
 

 

ABSTRACT 

 

Brand association is everything that is related to the memory of a brand. The 

higher the number of brand association, the stronger the customer loyality will be. The 

important role of brand association in creating customer loyality has made the written to 

research on this topic, even more this research in involved a product which has not been 

researched so far, that is Kiranti which is widely known and a preciated by many. The 

purpose on this research is to find out the influence of brand association of Kiranti to 

ward customer loyalty. 

This reaserch took place in Kedung Ringin village, Suruh, Semarang using 200 

respondents as samples, taken using accidental sampling mathod. The instrument is 

questioners. Data is analysis using linier regrestion. The result is that the brand 

association of Kiranti influences the customer loyalty with R Square of 33,3%.   

 

Key word: Brand association Kiranti product, Customer’s Loyality, Simple linier 

regression 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Saat menstruasi, rasa nyeri akibat kram menstruasi seringkali datang, bisa hanya 

samar-samar atau sangat nyeri. Kondisi ini sedikit menggangu saat menstruasi (haid). 

Untuk mengurangi nyeri saat haid, secara dengan cara tradisional, saat ini banyak produk 

obat, jamu kapsul atau jamu cair langsung minum yang ditawarkan oleh perusahaan 

farmasi atau jamu baik lokal maupun luar untuk menanggulagi masalah mentruasi atau 

datang bulan (http://www.addthis.com). Berikut beberapa contoh produk obat atau jamu 

yang ditawarkan oleh produsen:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nama Produk Produsen Jenis Produsen 

Cytotec Pfizer Kapsul http://id.shvoong.com/medicine-

and-health 

Gastrul Fahrenheit Kapsul http://id.shvoong.com/medicine-

and-health 

Noprostol Novella Pharma Kapsul http://id.shvoong.com/medicine-

and-health 

Citrosol Combiphar Kapsul http://id.shvoong.com/medicine-

and-health 

Kiranti Sehat Datang 

Bulan 

OT Group Jamu Cair 

Langsung Minum 

http://www.addthis.com 

Sari Ayu Lancar 

Datang Bulan 

PT. Sari Ayu Martha 

Tilaar 

Jamu Cair 

Langsung Minum 

http://roszaliza.blogspot.com 

Jamu Ratu Dara  Kapsul http://roszaliza.blogspot.com 

Jamu Sehat Datang 

Bulan Sidomuncul 

PT. Sidomuncul Kapsul http://roszaliza.blogspot.com 

 Sumber : Data Sekunder Yang Diolah, 2013  

Banyaknya produk datang bulan yang beredar dipasaran tentu membuat 

persaingan produk semakin sengit. Salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan-

perusahaan untuk bersaing adalah melalui merek. Untuk itu merek perlu dikelola, 

dikembangkan, diperkuat, dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan 

keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan brand equity yang kuat tentu produk 

memiliki citra merek (brand image) yang kuat dibenak konsumennya. Citra merek 

merupakan persepsi konsumen tentang suatu merek, yaitu sebagai refleksi asosiasