiliki perceived quality dapat digunakan sebagai 

merek produk lain yang berbeda.

Langkah pertama dalam meningkatkan perceived quality adalah 

memampukan diri untuk memberikan kualitas tinggi. Meyakinkan para pelanggan 

bahwa kualitas suatu merek tinggi padahal sebenarnya tidak, sia-sia belaka 

jadinya. Jika pengalaman dalam penggunaan tidak sejalan dengan kualitas, maka 

persepsi sulit dilakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan 

kualitas tinggi yaitu:27

a. Komitmen terhadap kualitas  

Sulit mempertahankan kualitas dari waktu ke waktu. Jika manajemen 

puncak tidak memilki komitmen, mustahil perceived quality yang tinggi 

diperoleh.

                                                          
27 Darmadi.D, Sugiarto, Tony Sitinjak. Op.Cit. h. 4.
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b. Budaya kualitas 

Komitmen kualitas direfleksikan dalam budaya perusahaan, norma 

perilakunya, simbolnya, nilai-nilainya.  

c. Masukan pelanggan 

Pelangganlah yang pada akhirnya mendefinisikan kualitas. Para 

manajer sering keliru dalam memperkirakan apa yang dianggap penting 

oleh para pelanggan.  

d. Pengukuran/sasaran/standar  

Perusahaan perlu memiliki standar kualitas yang tidak basa-basi. 

Standar itu dijadikan sasaran yang terukur. Jika sasaran terlalu luas, sulit 

untuk mewujudkannya. 

e. Mengizinkan karyawan berinisiatif 

Para karyawan memiliki pengalaman pendekatan efetif dalam 

meningkatkan kualitas. Para karyawan tidak hanya peka terhadap 

masalah-masalah, akan tetapi juga terlibat langsung dalam mencari 

pemecahannya.  

f. Harapan-harapan pelanggan 

Harapan pelanggan dapat djadikan sebagai acuan dalam menciptakan 

produk. Namun kalau harapan pelanggan terlalu tinggi, kualitas produk 

yang baik pun bisa jadi rendah. Oleh karena itu, atau mungkin, harapan 

pelanggan perlu diturunkan, minimal tidak dipancing.
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4. Brand Loyalty (loyalitas merek) 

Loyalitas merek merupakan ukuran inti dari brand equity. Loyalitas merek 

merupakan satu ukuran keterkaitan seseorang pelanggan pada sebuah merek. Lima 

tingkatan loyaslitas merek, yaitu :28

a. Switcher/price buyer merupakan tingkatan loyalitas yang paling dasar. 

Pembeli tidak loyal sama sekali terhadap suatu merek. Bagi pembeli 

tersebut, merek apapun dianggap memadai. Dalam hal ini merek 

memainkan peran yang kecil dalam keputusan pembelian. Apapun yang 

diobral atau menawarkan kenyamanan akan lebih disukai.  

b. Habitual buyer 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 merek 

terutama jika peralihan tersebut membutuhkan usaha, karena tidak ada 

alasan bagi mereka untuk memperhitungkan berbagai alternatif.  

c. Satisfied buyer adalah orang-orang yang puas, namun mereka memikul 

biaya peralihan (switching cost), yaitu biaya dalam waktu, uang, atau 

resiko kinerja sehubungan dengan tindakan beralih merek. Mungkin 

mereka melakukan investasi dalam mempelajari suatu sistem yang 

berkaitan dengan suatu merek. Untuk menarik minat para pembeli yang 

termasuk dalam golongan ini, para kompetitor perlu mengawasi biaya 
                                                          

28 Ibid.
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peralihan dengan menawarkan bujukan untuk beralih atau dengan tawaran 

suatu manfaat yang cukup besar sebagai kompensasi.  

d. Liking the brand adalah pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek-

merek tersebut. Preferensi mereka mungkin dilandasi pada suatu asosiasi, 

seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakan produk, atau 

perceived quality yang tinggi. Dan mereka menganggap merek sebagai 

sahabat. 

e. Committed buyer adalah pelanggan yang setia. Mereka mempunyai suatu 

kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna dari suatu merek. 

Merek tersebut sangat penting bagi mereka, baik dari segi fungsi maupun 

sebagai suatu ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya. Rasa percaya 

mereka mendorong mereka merekomendasikan merek tersebut kepada 

orang lain.  

Loyalitas merek dan para pelanggan yang ada mewakili suatu strategic asset 

yang jika dikelola dan dieksploitasi dengan benar, mempunyai potensi untuk 

memberikan nilai seperti :29

a. Mengurangi biaya pemasaran suatu basis pelanggan yang mempunyai 

loyalitas merek bisa mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena 

biaya untuk mempertahankan pelanggan lama lebih murah dibandingkan 

dengan berusaha mendapatkan pelanggan baru. Calon pelanggan baru 

                                                          
29 Simamora. Op.Cit. h. 85.
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biasanya kurang termotivasi untuk beralih dari merek yang sedang mereka 

gunakan. Mereka juga tidak berusaha memikirkan alternatif-alternatif 

merek. Bahkan ketika alternatif-alteratif itu diperlihatkan, mereka 

cenderung memiliki satu alasan yang kuat untuk mengambil resiko 

membeli atau menggunakan merek lain. Pelanggan yang sudah ada relatif 

lebih mudah dipertahankan apabila mereka merasakan suatu 

ketidakpuasan. Sesuatu yang familiar adalah nyaman dan meyakinan. 

Semakin tinggi loyalitas, semakin mudah menjaga pelanggan tetap puas. 

Loyalitas dan sekelompok konsumen merupakan rintangan besar bagi para 

kompetitor, karena untuk menang, pelanggan yang sudah loyal diperlukan 

sumber daya yang besar agar dapat membujuk para pelanggan beralih 

merek.  

b. Meningkatkan perdagangan

Loyalitas yang lebih besar memberikan dorongan perdagangan yang 

lebih besar karena para pelanggan mengharapkan merek tersebut selalu 

tersedia. Loyalitas merek juga dapat mendominasi keputusan pemilihan 

pertokoan dan meyakinkan pihak pertokoan untuk memajang produk di 

raknya karena para pelanggan akan mencantumkan merek tersebut 

didalam daftar belanja mereka. Peningkatan perdagangan menjadi penting 

apabila akan memperkenalkan ukuran baru, jenis baru, variasi atau 

perluasan merek. 
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c. Memikat para pelanggan baru 

Suatu basis pelanggan yang puas dan suka pada suatu merek tertentu 

dapat menimbulkan keyakinan bagi calon pelanggan khususnya jika 

pembelian tersebut agak mengandung resiko. Kelompok pelanggan yang 

relatif puas akan memberikan suatu citra bahwa merek tersebut merupakan 

produk yang diterima luas, berhasil, beredar di pasaran, dan sanggup 

memberikan dukungan pelayanan yang luas dan peningkatan mutu 

produk. Kesadaran merek juga dapat dibangkitkan dari kelompok 

pelanggan. Teman dan kolega para pengguna akan menjadi sadar akan 

produk tersebut hanya dengan menyaksikannya. Melihat sebuah produk 

digunakan oleh seorang teman akan membangkitkan semacam kenangan 

yang berkaitan dengan konteks penggunaan dan pengguna yang sulit 

dijangkau oleh iklan manapun. Pengingatan kembali merek pada akhirnya 

akan menjadi kuat. 

Dalam memilih target pasar salah satu pertimbangannya adalah 

potensi mereka untuk menciptakan visibilitas dan kesadaran terhadap 

merek tersebut. Jadi, loyalitas merek dapat memikat pelanggan baru 

dengan dua cara : menciptakan kesadaran merek dan meyakinkan kembali. 

d. Memberi waktu untuk menanggapi ancaman-ancaman persaingan Loyalias 

merek memberikan waktu pada sebuah perusahaan untuk merespons 

gerakan-gerakan kompetitif. Jika salah satu kompetitor mengembangkan 

produk yang unggul, seorang pengikut loyal akan memberi waktu pada 
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perusahaan kepercayaannya untuk memperbaharui produknya dengan cara 

menyesuaikan atau menetralisasikannya. Pelanggan yang puas dan loyal 

tidak akan mencari produk baru, dan karenanya tidak akan mengetahui 

perkembangan produk. Dengan tingkatan loyalitas merek yang tinggi, 

sebuah perusahaan bisa dengan lancar menjalankan strategi susulan yang 

kurang riskan.

C. Brand Dalam Ekonomi Islam 

Dalam syariah marketing, brand adalah nama baik yang menjadi 

identitas seseorang atau perusahaan. Merek “syari’ah” yang menempel pada 

sebuah entitas syari’ah mengharuskan dan memberikan tanggung jawab akan 

teraplikasinya nilai-nilai syari’ah dalam setiap aktivitas yang dilakukan.

Hermawan Kartajaya mengatakan bahwa Brand yang kuat bukan 

hanya brand yang berbeda dengan yang lain, menawarkan manfaat dan 

kualitas produk, tetapi juga harus mampu memberikan dan memancarkan 

spiritual values kepada semua pihak, terutama pelanggan dan karyawan.

Spiritual brand bukan bermakna merek yang berhubungan dengan agama. 

Spiritual brand bermakna brand yang berhasil membangun dirinya dengan 

penuh integritas, kejujuran, dan kesantunan. Brand dengan spiritual values

inilah yang disebut spiritual brand.30

                                                          
30Hermawan Kartajaya, Hermawan Kartajaya On Brand, Cet. IV,(Bandung: Mizan, 2007),

h. 172. 
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Membangun brand dengan nilai-nilai spiritual sebenarnya memang 

telah dicontohkan dan dijalankan oleh Rasulullah SAW. Karakter dan sifat 

mulia dari Rasulullah SAW seperti:31 diberi gelar al-amin sejak usia muda, 

dikenal dengan sifat shiddiq (jujur dan benar), amanah (dapat dipercaya), 

fathanah (cerdas dan bijaksana), dan tabligh (argumentatif dan komunikatif) 

selalu mengiringi perjalanan hidup beliau, termasuk menjadi seorang saudagar 

sukses dan terkenal dengan nilai-nilai spiritualitasnya.

Unsur-unsur dan karakter merek berlandaskan nilai spiritual, yaitu: 

tidak mengandung unsur judi (QS.Al-Maidah:90), riba (QS.Al-Baqarah:275), 

kezaliman (QS.At-Taubah: 19), tidak membahayakan pihak sendiri dan orang 

lain, value yang ditawarkan sama dengan yang dideliver serta menunjukkan 

karakter kejujuran, keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universalitas.  

Firman Allah SWT dalam QS.Al-Maidah: 8, yaitu :

             

                

     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 
adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

                                                          
31 Veithzal Rivai, Islamic Marketing, (Jakarta: Gramedia, 2012), H. 179.
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Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang terdapat dalam Al 

Qur’an dan hadist, Nabi Muhammad SAW melakukan bisnis secara 

profesional.32

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: 

“Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah 
mencintai seseorang yang apabila dia beramal, dia menyempurnakan 
amalnya (HR. Thabrani)”

Nilai-nilai tersebut menjadi suatu landasan yang dapat mengarahkan 

para pelaku bisnis agar tetap berada dalam koridor yang adil dan benar. 

Landasan atau aturan-aturan inilah yang menjadi suatu syariah atau hukum 

dalam melakukan bisnis.

Merek dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu:33

1. Inbound Islamic Brands (Merek Islam yang terikat ke dalam) 

Merek halal yang menargetkan konsumen Muslim tetapi berasal dari 

negara-negara non-Islam. Merek ini sebagian besar di Islamisasi, yaitu 

diubah dengan menjadikannya halal.

2. True Islamic Brands (Merek Islam yang sebenarnya)

Merek ini memenuhi tiga deskripsi merek dalam Islam, yaitu halal, 

diproduksi di Negara Islam dan menargetkan konsumen Muslim. Kata 

"benar" yang digunakan di sini tidak berarti bahwa kategori kategori merek 

                                                          
32 Veithzal Rivai, Loc.Cit.
33 Baker Ahmad Alserhan, The Principles Of Islamic Marketing, (England : Gower Publishing 

Limited, 2011), h. 163.
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dalam Islam "salah". Contoh, sebagian besar dari merek yang berasal dari 

negara-negara Islam yang halal, hanya karena (produk) mereka ditujukan 

untuk konsumen Muslim pada tempat pertama.

3. Traditional Islamic Brand (Merek Tradisional Islam)

Merek yang berasal dari negara-negara Islam dan menargetkan 

Muslim dan diasumsikan halal.

4. Outbound Islamic Brands (Merek Islam yang terikat keluar)

Merek halal yang berasal dari negara-negara Islam tetapi tidak

selalu menargetkan konsumen Muslim. Sektor keuangan Islam 

diklasifikasikan ke dalam outbound Islamic brand, yaitu merek halal yang 

berasal dari Negara Islam, tetapi tujuan konsumennya tidak hanya 

konsumen Muslim. Strategi yang dibutuhkan adalah dengan 

mengedepankan nilai-nilai universal agar tidak terjadi sensitivitas antar 

umat beragama.

Hermawan Kartajaya juga menyampaikan bahwa perusahaan harus memahami 

bahwa brand merupakan cerminan dari value. Artinya, jika ingin mendapatkan 

brand yang kuat dan bernilai positif maka value juga harus ditingkatkan atau dengan 

kata lain, brand mengandung harapan dan tanggungjawab yang harus direalisasikan 

dalam performance perusahaan. Kesimpulannya, membangun brand dengan nilai-

nilai tersebut akan menghasilkan karakter brand yang kuat sehingga menjadi brand 
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syari’ah yang kuat. Hermawan Kartajaya mengatakan bahwa use a spiritual brand 

character (gunakanlah sebuah merek dengan karakter spiritual).

D. Etika Bisnis Islam 

Etika bisnis lahir di Amerika pada tahun 1970 an kemudian meluas ke Eropa 

tahun 1980 an dan menjadi fenomena global di tahun 1990 an jika sebelumnya hanya 

para teolog dan agamawan yang membicarakan masalah-masalah moral dari bisnis, 

sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis disekitar 

bisnis, dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang 

meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat, akan tetapi ironisnya justru negara 

Amerika yang paling gigih menolak kesepakatan Bali pada pertemuan negara-negara 

dunia tahun 2007 di Bali. Ketika sebagian besar negara-negara peserta 

mempermasalahkan etika industri negara-negara maju yang menjadi sumber 

penyebab global warming agar dibatasi, Amerika menolaknya. Jika kita menelusuri 

sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan 

kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama 

Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. 

Dalam Al Qur’an terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi 

tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal QS. Al-Baqarah:275 ”Allah telah 

menghalalkan perdagangan dan melarang riba”. 
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Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”34

Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di 

tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Hal ini dapat dilihat pada 

sabda Rasulullah SAW: ”Perhatikan oleh mu sekalian perdagangan, sesungguhnya di 

dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki”. 

Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya 

misi diutusnya Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang 

telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika 

dan moral bisnis Islami yang mencakup Husnul Khuluq. Pada derajat ini Allah akan 

melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan 

terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang 
                                                          

34 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 
h. 47
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akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang 

baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran QS: Al Ahzab;70-71, yaitu sebagai berikut:

                      

              

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
Katakanlah Perkataan yang benar(70). Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-
amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah 
dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang 
besar.(71)35

Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan 

transparan dalam jual belinya ”Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran 

mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada 

surga” (Hadits). Akhlak yang lain adalah amanah, Islam menginginkan seorang 

pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya dengan 

memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalah nya dari unsur yang 

melampaui batas atau sia-sia. Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat

dipercaya, sehingga ia tidak menzholimi kepercayaan yang diberikan kepadanya 

”Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanat (tidak dapat dipercaya), dan 

tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji”, ”pedagang yang jujur dan 

amanah (tempatnya di surga) bersama para nabi, Shiddiqin (orang yang jujur) dan 

para syuhada” (Hadits). Sifat toleran juga merupakan kunci sukses pebisnis muslim, 

                                                          
35Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 

h. 427
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toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah 

mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat 

kembalinya modal ”Allah mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual, dalam 

membeli serta melunasi hutang” (Hadits). Konsekuen terhadap akad dan perjanjian 

merupakan kunci sukses yang lain dalam hal apapun sesungguhnya Allah memerintah 

kita untuk hal itu ”Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” QS: Al-

Maidah:1, yang berbunyi:

                    

           

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian 
itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”36

”Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungjawabannya” QS: Al Isra;34, yang berbunyi:

             

      

                                                          
36 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 

h. 106
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Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya 
janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”37

Menepati janji mengeluarkan orang dari kemunafikan sebagaimana sabda 

Rasulullah ”Tanda-tanda munafik itu tiga perkara, ketika berbicara ia dusta, ketika 

sumpah ia mengingkari, ketika dipercaya ia khianat” (Hadits). Aktivitas Bisnis yang 

Terlarang dalam Syariah :

1. Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam. Seorang muslim 

harus komitmen dalam berinteraksi dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah 

SWT. Seorang pengusaha muslim tidak boleh melakukan kegiatan bisnis dalam 

hal-hal yang diharamkan oleh syariah. Dan seorang pengusaha muslim dituntut 

untuk selalu melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan dan masyarakat. 

Bisnis, makanan tak halal atau mengandung bahan tak halal, minuman keras, 

narkoba, pelacuran atau semua yang berhubungan dengan dunia gemerlap seperti 

night club discotic cafe tempat bercampurnya laki-laki dan wanita disertai lagu-

lagu yang menghentak, suguhan minuman dan makanan tak halal dan lain-lain 

adalah kegiatan bisnis yang diharamkan.

2. Menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal. Praktik 

riba yang menyengsarakan agar dihindari, Islam melarang riba dengan ancaman 

berat, sementara transaksi spekulatif amat erat kaitannya dengan bisnis yang 

                                                          
37 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 

h. 285
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tidak transparan seperti perjudian, penipuan, melanggar amanah sehingga besar 

kemungkinan akan merugikan. Penimbunan harta agar mematikan fungsinya 

untuk dinikmati oleh orang lain serta mempersempit ruang usaha dan aktivitas 

ekonomi adalah perbuatan tercela dan mendapat ganjaran yang amat berat. 

Berlebihan dan menghamburkan uang untuk tujuan yang tidak bermanfaat dan 

berfoya-foya kesemuanya merupakan perbuatan yang melampaui batas. Kesemua 

sifat tersebut dilarang karena merupakan sifat yang tidak bijaksana dalam 

penggunaan harta dan bertentangan dengan perintah Allah.

3. Persaingan yang tidak fair sangat dicela oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam 

Al-Qur’an surat Al Baqarah: 188: yang berbunyi:

                        

          

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Monopoli juga termasuk persaingan yang tidak fair Rasulullah mencela 

perbuatan tersebut : ”Barangsiapa yang melakukan monopoli maka dia telah 

bersalah”, ”Seorang tengkulak itu diberi rezeki oleh Allah adapun sesorang yang 

melakukan monopoli itu dilaknat”. Monopoli dilakukan agar memperoleh 

penguasaan pasar dengan mencegah pelaku lain untuk menyainginya dengan 

berbagai cara, seringkali dengan cara-cara yang tidak terpuji tujuannya adalah untuk 
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memahalkan harga agar pengusaha tersebut mendapat keuntungan yang sangat besar. 

Rasulullah bersabda : ”Seseorang yang sengaja melakukan sesuatu untuk 

memahalkan harga, niscaya Allah akan menjanjikan kepada singgasana yang terbuat 

dari api neraka kelak di hari kiamat”. 

5. Pemalsuan dan penipuan, Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena 

dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat menimbulkan permusuhan 

dan percekcokan. Allah berfirman dalam QS:Al-Isra;35 yang berbunyi :

                    

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 
dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.”38

Nabi bersabda ”Apabila kamu menjual maka jangan menipu orang dengan 

kata-kata manis”. Dalam bisnis modern paling tidak kita menyaksikan cara-cara tidak 

terpuji yang dilakukan sebagian pebisnis dalam melakukan penawaran produknya, 

yang dilarang dalam ajaran Islam. Berbagai bentuk penawaran (promosi) yang 

dilarang tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a) Penawaran dan pengakuan (testimoni) fiktif, bentuk penawaran yang 

dilakukan oleh penjual seolah barang dagangannya ditawar banyak 

pembeli, atau seorang artis yang memberikan testimoni keunggulan suatu 

produk padahal ia sendiri tidak mengkonsumsinya. 

                                                          
38 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 

h. 106
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b) Iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan, berbagai iklan yang sering kita 

saksikan di media televisi, atau dipajang di media cetak, media indoor 

maupun outdoor, atau kita dengarkan lewat radio seringkali memberikan 

keterangan palsu. 

c) Eksploitasi wanita, produk-produk seperti, kosmetika, perawatan tubuh, 

maupun produk lainnya seringkali melakukan eksploitasi tubuh wanita 

agar iklannya dianggap menarik. Atau dalam suatu pameran banyak 

perusahaan yang menggunakan wanita berpakaian minim menjadi 

penjaga stand pameran produk mereka  dan menugaskan wanita tersebut 

merayu pembeli agar melakukan pembelian terhadap produk mereka.

Model promosi tersebut dapat kita kategorikan melanggar ’akhlaqul karimah’, 

Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur tata cara hidup manusia, setiap 

bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lain. Demikian pula pada 

proses jual beli harus dikaitkan dengan ’etika Islam’ sebagai bagian utama. Jika 

penguasa ingin mendapatkan rezeki yang barokah, dan dengan profesi sebagai 

pedagang tentu ingin dinaikkan derajatnya setara dengan para Nabi, maka ia 

harus mengikuti syari’ah Islam secara menyeluruh, termasuk ’etika jual beli’.

E. Loyalitas konsumen 

1. Pengertian loyalitas konsumen 

Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu 

kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa ada paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri 
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pada masa lalu. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan konsumen lebih 

cenderung mempengaruhi sifat sikap konsumen. Sedangkan konsep loyalitas 

konsumen lebih menekankan pada perilaku pembelinya. 

Istilah loyalitas diperdengarkan oleh pakar pemasaran maupun praktisi bisnis, 

loyalitas merupakan konsep yang tampak mudah dibicarakan dalam konteks sehari-

hari, tetapi menjadi lebih sulit ketika dianalisis maknanya. Dalam banya definisi, Ali 

Hasan menjelaskan loyalitas sebagai berikut: 

a. Sebagai konsep generik, loyal merek menunjukan kecenderungan 

konsumen untuk membeli sebuah merek tertentu dengan tingkat 

konsistensi yang tinggi. 

b. Sebagai konsep perilaku, pembelian ulang kerap kali dihubungkan 

dengan loyalitas merek (brand loyality). Perbedaannya, bila loyalitas 

merek mencerminkan komitmen psikologis terhadap merek tertentu, 

perilaku pembelian ulang menyangkut pembelian merek yang sama 

secara berulang kali. 

c. Pembelian ulang merupakan hasil dominasi, berhasil membuat produknya 

menjadi satu-satunya alternatif yang tersedia dan yang terus menerus 

melakukan promosi untuk memikat dan membujuk pelanggan membeli 

kembali merek yang sama. 

Loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam 

pemasaran modern. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas diharapkan perusahaan akan 
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mendapatkan keuntungan jangka panjang atas hubungan mutualisme yang terjalin 

dalam kurun waktu tertentu. 

Loyalitas adalah respon perilaku pembelian yang dapat terungkap secara terus 

menerus oleh pengambil keputusan dengan memperhatikan satu atau lebih merek 

alternatif dari sejumlah merek sejenis dan merupakan fungsi proses psikologis. Perlu 

ditekankan bahwa hal tersebut berbeda dengan perilaku membeli ulang, loyalitas 

pelanggan menyertakan aspek perasaan, tidak melibatkan aspek efektif di dalamnya. 

Olson berpendapat bahwa loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku 

untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk mebangun kesetiaan 

pelanggan terhadap satu produk maupun jasa yang dihasilkan oleh badan usaha 

tersebut yang membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang 

terjadi secara berulang-ulang. 

Menurut Ali Hasan, loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai orang yang 

membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang. Pelanggan 

merupakan seseorang yang terus menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat 

yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau 

mendapatkan suatu jasa dan membayar suatu produk atau jasa tersebut dan usaha 

pemasaran yang berpotensi menyebabkan perihal perilaku.39

                                                          
39 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Menejemen Pemasaran, (Jakarta: Pt. Indeks, 2007), h. 

175 
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Menurut Oliver bahwa loyalitas (kesetiaan) pelanggan adalah komitmen yang 

dipegang kuat untuk membeli lagi atau berlangganan produk atau jasa tersebut 

dimasa depan meskipun ada pengaruh situasi. 

Menurut Gremler Dan Brown pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang 

tidak hanya membeli ulang suatu barang atau jasa, tetapi juga mempunyai komitmen 

dan sikap yang positif terhadap perusahaan jasa, misalnya dengan merekomendasikan 

orang lain  utuk membeli. 

Seorang pelanggan yang loyal memiliki perasangka spesifik mengenai apa 

yang akan dibeli dan dari siapa. Pembeliannya bukan merupakan peristiwa acak. 

Selain itu, loyalitas menunjukan kondisi dari durasi waktu dan mensyaratkan bahwa 

tindakan kurang dari dua kali. 

Dalam konteks merek, loyalitas mencerminkan komitmen psikologis terhadap 

merek tertentu, sedangkan perilaku pembelian berulang semata-mata menyangkut 

pembelian merek tertentu yang sama secara berulang kali dikarenakan memang satu-

satunya merek yang tersedia, merek termurah dan sebagainya.40

2. Tingkatan Loyalitas Pelanggan

Menurut Hill Humiyati dalam Ratih Hurriyati, loyalitas pelanggan dibagi menjadi 

enam tahapan adalah sebagai berikut:41

                                                          
40 Fandi Tjiptono, Chandra Gregorius, Pemasaran Strategic, (Yogyakarta: Andin, Edisi 2, 

2012), h. 80
41 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Konsumen, (Bandung: Alfabetha, 2010), 

h. 132 
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a. Suspect

Meliputi semua orang yang diyakini akan membeli (membutuhkan) 

barang/jasa, tetapi belum memiliki informasi barang/jasa perusahaan.

b. Prospect

Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan barang/jasa tertentu, 

dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahap ini, meskipun 

mereka belum melakukan pembelian tetapi telah mengetahui keberadaan 

perusahaan dan barang/jasa yang ditawarkan melalui rekomendasi pihak lain 

(word of mouth).

c. Customer

Pada tahap ini, pelanggan sudah melakukan hubungan transaksi dengan 

perusahaan, loyalitas pada tahap ini belum terlihat.

d. Client 

Meliputi semua pelanggan yang telah membeli barang/jasa yang dibutuhkan 

dan ditawarkan secara teratur, hubungan ini berlangsung lama, dan mereka 

telah memiliki sifat retention.

e. Advocates

Pada tahap ini, clients secara aktif mendukung perusahaan dengan 

memberikan rekomendasi kepada orang lain agar mau membeli barang/jasa di 

perusahaan tersebut.
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f. Partner

Pada tahap ini telah terjadi hubungan yang kuat dan saling menguntungkan 

antara perusahaan dengan pelanggan, pada tahap ini pula pelanggan berani 

menolak produk/jasa dari perusahaan lain.

Sedangkan, Griffin tingkatan loyalitas terdiri dari :42

a. Suspect, yaitu orang yang mungkin membeli produk atau jasa perusahaan.

b. Prospect, yaitu orang yang membutuhkan produk atau jasa perusahaan dan 

memiliki kemampuan membeli

c. Prospect yang diskualifikasi, yaitu prospect yang telah perusahaan untuk 

mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan, atau tidak memiliki 

kemampuan membeli produk perusahaan.

d. Pelanggan pertama kali, yaitu orang yang telah membeli dari perusahaan satu 

kali.

e. Pelanggan berulang, yaitu orang-orang yang telah membeli dari perusahaan 

dua kali atau lebih

f. Client, yaitu orang yang membeli apapun yang perusahaan jual dan dapat 

digunakan.

g. Advocate, yaitu klien yang mendorong orang lain untuk membeli dari 

perusahaan.

                                                          
42 Jill Griffin, Customer Loyality: Menumbuhkan Dan Mempertahankan Pelanggan, (Jakarta: 

Erlangga, 2012), h. 35
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3. Jenis-jenis Loyalitas Pelanggan

Terdapat empat situasi kemungkinan loyalitas menurut Dick & Basu dalam Fandy 

Tjiptono adalah sebagai berikut :43

a. No Loyality

Bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan sama-sama lemah, maka 

loyalitas tidak terbentuk. Ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama sikap 

yang lemah (mendekati netral) bisa terjadi bila suatu produk/jasa baru 

diperkenalkan dan atau pemasarnya tidak mampu mengkomunikasikan 

keunggulan unit produknya. Tantangan bagi pemasar tersebut adalah 

meningkatkan kesadaran (awereness) dan preferensi konsumen melalui 

berbagai strategi bauran promosi, seperti menyediakan kesempatan kepada 

konsumen untuk mencoba produk (bila kemungkinan), program diskon, 

kampanye promosi dan iklan yang menekankan pada manfaat produk/jasa yang 

jelas, iklan menggunakan public figure, dan sebagainya. Penyebab kedua 

berkaitan dengan dinamika pasar, dimana merek-merek yang berkompetisi 

dipersipikasikan serupa/sama. Konsekuensinya, pemasar mungkin sangat sukar 

membentuk sikap yang positif/kuat terhadap produk atau perusahannya, namun 

ia bisa mencoba menciptakan spurious loyality melalui pemilihan lokasi yang 

strategis, promosi yang agresif, meningkatkan shelf space untuk mereknya, dan 

lain-lain.

                                                          
43 Fandy Tjiptono, Manajemen Pemasaran Jasa, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 488
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b. Spurious Loyality

Bila sikap yang relatif lemah dibarengi dengan pola pembelian ulang yang 

kuat, maka yang terjadi adalah spurious loyality atau captive loyality. Situasi 

semacam ini ditandai dengan pengaruh faktor non-sikap terhadap perilaku, 

misalnya norma subyektif dan faktor situasional. Situasi ini bisa dikatakan pula 

inertia, dimana konsumen sulit membedakan berbagai merek dalam kategori 

produk dengan tingkatan rendah, sehingga pembelian ulang dilakukan atas 

dasar pertimbangan situasional, seperti familiaty (dikarenakan penempatan 

produk yang strategis pada rak pajangan; lokasi outlet jasa di pusat 

perbelanjaan atau persimpangan jalan yang ramai) atau faktor diskon. Dalam 

konteks produk industrial, pengaruh sosial (social influence) juga bisa 

menimbulkan spurious loyality.

c. Latent Loyality

Situasi loyality tercemin bila sikap yang kuat dibarengi dengan pola 

pembelian ulang yang lemah. Situasi yang menjadi perhatian besar para 

pemasar ini, disebabkan pengaruh faktor-faktor non-sikap yang sama kuat atau 

bahkan cenderung lebih kuat ketimbang sikap dalam menentukan pembelian 

ulang.

d. Loyality

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para pemasar, 

dimana konsumen bersikap positif terhadap produk/jasa atau penyedia 

produk/jasa bersangkutan dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten.
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Sedangkan jenis-jenis loyalitas menurut Griffin terdiri dari empat jenis adalah 

sebagai berikut :44

a. No loyality

Untuk berbagai alasan, beberapa pelanggan tidak mengembangkan loyalitas 

terhadap produk atau jasa tertentu. Keterikatan yang rendah dengan tingkat 

pembelian berulang yang rendah menunjukkan tidak adanya loyalitas.

b. Inertia loyality

Keterikatan yang rendah digabung dengan pembelian berulang yang tinggi 

menghasilkan loyalitas yang lemah. Pelanggan ini membeli karena selalu 

menggunakan produk atau jasa tersebut. Dengan kata lain faktor non-sikap dan 

faktor situasi merupakan alasan utama membeli.

c. Latent loyality

Tingkat prefensi yang relatif tinggi digabung dengan tingkat pembelian 

berulang yang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi. Loyalitas jenis ini 

lebih banyak dipengaruhi oleh faktor situasi dari pada faktor sikap yang 

menentukan pembelian barang.

d. Premium Loyality

Loyalitas premium merupakan jenis loyalitas yang paling dapat 

ditingkatkan. Loyalitas ini terjadi bila ada tingkat ketertarikan yang tinggi dan 

tingkat pembelian berulang yang tinggi pula.

                                                          
44 Jill Griffin, Op.Cit., h. 22
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4. Faktor-faktor loyalitas konsumen 

Menurut sunu faktor-faktor yang mendorong loyalitas konsumen terhadap suatu 

produk atau jasa adalah sebagai berikut:45

a. Mutu produk 

Produk yang memenuhi spesifikasi/standar/persyaratan konsumen 

b. Harga yang bersaing 

Dengan definisi (baik diproduksi maupun dimenejemen) dapat 

menetapkan harga yang wajar dan kompetitif.

c. Pelayanan dan informasi yang maksimal 

Memberikan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan konsumen 

secara penuh.

d. Citra perusahaan

Gambaran informasi tentang citra perusahaan dijaga dengan baik. 

e. Produk baru dan semakin baru (research and development)

Penyajian produk yang mengikuti perkembangan dengan didukung 

oleh sarana dan personel andal dan sasaran research dan development 

yang memadai. 

f. Kebutuhan mendadak bisa dipenuhi konsumen

                                                          
45 Sunu Dalam Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Menejemen Pemasaran Edisi Ke-13, 

(Jakarta: PT. Indeks, 2013), h. 180 
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Persiapan persediaan yang cukup dengan didukung oleh sarana dan 

personel yang selalu siap untuk mengantisipasi permintaan mendadak dari 

konsumen. 

Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menarik konsumen 

baru, maka perusahaan memprioritaskan untuk mempertahankan konsumen yang ada. 

Dalam menciptakan kepuasan dan loyalitas konsumen maka suatu perusahaan harus 

dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen yang dianggap penting “The Big 

Eight Factor” menurut Griffin menyatakan secara umum loyalitas konsumen dapat 

tercipta dengan beberapa faktor, antara lain:46

a. Faktor produk 

1) Kualitas produk 

Yaitu merupakan mutu dari semua komponen-komponen yang 

membentuk produk, sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah 

untuk dijual dan dinikmati oleh konsumen. 

2) Hubungan nilai dengan harga 

Merupakan hubungan antar harga dan nilai produk yang ditentukan 

oleh perbedaan antara nilai yang diterima oleh konsumen dengan harga 

yang dibayar oleh konsumen terhadap suatu produk yang diinginkan.

                                                          
46 Ibid, h. 182
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3) Bentuk produk 

Bentuk produk merupakan komponen-komponen fisik dari suatu 

produk yang menghasilkan suatu manfaat. 

4) Keandalan 

Merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan 

suatu produk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. 

5) Faktor pelayanan 

6) Jaminan 

Merupakan suatu jaminan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk 

mengembalikan harga pembelian atau mengadakan perbaikan terhadap 

produk yang rusak atau hilang setelah pembelian. 

7) Respon dan pemecahan masalah (respon to and remedy of problem) 

Merupakan sikap dari karyawan khusus pemilik perusahaan dalam 

menanggapi keluhan serta masalah yang dihadapi oleh konsumen. 

8) Faktor pembelian 

9) Pengalaman karyawan 

Merupakan semua hubungan antara konsumen dengan karyawan 

khususnya dalam hal komunikasi dan informasi yang berhubungan 

produk dan pembelian.
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10) Kemudahan dan keyamanan (convenience and azquisition) 

Merupakan segala kemudahan dan kenyamanan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada konsumen dalam mendapatkan produk yang dijual.47

Menurut Crasvens menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas 

konsumen adalah sebagai berikut:48

a. Performa 

Performa dan keuntungan suatu produk atau jasa sangat penting dan 

mempengaruhi loyalitas konsumen, dimana mutu produk atau jasa merupakan 

keunggulan bersaing yang utama.  

b. Citra perusahaan/produk/merek 

Terbentuknya citra merek (brand image) dan nilai merek (brand equity)

adalah pada saat konsumen memperoleh pengalaman yang menyenangkan 

dengan produk.

c. Hubungan harga dengan nilai 

Pembeli menginginkan nilai yang ditawarkan merek sesuai harga yang 

diberikan, oleh karenanya terdapat hubungan yang menguntungkan antar 

harga dan nilai. 

                                                          
47 Ibid, h. 184
48 Ibid, h. 184
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d. Kinerja/prestasi karyawan 

Kinerja produk dan sistem pengiriman tergantung pada bagaimana semua 

bagian organisasi bekerja sama dalam proses pemenuhan kepuasan konsumen. 

Bisnis telah menemukan bahwa kesadaran akan keinginan konsumen dan 

pelatihan karyawan membantu mereka memenuhi tanggung jawab. 

e. Persaingan 

Kelemahan dan kekuatan para pesaing juga mempengaruhi kepuasan 

konsumen dan merupakan peluang untuk memperoleh keunggulan bersaing. 

Mengetahui kesenjangan antara keinginan pemeli dengan tawaran yang diberikan 

para pesaing merupakan peluang untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 

Disamping itu, perusahaan harus mempelajari produk-produk pesaing untuk 

mengidentifikasi cara-cara meningkatkaan produknya. 

f. Sistem pengiriman produk tepat waktu 

Meliputi saluran distribusi, pemasok, pabrikan dan perantara sebagai unit 

yang terpadu dan terkoordinir. 

g. Hubungan kepuasan dengan konsumen 

Hubungan kepuasan dengan konsumen sangat erat, karena konsumen tidak 

mmungkin membeli suatu barang apabila barang tersebut tidak mempunyai arti 

(tidak memberikan kepuasan tertentu kepada konsumen). 
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F. Loyalitas Menurut Perspektif Islam

Dalam islam, loyalitas disebut juga al-wala’. Wala’ adalah kata mashdar dari 

fi’il “waliya” yang artinya dekat. Yang dimaksud dengan wala’ di sini adalah 

dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu dan menolong 

mereka atas musuh-musuh mereka dan bertempat tinggal bersama mereka.

Sedangkan bara’ adalah mashdar dari bara’ah yang berarti memutuskan atau 

memotong. “baralqolama” artinya memotong pena. Maksudnya disini ialah 

memutuskan hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir, sehingga tidak 

lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka serta tidak tinggal 

bersama mereka.49

Menurut Muhammad Said Al-Qahthani di dalam bukunya “al wala’ wal-

bara’ ” adalah di dalam lisan arab, kata al-wala’ itu sama dengan al-muwalat. Ibnu 

A’rabi menjelaskan, “jika ada dua orang sedang berselisih lalu datanglah orang 

ketiga untuk mendamaikan mereka, tetapi ia condong kapada salah satunya 

sehingga ia membantunya atau berpihak kepadanya.” Oleh karena itu, bila 

dikatakan, wala fulanun fulanun, artinya fulan mambantu fulan jika ia 

mencintainya.50

Di antara hak tauhid adalah mencintai ahlinya yaitu para muwahhidin, serta 

memutuskan hubungan dengan para musuhnya yaitu kaum musyirikin.  Allah 

SWT berfirman dalam QS. Al-maidah:55-56, yaitu: 

                                                          
49 Muhammad Said Al-Qahthani, Al-Wala’ Wal-Bara’;konsep loyalitas dan permusuhan 

dalam Islam, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 101
50 Ibid, h. 101.
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Artinya : “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan 
orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya 
mereka tunduk (kepada Allah).”(55)

“Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-
orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) 
Allah Itulah yang pasti menang.”(56).

Dari ayat-ayat di atas dapat dijelaskan bahwa wajibnya loyalitas kepada 

orang-rang mukmin, dan memusuhi orang-orang kafir serta kewajiban 

menjelaskan bahwa loyal kepada sesama umat Islam adalah kebajikan yang amat 

besar, dan loyal kepada orang kafir adalah bahaya besar.

Al-wala’ menurut istilah adalah al-walayah yang berarti: An Nushrah

(pertolongan), Al-Muhabbah (kecintaan), Al-Ikram (penghormatan), Al-Ihtiram

(penghargaan), dan tetap bersama orang-orang yang dicintai secara lahir. 

Sedangkan makna kata al-bara’ menurut istilah adalah al-bu’du (jauh), al-khalash

(lepas) dan al-‘adawah (permusuhan) setelah diberikan pernyataan (alasan) dan 

peringatan.51

Dasar al’wala’ atau al-muwalah (saling setia dan saling melindungi) adalah 

cinta, dan pangkal al-mu’adah (saling memusuhi) adalah benci. Dari keduanya 

lahir amalan-amalan hati dan anggota badan, yang kesemuanya itu merupakan 

hakikat al-muwalah dan al-mu’adah. Contohnya, seperti an-nushrah

                                                          
51Ibid, h. 104-105
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(pertolongan), al-unsu (kelembutan), al mu’awanah (member pertolongan), jihad, 

hijrah dan sebagainya. Oleh karena itu, al-wala’ dan al-bara’ termasuk 

konsekuensi la ilaha illallah. Dalil yang menunjukkan hal ini sangat banyak, baik 

dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah.52

Adapun dalil-dalil Al-Qur’an antara lain dalam QS. Ali-Imran: 28 dan dalam 

ayat 31-32, yaitu: 

                  

                     

                

                 

Artinya : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat 
demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) 
memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah 
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali 
(mu).(28). 
“Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya 
Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.”(31).
“Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".(32)

Sedangkan dalil-dalil dari hadist dan atsar juga sangat banyak yang berkaitan 

dengan loyalitas, di antaranya:

“…. Bahwa sesungguhnya perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT adalah 
cinta karena Allah dan benci karena Allah (HR. Ahmad bin Hambal).”53

                                                          
52 Ibid, h. 48
53 48Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, (tt, Muassasah Arrisalah, 1999 

M), Cet. Ke-2.



61

Ibnu Jarir dan Muhammad bin Nashr Al-Marwazi juga meriwayatkan dari 

Ibnu Abbas ra, ia berkata: ”Barang siapa mencintai dan membenci karena Allah, 

menolong karena Allah dan memusuhi karena Allah, sesungguhnya perlindungan 

Allah hanya bisa diraih dengan semua itu. Seorang hamba tidak bisa merasakan 

iman, meskipun shalat dan puasanya sangat banyak, sampai ia melakukan semua 

itu. Ikatan persaudaraan antara manusia yang menjalin karena faktor duniawi, 

tidak akan bermanfaat sama sekali bagi pelakunya.54

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab ketika 

menafsiri perkataan Ibnu Abbas ini mengatakan,”Perkataanya yang berbunyi ‘dan 

berwala’ karena Allah’ adalah penjelasan tentang konsekuensi cinta karena Allah, 

yaitu al-muwalah (menolong) karena-Nya. Hal ini sebagai isyarat bahwa persoalan 

(cinta karena Allah) itu tidak cukup hanya dengan cinta, tetapi harus disertai 

dengan al-muwalah yang merupakan konsekuensi sebuah cinta. Yaitu menolong, 

menghormati, menghargai, dan senantiasa bersama orang-orang yang dicintai, baik 

lahir maupun batin.55

Sedangkan perkataannya ‘dan memusuhi karena Allah’ adalah penjelasan 

tentang konsekuensi kebencian karena Allah, yaitu memusuhi (al-mu’adah) 

karena-Nya. Maksudnya, menampakkan permusuhan melalui perbuatan, seperti 

jihad memerangi musuh-musuh Allah, berlepas diri dari mereka, dan menjauh dari 

mereka secara lahir maupun bathin. Artinya, dalam persoalan ini (membenci 

                                                          
54 Ibid, h. 51
55 Ibid .
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karena Allah), tidak cukup hanya dengan kebencian hati, tapi harus disertai dengan 

melaksanakan konsekuensinya.56

Loyalitas dalam pandangan ekonomi semata menurut penulis adalah 

berdasarkan beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa lebih mendahulukan 

bertransaksi atau bermu’amalah bersama orang muslim, mendahulukan produk-

produk yang sudah di nyatakan halal oleh para ulama yang sebelumnya telah 

melakukan pengkajian terhadap kehalalannya.

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah 

dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan 

data, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun 

kerangka pemikiran dengan harapan hasil penelitian dapat tersaji secara akurat dan 

mudah dipahami. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari 

beberapa penelitian sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berfikir 

peneliti.

                                                          
56Ibid .
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Dari sekian literatur yang penulis temukan, terdapat beberapa literatur yang 

topiknya sama, amun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. 

Dan hal ini dapat kita lihat dari penjelasan dibawah ini: 

No. Penelitian Dan 
Tahun

Judul 
Penelitian

Metode 
Analisis

Hasil

1. Arianis Chan, 
2010, 
Universitas 
Padjajaran57

Pengaruh 
Ekuitas Merek 
Terhadap 
Proses 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen : 
Studi Kasus 
Bank 
Muamalat 
Indonesia 
Cabang 
Bandung

Penelitian Ini 
Menggunakan 
Metode 
Kuantitatif 

Kesadaran Merek, 
Asosiasi Merek, 
Persepsi Kualitas, 
Dan Loyalitas 
Merek Tinggi 
Terhadap Bank 
Muamalat 
Indonesia

2. Ika Irwanti, 
2012, 
Universitas 
Airlangga58

Analisis 
Pengaruh 
Brand Equity 
Terhadap 
Proses 
Keputusan 
Pembelian 
Pada 
Konsumen 
Pond’s Di 
Kota Surabaya

Penelitian Ini 
Merupakan 
Penelitian 
Lapangan 
(Field 
Research) 
Jenis Data 
Kuantitatif. 
Dengan 
Menggunakan 
Metode 
Pengumpulan 
Data Dan 
Analisis Data 
Menggunakan 
Metode 
Kuesioner Dan 

Hasil Penelitian Ini 
Dapat Disimpulkan 
Bahwa Brand 
Equity Pond’s 
Berpengaruh 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen 

                                                          
57 Arianis Chan, Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen : 

Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung, (Universitas Padjajaran, 2010), h. 3
58 Ika Irwanti, Analisis Pengaruh Brand Equity Terhadap Proses Keputusan Pembelian Pada 

Konsumen Pond’s Di Kota Surabaya, (Universitas Airlangga, 2012), h. 7
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Wawancara. 
3. Ainur Rofiq, 

Nanang Suryadi, 
Nita Nur Faidah, 
2009, 
Universitas 
Brawijaya 
Malang59

Peranan 
Ekuitas Merek 
Terhadap 
Loyalitas 
Pelanggan 
Pada Industri 
Telepon 
Seluler

Penelitian Ini 
Merupakan 
Penelitian 
Lapangan 
(Field 
Research) 
Jenis Data 
Kuantitatif. 
Dengan 
Menggunakan 
Metode 
Pengumpulan 
Data Dan 
Analisis Data 
Menggunakan 
Metode 
Kuesioner.

Hasil Penelitian Ini 
Menunjukkan 
Bahwa Ekuitas 
Merek Memiliki 
Peranan Yang 
Penting Dalam 
Menciptakan 
Loyalitas 
Pelanggan Telepon 
Seluler.

4. Emmy 
Indrayani, 2004, 
Universitas 
Gunadarma60

Loyalitas 
Merek Sebagai 
Dasar Strategi 
Penentuan 
Harga (Sebuah 
Kajian)

Penelitian Ini 
Bersifat 
Deskriptif 
Kualitatif.

Berdasarkan Hasil 
Penelitian Ini 
Dapat Disimpulkan 
Bahwa Loyalitas 
Merek Berperan 
Penting Dalam 
Keberlangsungan 
Suatu Perusahaan. 

5. Ida Ayu Raras 
Aristyani Ni 
Nyoman Kerti 
Yasa, Jurnal 
Manajemen 
VOL. 15, NO. 2, 
2013, 
Universitas 
Udayana61

Perbandingan 
Brand Equity 
Produk 
Shampoo 
Merek Sunsilk 
Dengan Merek 
Pantene

Penelitian Ini 
Merupakan 
Penelitian 
Lapangan 
(Field 
Research) 
Jenis Data 
Kuantitatif. 
Dengan 

Berdasarkan Hasil 
Penelitian Ini 
Dapat Disimpulkan 
Bahwa 
Ekuitasmerek Dari 
Produk Shampoo 
Phantene Dan 
Sunsilk Sama 

                                                          
59 Ainur Rofiq, Nanang Suryadi, Nita Nur Faidah, Peranan Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Pada Industri Telepon Seluler, (Universitas Brawijaya Malang, 2009), h. 9
60 Emmy Indrayani, Loyalitas Merek Sebagai Dasar Strategi Penentuan Harga (Sebuah 

Kajian), (Universitas Gunadarma, 2004), h. 11
61 Ida Ayu Raras Aristyani Ni Nyoman Kerti Yasa, Perbandingan Brand Equity Produk 

Shampoo Merek Sunsilk Dengan Merek Pantene, (Jurnal Manajemen VOL. 15, NO. 2, Universitas 
Udayana, 2013), h. 14
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Menggunakan 
Metode 
Pengumpulan 
Data Dan 
Analisis Data 
Menggunakan 
Metode 
Kuesionedan 
Wawancara. 

Tinggi. 

H. Kerangka Pemikiran 

Brand Equity

Brand 
awareness

Brand 
associating

Perceived 
quality

Brand loyality

a. Recall
b. Recogniting
c. Purchase

a. Bentuk dan 
model yang 
menarik

b. Produk yang 
terkenal

c. Kualitas 
yang bagus

a. Produknya 
baik

b. Memenuhi 
standard 
kualitas yang 
ditentukan

c. Kinerja yang 
konsisten

a. Measuring 
liking the 
brand

b. Measuring 
switch cost

c. Measuring 
comitment

Loyalitas konsumen

a. Pembelian ulang
b. Kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut
c. Merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain
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I. Hipotesis

1. Ho : Ada pengaruh brand awareness terhadap loyalitas konsumen 

Ha : Tidak ada pengaruh brand awareness terhadap loyalitas konsumen 

2. Ho : Ada pengaruh brand association terhadap loyalitas konsumen

Ha : Tidak ada pengaruh brand association terhadap loyalitas konsumen 

3. Ho : Ada pengaruh perceived quality terhadap loyalitas konsumen 

Ha : Tidak ada pengaruh perceived quality terhadap loyalitas konsumen 

4. Ho : Ada pengaruh brand loyality terhadap loyalitas konsumen 

Ha : Tidak ada pengaruh brand loyality terhadap loyalitas konsumen 

5. Ha : Ada pengaruh brand awareness, brand association, perceived quality 

dan brand loyality terhadap loyalitas konsumen 

Ho : Tidak ada pengaruh brand awareness, brand association, perceived 

quality dan brand loyality terhadap loyalitas konsumen 
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang akan dilakukan dalam kancah yang 

sebenarnya.62 Penelitian field research dilakukan dengan menggali data 

yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yaitu yang berkenaan 

dengan brand equity Indomie terhadap loyalitas konsumen.dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi analitik yaitu penulis akan mengkaji 

ulang masalah dan selanjutnya dianalisa setelah mendapatkan data secara 

jelas.

                                                          
62 Sutrisno Hadi, Metode Research, Fakultas Psikolog UGM, (Yogyakarta: Andi, 2002), 

h.142
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2. Sumber Data 

Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri 

dari:

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer 

secara kusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, ada dua metode yang dapat digunkan untuk mengumpulkan 

data primer yaitu: metode survey dan metode observasi berupa data 

jawaban responden dari kuisioner yang diberikan.63 Objek penelitian ini 

adalah Mahasiswa indekost di kelurahan Korpri Jaya Sukarame, Bandar 

Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

                                                          
63 Nur Indriartoro Dan Bambang Supono, Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi Pertama, BPFE, 

(Yogyakarta, 1999), h.148
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3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi 

pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah 

penelitian.64 Dalam konteks ini populasi yang diambil adalah semua

mahasiswa indekost di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame, Bandar 

Lampung  angkatan 2013-2017 yaitu 193 mahasiswa. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi yang diteliti. Bila populasi besar dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi 

dikarenakan keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.65 Pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, dimana setiap 

konsumen meimiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan sebagai 

sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

                                                          
64 Sedarmayanti Dan Hidayat Syarifudin, Metodelogi Penelitian  (Bandung: Manjar Maju, 

2012), h.34.
65 Sugiyono, Op.cit, h. 118
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oleh populasi tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran 

sampel dari populasi yang diketahui menggunakan rumus slovin.66

= .
Keterangan: 

n: ukuran sampel 

N: ukuran populasi

d: galat pendugaan (10%)

= 193(193)(10%) 	+ 1 = 	61,78 = 61	(hasil	pembulatan)

Sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah pernah makan 

mie instan dengan merek Indomie lebih dari dua kali. 

4. Variabel Penelitian 

a. Variabel dependen (Y) 

Variabel dependen sering disebut  sebagai variabel terikat. Menurut 

Sugiyono, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.67 Dalam penelitian variabel 

dependennya yaitu Loyalitas Konsumen (Y). Loyalitas konsumen adalah 

komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali 

atau melakukan pembelian ulang produk jasa terpilih secara konsisten di masa 

                                                          
66 Ibid, h. 119
67 Sugiyono, Op.Cit. h. 64
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yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku.68

a. Variabel Independent (X)

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Sugiyono 

mengemukakan bahwa “variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variable dependen (terikat).69 Variabel independen dalam penelitian ini yaitu 

Brand Equity(X).  Brand equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek 

yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah 

atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada 

perusahaan atau para pelanggan perusahaan.70

Dari hasil pra-riset yang peneliti lakukan maka terpilih empat faktor 

yang berpengaruh besar. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

antara lain:

1) Brand Awareness (kesadaran merek X1)

2) Brand Association (asosiasi merek X2)

3) Perceived Quality (persepso kualitas X3)

4) Brand Loyality (loyalitas merek X4)

                                                          
68 Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, Bandung, alfabeta, 2005, h. 130
69 Ibid, h. 118
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b. Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel adalah penarikan batasan yang lebih 

menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. 

Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan 

hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus 

memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk 

kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel Definisi 
Operasional

Indikator Pernyataan Skala 

Brand 
Awarness 
(X1) 

Kesanggupan 
seorang calon 
pembeli untuk 
mengenali atau 
mengingat 
kembali bahwa 
suatu merek 
merupakan 
bagian dari 
kategori 
produk 
tertentu. 71

1. Recall 1 Skala Likert 
2. Purchase 2 Skala Likert 
3. Recognition 3 Skala Likert 

Brand 
Association 
(X2)

Segala hal 
yang berkaitan 
dengan ingatan 
merek.72

1. Bentuk 
dan model 
yang 
menarik

  4 Skala 
Likert

2. Produk 
yang 

  5 Skala Likert

                                                          
71Humdiana. Strategi Pemasaran. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Mizan Pustaka, 2005). h. 

45 
72 Ibid, h. 47
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terkenal 
3. Kualitas 

yang 
bagus 

  6 Skala Likert

Perceived 
Quality (X3)

Persepsi 
pelanggan 
terhadap 
kualitas atau 
keunggulan 
suatu produk 
atau layanan 
ditinjau dari 
fungsinya 
secara relatif 
dengan 
produk-produk 
lain.73

1. Produkny
a baik 

  7 Skala 
Likert

2. Memenuh
i standar 
kualitas 
yang 
ditentukan 

  8 Skala Likert

3. Kinerjaa 
yang 
konsisten 

  9 Skala Likert

Brand 
Loyality
(X4)

Suatu ukuran 
keterkaitan 
seorang 
pelanggan 
pada sebuah 
merek.74

1. Measurin
g Liking 
The Brand 

  10 Skala 
Likert

2. Measurin
g Switch 
Cost 

  11 Skala Likert

3. Measuring 
Comitmen 

  12 Skala 
Likert

Loyalitas 
Konsumen

Kesetian 
konsumen 
terhadap suatu 
produk yang 
ditunjukan 
dengan 
pembelian 
ulang terhadap 
suatu produk.75

1. Pembelian 
ulang 

  13 Skala 
Likert

2. Kebiasaan 
mengkons
umsi 
merek 
tersebut 

  14
  

Skala Likert

3. Merekome
ndasikan 
merek 
tersebut 
kepada 

   15 Skala Likert

                                                          
73 Bilson Simamora, Aura Merek: 7 Langkah Membangun Merek Yang Kuat. (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2009),  h. 78
74 Ibid, h. 81
75 Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, Menejemen Pemasaran Edisi Ke 13, (Jakarta: PT. 

Indeks, 2013), h. 175
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orang lain 

4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses peelitian adalah tahap 

pengumpulan data. Hal ini dikarenakan data merupakan faktor terpenting 

dalam suatu penellitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak 

mungkin suatu penelitian akan berhasil. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang peneliti gunakan 

adalah dengan cara: 

a. Wawancara 

Wawancara didigunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui lebih dalam hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah responden sedikit kecil.76 Wawancara ini akan di ajukan ke 

mahasiswa indekost di kelurahan Korpi Raya Sukarame, Bandar 

Lampung. 

b. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.77

c. Kuesioner 

                                                          
76 Ibid, h. 137
77 Ibid, h. 145
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Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup ataupun terbuka.78Teknik ini 

dilaksanaan dengan menggunakan daftar pertanyaan bentuk tertutup untuk 

memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Survei dilakukan dengan 

membagikan kuesioner kepada responden Konsumen mie instan Indomie 

di RT 001 kelurahan Korpri Jaya Sukarame bandar Lampug yaitu 

responden diminta menjawab sendiri kuesioner yang telah dibuat 

peneliti.79

Adapun skala yang digunakan adalah skala likert.Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang ataupun 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.Dalam penelitian ini fenomena 

sosial yang ditetapkan oleh peneliti secara spesifik yang disebut dengan 

variabel penelitian. Dengan skala ini maka variabel akan diukur dan 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Dan indikator dari variabel akan 

menjadi titik tolak instrumen item-item yang berupa pertanyaan ataupun 

pernyataan.

Pada skala likert dilakukan dengan menghitung respon kesetujuan 

atau ketidaksetujuan terhadap objek tertentu. Artinya pertanyaan yang 

                                                          
78 Ibid, h. 142.
79Ibid, h. 142
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disusun peneliti memiliki  kategori positif atau negatif.80Jawaban dari 

setiap item yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif hingga sangat negatif. Sementara untuk keperluan analisis 

kuantitatif diberikan skor sebagai berikut:

a. Sangat setuju (SS) diberi skor 5

b. Setuju (S) diberi skor 4

c. Ragu-ragu (R) diberi skor 3

d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2

e. Sangat Tidak Setuju (STS)  diberi skor 1

5. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode analisis 

yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskritif kuantitatif 

dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, 

mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan 

mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskritif 

kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis 

pengaruh antar variabel.Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah tahap 

analisis. Dalam tahap analisis penulis menggunakan sebuah aplikasi untuk 

mengolah data yaitu  SPSS 15.

                                                          
80 Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Panduan Moderen Penelitian Kuantitatif, alfabeth, 

Bandung,  hlm. 74.
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Namun sebelum tahap analisis data dilakukan maka penulis perlu menguji 

apakah data tersebut valid dan reabel.Uji ini dilakukan untuk meninjau seberapa 

valid suatu butir-butir pertanyaan yang diajukan kepada responden atau yang 

dikenal uji validitas, serta mengukur tingkat reabilitas suatu jawaban responden 

dari suatu instrumen pertanyaan dengan metode uji reabilitas. Adapun untuk lebih 

jelasnya penulis akan memaparkan beberapa hal yang akan dilakukan:

a. Uji Validitas

Sebelum digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya angket 

penelitian akan diuji coba terlebih dahulu. Uji coba instrumen dilakukan 

untuk mengetahui apakah instrumen yang disusun benar-benar merupakan 

hasil yang baik, karena baik buruknya instrumen akan berpengaruh pada benar 

tidaknya data dan sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian.

Salah satu cara untuk mengetahui baik buruknya instrumen ditunjukan

oleh tingkat kesahihan (validity). Menurut Sugiyono Valid menunjukan 

derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan 

data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti sedangkan Reliabel berkenaan 

derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu.81

Apabila instrumenpengumpul data yang digunakan mampu untuk 

mengukur apa yang akan diukur, maka data yang dihasilkan dapat dinyatakan 

valid. Setelah data-data dan informasi sudah terkumpul oleh penulis, maka 

penulis mengelola dan menata data yang didapat secara sistematis sesuai 
                                                          

81Sugiyono ,Op.Cit. , h .3
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dengan permasalahan yang ada dan menganalisis data tersebut dan 

menggunakan analisis data dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka.82

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan 

digunakan, biasanya dilakukan uji signifikasi koefisien pada taraf signifikasi 

0,05. Artinya suatu item dianggap valid jika berkolerasi signifikan terhadap 

skor total atau instrumen dinyatakan valid bila r hitung  >  r tabel.

b. Uji Reabilitas

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen 

yang disusun benar-benar merupakan hasil yang baik, adalah dengan cara 

mengukur Reabilitas atau keandalan. 

Reabilitas adalah instrumen untuk mengukur ketepatan, keterandalan, 

cinsistency, stability atau dependability terhadap alat ukur yang digunakan.83

Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya, apabila alat ukur 

yang digunakan stabil, dapat diandalkan, dan dapat digunakan dalam 

peramalan. Artinya data yang dikatakan realibilitas adalah alat ukur yang 

digunakan bisa memberikan hasil yang sama walaupun digunakan berkali-kali 

oleh peneliti yang berbeda. Untuk pengujian ini peneliti juga menggunakan 

batasan nilai sebesar 0,7. Jika nilai pada hasil reliabilitas kurang dari 0,7 maka 

hasil tersebut dikatakan tidak baik.

                                                          
82J. supranto, op.cit, h. 7.
83 Husaini Usman dan R. Purmono Setiady Akbar, Pengantar Statistik, Bumi Aksara, Jakarta,  
2014, h. 287.  
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c. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel –

variabel dalam penelitian apakah mempunyai distribusi normal atau tidak.  

Dalam analisis menggunakan Eviews menggunakan dua cara yaitu 

histogram dan uji Jarque-Bera.84 Dalam uji normalitas untuk melihat 

apakah variabel mempunyai distribusi yang normal atau tidak adalah 

dengan melihat nilai Jarque-Bera harus dibawah 2 dan nilai probabilitinya 

diatas 5% .

B. Alat uji hipotesis 

1) Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam 

penelitian ini adalah regresiberganda.Analisis regresi dilakukan bila 

hubungan dua variabel berupa hubungan kausal atau fungsional.85Analisis 

regresi berganda digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh 

variabel bebas atau variabel independent terhadap variabel terikat atau 

variabel dependent.

Persamaan regresi berganda adalah :
Y= a + + +b3X3+ b4X4

2) Uji Parsial (Uji T) 

                                                          
84 Wing Wahyu Winarno , Analisis Ekonometrika dan statistika dengan Eviews Edisi Ke-3  
(Yogyakarta : STIM YKPN Yogyakarta ,2011) , h.5.37

85Sugiyono , Op. cit. h. 269
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Pengujian secara parsial menggunakan uji t(pengujian signifikansi 

antara parsial). uji T digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh faktor-

faktor tersebut secara individu atau secara sendiri-sendiri untuk 

memengaruhi minat beli konsumen.dalam uji ini  yang dilihat adalah nilai 

probability yang harus lebih kecil dari 5% atau 0,05:

Langkah-langkah yang di tempuh dalam pengujian adalah: 

Menyusun hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternative (H1). Menetapkan 

kriteria pengujian yaitu:  

H0 diterima jika angka signifikansi lebih besar dari α = 5%

H1 ditolak jika angka signifikansi lebih kecil dari α = 5%

3) Uji Simultan (Uji F)

Berbeda dengan uji parsial, Uji F yaitu uji untuk melihat 

bagaimanakah pengaruh semua variabel bebas secara bersama – sama 

terhadap variabel terikatnya.Dalam uji f  menguji bagaimana 

pengaruhsemua faktor-faktor tersebut memengaruhi keputusan konsumen. 

Dalam uji ini yang dilihat adalah nilai Prob. (F- Satitik)  yang harus 

dibawah 5%. Jika nilai Prob. (F- Satitik) dibawah 5% atau 0,05 berarti 

faktor-faktor tersebut secara bersama-sama memengaruhi loyalitas 

konsumen dengan adanya brand equity.86

4) R-squared (Uji	 )

                                                          
86Sugiyono , Op. cit. h.270



81

Uji R-squared atau uji	 dalam analisis ini yang harus 

diperhatikan adalah seberapa besar nilai R-squared yang dihasilkan.Nilai 

R-squared tersebut dapat mengartikan seberapa besar pengaruh faktor-

faktor tersebut dalam memengaruhi minat beli konsumen rokok.Semakin 

tinggi nilai R-squared maka semakin besar pengaruh faktor-faktor 

tersebut dalam memengaruhi loyalitas konsumen.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Gambaran Umum Responden

Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa yang tinggal indekost di RT 

001 kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung. 

Tabel 4.3
Responden Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis kelamin Jumlah responden %

1 Pria 19 31,14 %

2 Wanita 42 68,86 %

Sumber: data primer diolah, tahun 2017 

B. Hasil Analisis 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam 

kuesioner atau skala yang ingin diukur. Dalam menentukan valid atau tidaknya 

item yang digunakan, kegiatan yang harus dilakukan adalah dengan 

membandingkan rhitung dengan rtabel dimana tarif signifikan yang digunakan adalah 

0,05 dengan N = 61. Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan 

dilakukan terlebih dahulu uji statistik dengan menggunakan SPSS 15, adapun hasil 

outputnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
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a. Variabel X1 (brand awarenes) 

Tabel 4.9
Ringkasan Hasil Uji Validitas X1 (Brand Awareness)

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan
1 0.936 0.254 Valid
2 0.945 0.254 Valid
3 0.909 0.254 Valid

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)

Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan item 

pertanyaan pada variabel X1 yaitu X1.1, X1.2 dan X1.3 dapat dinyatakan 

valid. Karena seluruh item pertanyaan yang telah di uji dengan SPSS 15 

memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0.254.

b. Variabel X2 (brand association) 

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Uji Validitas X2 (Brand Association)

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan
1 0.752 0.254 Valid
2 0.782 0.254 Valid
3 0.840 0.254 Valid

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)

Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan item 

pertanyaan pada variabel X2 yaitu X2.1, X2.2 dan X2.3 dapat dinyatakan 

valid. Karena seluruh item pertanyaan yang telah di uji dengan SPSS 15 

memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0.254.

c. Variabel X3 (perceived quality) 

Tabel 4.11
Ringkasan Hasil Uji Validitas X3 (Perceived Quality)
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No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan
1 0.873 0.254 Valid
2 0.853 0.254 Valid
3 0.767 0.254 Valid

Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)

Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan item 

pertanyaan pada variabel X3 yaitu X3.1, X3.2 dan X3.3 dapat dinyatakan 

valid. Karena seluruh item pertanyaan yang telah di uji dengan SPSS 15 

memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0.254.

d. Variabel X4 (brand loyality) 

Tabel 4.12
Ringkasan Hasil Uji Validitas X4 (Brand Loyality)

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan
1 0.861 0.254 Valid
2 0.937 0.254 Valid
3 0.922 0.254 Valid
Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)

Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan item 

pertanyaan pada variabel X4 yaitu X4.1, X4.2 dan X4.3 dapat dinyatakan 

valid. Karena seluruh item pertanyaan yang telah di uji dengan SPSS 15 

memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0.254.

e. Variabel Y (loyalitas Konsumen) 

Tabel 4.13
Ringkasan Hasil Uji Validitas Y (Loyalitas Konsumen)
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No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan
1 0.903 0.254 Valid
2 0.951 0.254 Valid
3 0.934 0.254 Valid
Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)

Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan item 

pertanyaan pada variabel Y yaitu Y1.1, Y1.2 dan Y1.3 dapat dinyatakan 

valid. Karena seluruh item pertanyaan yang telah di uji dengan SPSS 15 

memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0.254.

2. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji reabilitas dilakukan dengan 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha  dengan kriteria bahwa tingkat 

alpa dihitung lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach’s sebesar 0,60 

maka data yang diujikan memiliki tingkat reabilitas yang baik. Adapun 

pengukuran tingkat alpha dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

15. Adapun hasil dari perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output 

SPSS 15 dibawah ini:
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Tabel 4.14
Ringkasan Uji Reliabilitas

No Variabel
Cronbach 

Alpa

Cronbach Alfa 
yang 

diisyaratkan
Keterangan

1 X1 0.922 >60% Reliabel
2 X2 0.701 >60% Reliabel
3 X3 0.792 >60% Reliabel
4 X4 0.892 >60% Reliabel
4 Y 0.922 >60% Reliabel

Sumber: Data diolah dari responden, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha > 60 

maka setiap variabel yaitu X1, X2, X3, X4 dan Y yang diujikan memiliki 

tingkat reabilitas yang baik. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa 

instrumen tersebut reabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi 

secara normal atau tidak. Untuk itu data yang telah ada sebenarnya harus 

memenuhi persyaratan normalitas, alat uji yang digunakan adalah uji 

Jarque-Bera. Dalam uji Normalitas menggunakan metode Jarque-Bera 

untuk melihat apakah niali residual variabel mempunyai sebaran distribusi 

yang normal atau tidak adalah dengan membandingkan  probabiliti jarque-

bera yang harus lebih besar dibandingkan dengan  nilai alpha yaitu  0.05 

atau 5%. Hasil analisi terhadap asumsi normalitas  disajikan dalam tabel

berikut:

Tabel 4.15
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Uji Normalitas
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Series: Residuals
Sample 1 61
Observations 61

Mean      -1.89e-16
Median   0.039598
Maximum  3.382470
Minimum -4.027247
Std. Dev.   1.572655
Skewness  -0.081800
Kurtosis   2.841083

Jarque-Bera  0.132216
Probability  0.936030

Sumber: data primer 2017 (diolah)

Dalam uji Normalitas ini yang kita lihat untuk menentukan suatu 

variabel lulus uji Normalitas atau tidak adalah dengan membandingkan nilai 

Probability JB dengan nilai alpha 0.05 (5%).Dari hasil uji dapat kita lihat 

pada tabel diatas bahwa nilai Probability JB bernilai 0.132216 (13.22%).Hal 

tersebut mengartikan bahwa nilai probability JB diatas 0.05(5%) yang berarti 

bahwa nilai residual variabel terdistribusi normal. Sehingga model regresi 

dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.
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C. Hasil Uji Hipotesis

1. Persamaan Analisis Regresi Berganda 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 

adalah regresiberganda.Analisis regresi dilakukan bila hubungan dua variabel 

berupa hubungan kausal atau fungsional.87Analisis regresi berganda digunakan 

untuk memprediksi atau menguji pengaruh variabel bebas atau variabel 

independent terhadap variabel terikat atau variabel dependent. Berikut hasil uji 

regresi beranda: 

Tabel 4.18
Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 01/08/18   Time: 23:07
Sample: 1 61
Included observations: 61

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.356722 0.882321 0.404300 0.6875
X1 0.409718 0.093693 4.372995 0.0001
X2 0.135139 0.127188 1.062517 0.2926
X3 -0.121031 0.087077 -1.389935 0.1700
X4 0.549005 0.113075 4.855226 0.0000

R-squared 0.774386    Mean dependent var 8.934426
Adjusted R-squared 0.758271    S.D. dependent var 3.310936
S.E. of regression 1.627852    Akaike info criterion 3.890813
Sum squared resid 148.3946    Schwarz criterion 4.063835
Log likelihood -113.6698    Hannan-Quinn criter. 3.958622
F-statistic 48.05298    Durbin-Watson stat 1.951506
Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber: data primer 2017 (diolah)

Persamaan regresi berganda: 

                                                          
87Sugiyono , Op. cit. h. 269
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Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4

Y= 0,356722+0,409718X1+0,135139X2+0,121031X3+0,549005X4

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koefisien regresi X1 adalah sebesar 0,409718 yang berarti bahwa setiap 

peningkatan X1 sebesar 1% akan menaikan Y sebanyak 0,409718% dengan 

asumsi variable lain konstan, begitu juga sebaliknya. 

b. Koefisien regresi X2 adalah sebesar 0,135139 yang berarti bahwa setiap 

peningkatan X2 sebesar 1% akan menaikan Y sebanyak 0,135139%dengan 

asumsi variable lain konstan, begitu juga sebaliknya. 

c. Koefisien regresi X3 adalah sebesar -0,121031yang berarti bahwa setiap 

peningkatan X3 sebesar 1% akan menurunkan Y sebanyak 0,121031% dengan 

asumsi variable lain konstan, begitu juga sebaliknya. 

d. Koefisien regresi X4 adalah sebesar 0,549005 yang berarti bahwa setiap 

peningkatan X4 sebesar 1% akan menaikan Y sebanyak 0,549005% dengan 

asumsi variable lain konstan, begitu juga sebaliknya. 

2. Uji Parsial (uji T) 
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Uji T merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara 

parsial. Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari veriabel bebas 

secara individu dalam mempengaruhi variasi dari variabel terikat. Suatu 

variabel X berpengaruh terhadap variabel Y jika nilai probabilitynya dibawah 

0,05(5%). Berikut ini merupakan tabel hasil uji statistic t: 

Tabel 4.19
Uji T

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 01/08/18   Time: 23:07
Sample: 1 61
Included observations: 61

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.356722 0.882321 0.404300 0.6875
X1 0.409718 0.093693 4.372995 0.0001
X2 0.135139 0.127188 1.062517 0.2926
X3 -0.121031 0.087077 -1.389935 0.1700
X4 0.549005 0.113075 4.855226 0.0000

         SumbeSumber: Data Primer 2017 (Diolah)

Dari hasil output pengujian  data uji t menggunakan aplikasi Eviews 

tersebut dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut: 

a. Variabel Brand Awareness

Berdasarkan hasil output pengujian dengan metode uji t nilai 

probablitity variabel Brand Awareness (X1) sebesar 0,0001 dimana 

nilai tersebut kurang dari 0,05 yang artinya Ho diterima dan Ho ditolak. 

Kesimpulannya adalah brand awareness berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen. 

b. Variabel Brand Association (X2)
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Berdasarkan hasil output diatas nilai probability variabel brand 

association sebesar 0,2926 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 yang 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulanya adalah variabel 

brand association tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. 

c. Variabel Perceived Quality (X3)

Berdasarkan hasil output uji t di atas nilai probability variabel 

perceived quality (X3) sebesar 0,1700 dimana nilai tersebut lebih dari 

0,005, yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya adalah 

variabel perceived quality tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen. 

d. Variabel Brand Loyality (X4) . 

Berdasarkan hasil output uji t di atas nilai probability variabel 

brand loyality sebesar 0,0000 dimana nilai tersebut kurang dari 0,005 

yang artinya, Ho diterima dan Ha ditolak. Kesimpulannya adalah 

variabel brand loyality berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. 

3. Uji F

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model 

dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila 

nilai prob. t hitung (ditunjukkan pada Prob.) lebih kecil dari tingkat kesalahan 

(alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel 
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bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, dan sebaliknya.

Berikut ini merupakan tabel hasil uji statistik f.

Tabel 4.20
Uji F

R-squared 0.774386    Mean dependent var 8.934426
Adjusted R-squared 0.758271    S.D. dependent var 3.310936
S.E. of regression 1.627852    Akaike info criterion 3.890813
Sum squared resid 148.3946    Schwarz criterion 4.063835
Log likelihood -113.6698    Hannan-Quinn criter. 3.958622
F-statistic 48.05298    Durbin-Watson stat 1.951506
Prob(F-statistic) 0.000000

   Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)

Dari tabel diatas menampilkan asil uji f sehingga kita dapat mengetahui 

apakah variabel variabel yang dimasukan dalam penelitian memiliki pengaruh 

terhadap loyalitas konsumen Indomie yaitu dengan melihat nilai Prob. (F-

Statistic). Nilai (F-Statistic) memiliki nilai sebesar 0.00000 atau dibawah 0.05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Brand Awareness, Brand 

Association, Perceived Quality, dan Brand Loyality secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi Loyalitas Konsumen Indomie.

4. Uji R-Squared

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi 

pengaruh seluruh variable bebas terhadap variabel terikat.Semakin besar nilai 

R-Squared maka semakin besar pula pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Berikut ini merupakan tabel hasil ujiR-Square :
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Tabel 4.21
R-Squared

R-squared 0.774386    Mean dependent var 8.934426
Adjusted R-squared 0.758271    S.D. dependent var 3.310936
S.E. of regression 1.627852    Akaike info criterion 3.890813
Sum squared resid 148.3946    Schwarz criterion 4.063835
Log likelihood -113.6698    Hannan-Quinn criter. 3.958622
F-statistic 48.05298    Durbin-Watson stat 1.951506
Prob(F-statistic) 0.000000

        Sumber: Data Primer 2017 (Diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat jika nilai R-Square nya mencapai 0.758271

atau sebesar 75%. Jadi Loyalitas Konsumen dapat dijelaskan oleh variabel 

Brand Awareness, Brand Association, Perceived Quality, dan Brand Loyality

sebesar 75% dan 25% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukan didalam penelitian.

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Brand Equity Indomie

terhadap Loyalitas konsumen dan bagaimana pengaruh brand equity terhadap 

loyalitas konsumen dalam pandangan Ekonomi Islam.

1. Analisis Brand Equity Indomie terhadap loyalitas konsumen.

Loyalitas konsumen adalah ksetiaan untuk membeli suatu produk secara 

berulang-ulang tanpa ada paksaan tetapi timbul dari kesadaran diri dari apa 

yang telah dialami oleh konsumen. Adapun hasil yang diajukan kepada 
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responden penelitian ini yaitu mahasiswa indekost di RT.001 Kelurahan Korpri 

Jaya Sukarame, Bandar Lampung tentang pengaruh Brand Equity terhadap 

loyalitas konsumen sebagai berikut :

a. Pengaruh variabel Brand Awareness terhadap Loyalitas Konsumen 

Brand awareness adalah kesadaran merek adalah kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu.88 Variabel brand awareness 

memberikan pengaruh yang tidak begitu banyak terhadap loyalitas konsumen. 

Berdasarkan variabel Brand Awareness (X1) dengan 3 item pernyataan 

pengaruh brand Awareness Indomie terhadap loyalitas konsumen, bahwa yang 

paling mendorong dari variabel brand awareness yang mempengaruhi loyalitas 

konsumen adalah pernyataan X1.1 sebanyak 19 orang atau 31,1% menyatakan 

setuju bahwa Indomie adalah merek mie instan yang pertama kali muncul di 

benak para responden. Pernyataan X1.2 sebanyak 18 orang atau 31,1% 

menyatakan setuju bahwa dapat langsung mengenalimie instan Indomie hanya 

dengan melihat varian rasanya. Sedangkan pernyataan X1.3 sebanyak 16 orang 

atau 26,2% menyatakan setuju bahwa responden mengingat iklan-iklan mie 

instan Indomie yang ditayangkan di televisi. 

Setelah dilakukan pengolahan data dan di lakukan pengujian Uji T dapat 

dilihat bahwa variabel X1 memiliki nilai probability sebesar 0,0001< 0,005 

                                                          
88 Humdiana. Strategi Pemasaran. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Mizan Pustaka, 2005). h. 

43.



95

yang artinya Ha ditolak dan Ho diterima. Kesimpulannya adalah terdapat 

pengaruh antara brand awareness Indomie terhadap loyalitas konsumen. Hal 

tersebut menunjukan bahwa kesadaran merek responden penelitian ini tinggi 

terhadap brand Indomie. 

Menurut siamamora ada empat tingkatan brand awareness.89 Kesadarn 

merek konsumen Indomie berada pada tingkat ketiga yaitu Top Of Mind artinya 

konsumen mie instan dengan brand Indomie dapat mengingat dan menyadari 

produk Indomie hanya dengan hanya dengan menyebutkan, melihat dan 

mengingat iklan dan varian rasa, responden peneletian ini atau konsumen sudah 

dapat menyadari bahwa brand tersebut adalah brand mie instan Indomie. 

Penelitian ini mendukung penelitian Arianis Chan dengan judul Pengaruh 

Ekuitas Merek terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen: Studi Pada 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung yang menyatakan brand awarness

konsumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung yang tinggi dengan nilai 

pengaruh sebesar 37,2%.

b. Pengaruh variabel Brand Association terhadap loyalitas konsumen 

Brand association adalah  segala hal yang berkaitan dengan ingatan suatu 

merek. Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada responden dari tiga 

pernyataan mengenai brand association didapatkan hasil bahwa pernyataan 

X2.1 indomie adalah merek yang memiliki varian rasas yang menarik dengan 

                                                          
89 89 Bilson Simamora, Aura Merek: 7 Langkah Membangun Merek Yang Kuat. (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 78
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nilai yang paling besar yaitu 29 orang atau 47,7% menjawab setuju. Selanjutnya 

pernyataan X2.2 Indomie adalah merek terkenal yang dikonumsi hampir 

seluruh masyarakat Indonesia, sebesar 24 orang atau 39,3% menjawab setuju. 

Pernyataan X2.3 dengan skor sebanyak 23 orang atau 37,7% menjawab setuju 

bahwa Indomie adalah mie instan yang kenyal, sedap dan memiliki porsi yang 

pas ketika dikonsumsi. 

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan parsial menggunakan uji t, 

variabel brand association (X2) menunjukan nilai probability 0,2926 dimana 

nilai tersebut melebihi 0,05 yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak. 

Kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh brand association terhadap loyalitas 

konsumen. Berdasarkan hal tersebut brand association responden penelitian ini 

atau konsumen Indomie kurang terhadap brand Indomie. Artinya asosiasi 

konsumen terhadap brand Indomie kurang. 

Penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya dari penelitian 

Ainur Rofiq dengan judul penelitian Peranan Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Pada Industri Telepon Seluler yang menyatakan tinggi yaitu brand 

association berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

c. Pengaruh variabel perceived quality terhadap loyalitas konsumen 

Perceived quality adalah persepsi kualitas, yaitu persepsi kualitas oleh 

konsumen terhadap suatu produk. Variabel perceived quality (X3) dengan tiga 

pernyataan yaitu, X3.2 dengani skor terbesar yaitu 18 orang atau 29,5% 

menjawab setuju bahwa Indomie memiliki standar kualitas rasa yang baik. 
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Pernyataan X3.1 sebesar 17 orang atau 27,9% menjawab setuju bahwa Indomie 

adalah mie instan yang aman untuk dikonsumsi. Pernyataan X3.3 sebesar 16 

orang atau 26,2% menjawab setuju bahwa Indomie adalah mie instan yang 

nikmat dikonsumsi. 

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji parsial 

(uji t) perceived quality tidak berpengaruh, hal itu dapat dilihat dari nilai 

probability X3 yaitu 0,2926 berarti lebih dari 0,05 yang artinya Ha diterima dan 

Ho ditolak. Kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh perceived quality

terhadap loyalitas konsumen. Berdasarkan hal tersebut perceived quality

responden penelitian ini atau konsumen Indomie kurang terhadap brand 

Indomie. Artinya persepsi kualitas konsumen terhadap brand Indomie kurang. 

Masyarakat sekarang ini sudah lebih teliti saat membeli sebuah produk, 

tidak hanya dari segi kualitas tetapi juga manfaat apa yang bisa didapat dari 

produk yang akan dibeli. Sebuah produk yang memiliki perceived quality yang 

tinggi akan lebih menetukan untuk lebih dipilih konsumen. Dari tiga pernyataan 

yang diajukan kepada responden, banyak yang menjawab netral dan tidak 

setuju. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang sudah semakin sadar dengan 

kesehatan dan manfaat yang bisa didapat. 

Berdasarkan teori yang bahwa harapan konsumen dapat dijadikan acuan 

dalam menciptakan produk, namun Namun kalau harapan pelanggan terlalu 

tinggi, kualitas produk yang baik pun bisa jadi rendah. Oleh karena itu, atau 

mungkin, harapan pelanggan perlu diturunkan, minimal tidak dipancing.
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Harapan pelanggan saat ini sangat tinggi terhadap suatu produk terutama 

produk makanan instan. Yang menjadi harapan masyarakat adalah produk yang 

sehat dan dapat memberikan manfaat kepada konsumen. Harapan tersebut lah 

yang dapat membentuk persepsi kualitas konsumen terhadap suatu produk. 

Sedangkan persepsi kualitas terhadap produk mie instan Indomie ini tidak 

menunjukan hasil yang positif. Karena persepsi konsumen terhadap produk 

Indomie yang rendah yang berarti bahwa mie instan indomie bukanlah produk 

yang sehat apabila dikonsumsi secara terus menerus.  

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari penelitian Ainur 

Rofiq dengan judul penelitian Peranan Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Pada Industri Telepon Seluler yang menyatakan perceived quality

tidak berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen 

dikarenakan t hitung perceived quality yang lebih kecil dibandingkan dengan t 

tabel. 

d. Pengaruh variabel brand loyality terhadap loyalitas konsumen 

Loyalitas merek merupakan satu ukuran keterkaitan seseorang pelanggan 

pada sebuah merek. Brand loyality merupakan puncak dari ketiga pembentuk 

brand equity  yaitu brand awareness, brand association, dan perceived quality

apabila konsumen sudah melewati tiga hal tersebut maka akan menjadi 

konsumen yang loyal. Variabel brand loyality (X4) memiliki tiga pernyataan 

dalam kuesioner yang diajukan kepada responden. Pernyataan X4.1 sebesar 22 
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orang atau 36,1% menjawab setuju bahwa akan menjadi pelanggan setia mie 

instan Indomie. Pernyataan kedua X4.2 sebesar 17 orang atau 27,9% menjawab 

setuju bahwa akan membeli mie instan Indomie meskipun harganya lebih 

mahal. Selanjutnya pernyataan ketiga X4.3 sebesar 20 orang atau 32,8% 

menjawab setuju bahwa akan berbagi pengalaman positif dalam mengkonsumsi 

mie instan Indomie kepada orang lain.

Namun berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji t variabel 

perceived quality menunjukan nilai probability sebesar 0,0000 dan kurang dari 

0,005 yang artinya Ho diterima dan Ha ditolak. Kesimpulannya adalah brand 

loyality berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Hal tersebut menunjukan 

bahwa loyalitas konsumen brand indomie dalam penelitian ini berada tingakt 

yang tinggi. Brand loyality brand mie instan Indomie berada pada tingkat kedua 

dan keempat dalam tingkatan brand loyality yaitu liking the brand atau pembeli 

yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut karena. Liking the brand

terbentuk atas dasar asosiasi, seperti simbol atau pengalaman yang didapat dari 

produk tersebut. Kesimpulannya adalah loyalitas merek brand Indomie tinggi 

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari penelitian Ainur 

Rofiq dengan judul penelitian Peranan Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Pada Industri Telepon Seluler yang menyatakan brand loyality

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen dikarenakan t hitung 

perceived quality yang lebih besar dibandingkan dengan t tabel. 
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e. pengaruh variabel brand awareness, brand association, perceived quality, 

dan brand loyality secara bersamaan terhadap loyalitas konsumen.

Berdasarkan hasil dari pengujian ke empat variabel diatas dengan  regresi 

berganda dapat disimpulkan ada pengaruh variabel brand awareness, brand 

association, perceived quality, dan brand loyality terhadap loyalitas konsumen. 

Hal tersebut sesuai dari hasil output hasil perhitungan yang menggunakan 

eviews dilihat dari nilai Prob(F-Statistic) sebesar 0.000000< 0,005. sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel brand awareness, brand association, 

perceived quality, dan brand loyality secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi loyalitas konsumen mie instan Indomie.

Dan seberapa besar pengaruh keempat variabel tersebut dalam 

memengaruhi loyalitas konsumen dapat dilihat dari nilai probability dari C 

(Coefficient). Nilai probability nya mencapai 0.6875 atau sebesar 68%. 

Sehingga loyalitas konsumen Indomie dipengaruhi oleh variable variabel brand 

awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyality sebesar

68% dan 32% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan 

didalam penelitian. Hal itu berarti lebih dari 50% loyalitas konsumen dalam 

dalam penelitian ini dipengaruhi oleh keempat variabel tersebut. 

2. Analisis pengaruh brand equity Indomie terhadap loyalitas konsumen dalam 

perspektif ekonomi Islam

Dalam syariah marketing, brand adalah nama baik yang menjadi identitas 

seseorang atau perusahaan. Merek “syari’ah” yang menempel pada sebuah 
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entitas syari’ah mengharuskan dan memberikan tanggung jawab akan 

teraplikasinya nilai-nilai syari’ah dalam setiap aktivitas yang dilakukan.

Berdasarkan apa yang telah difirmankan Allah Swt bahwa dalam QS.Al-

Maidah:90, yang berbunyi: 

                           

         

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan.”90

Kemudian difirmankan Allah Swt dalam QS.Al-Baqarah:275, yang 

berbunyi :

                 

                      

                   

     

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

                                                          
90 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 

h. 123
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urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”91

Selanjutnya firman Allah SWT dalam QS.At-Taubah: 19 bahwa sebuah 

brand tidak boleh mengandung unsur judi, riba, dan kezaliman, tidak 

membahayakan pihak sendiri dan orang lain, value yang ditawarkan sama 

dengan yang di-deliver serta menunjukkan karakter kejujuran, keadilan, 

kemitraan, keterbukaan dan universalitas, yang berbunyi :

                  

               

Artinya : “Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang 
mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta bejihad di jalan Allah? mereka 
tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang 
zalim.”92

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, brand mie instan indomie 

tidak mengandung unsur-unsur seperti yang dijelaskan diatas yaitu, brand mie 

instan Indomie tidak mengandung unsur judi, riba dan kezaliman. Brand mie 

instan Indomie juga adil dan benar seperti sabda Rasulullah SAW bahwa suatu 

merek harus tetap dalam koridor adil dan benar. Adil disini maksudnya adalah 

brand mie instan Indomie memberikan porsi atau kuantitas barang yang sesuai 

dengan harga yang ditawarkan kepada konsumen.

                                                          
91 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 

h. 47
92 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 

h. 189
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Brand dalam ekonomi islam diklasifikasikan dalam 4 bagian.93

Berdasarkan klasifikasi tersebut, brand mie instan Indomie berada pada bagian 

keempat yaitu Outbound Islamic Brands (Merek Islam yang terikat keluar) 

karena brand brand mie instan Indomie memang berasal dari negara yang 

mayoritas islam namun konsumen yang ditargetkan tidak hanya muslim saja 

tetapi seluruh masyarakat baik itu muslim maupun non muslim. Karena hal itu 

konsumen yang loyal dengan brand mie instan Indomie tidak hanya orang 

muslim saja tetapi, orang non muslim juga. 

Tujuan dari Outbound Islamic Brands (Merek Islam yang terikat keluar)

adalah mengedepankan nilai-nilai universal agar tidak terjadi sensitivitas antar 

umat beragama. Brand mie instan Indomie sendiri pemasarannya sebagian 

besar adalah untuk produksi dalam negeri atau Indonesia yang memiliki 

beragam ummat beragama walaupun mayoritas masyarakatnya adalah muslim. 

Sedangkan hubungan antara brand dan loyalitas konsumen adalah bahwa 

pembentuk loyalitas salah satunya adalah merek.94 Loyalitas dalam Ekonomi 

Islam menurut penulis adalah lebih mendahulukan bermuamalah dengan orang 

muslim terlebih dahulu kemudian lebih memilih produk-produk yang sudah 

memiliki label halal yang dikeluarkan oleh para ulama dan atau organisasi yang 

berwenang di dalamnya berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

                                                          
93 Baker Ahmad Alserhan, The Principles Of Islamic Marketing, (England : Gower Publishing 

Limited, 2011), h. 163.
94 Ali Hasan, Marketing dan Kasus-kasus Pilihan, (Yogyakarta: Center for Academic 

Publishing Service, 2013), Cet. 1, h. 112-113
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Secara etika dalam bisnis Islam, brand Indomie sudah sesuai kaidah islam. 

Produk yang di hasilkan sudah terdapat label halal. Bahan-bahan yang 

digunakan tidak ada unsur yang melanggar kaidah islam. Dalam hal produksi, 

produsen juga secara transparan memberikan informasi komposisi bahan yang 

digunakan di kemasan produknya, sehingga tidak menzalimi konsumennya. 
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil peneletian dengan judul “Analisis Pengaruh Brand 

Equity Indomie Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Study Kasus Mahasiswa Indekost Di RT 001 Kelurahan Korpri Jaya Sukarame, 

Bandar Lampung)” adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengolahan data mengenai pengaruh brand equity indomie 

tehadap loyalitas konsumen, dilihat dari nilai R-Squarenya 0.758271 atau 

sebesar 75%, artinya brand equity mempengaruhi loyalitas konsumen 

sebesar 75%, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

2. Brand equity sudah sesuai dengan kaidah Islam yaitu setiap barang yang 

dikonsumsi harus memenuhi syarat halal. Sedangkan indomie berada pada 

klasifikasi keempat yaitu outbound Islamic brand (brand Islam yang terikat 

keluar).

B. Saran 

1. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis atau lebih lanjut, agar 

dapat mengembangkan variable-variabel penelitian, seperti brand equity dan 

loyalitas konsumen pada kerangka penelitian berikutnya.
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2. Brand equity memberikan pengaruh terhadap loyalitas konsumen, oleh 

karena itu produsen diharapkan untuk terus menjadikan indomie sebagai top 

of mind yaitu merek yang pertama diingat oleh konsumen.

3. Indomie diharapkan selalu berusaha untuk menetapkan dan mempertahankan 

strategi untuk standar kualitas yang tinggi, mengingat semakin tingginya 

ekspektasi konsumen terhadap produk lain.
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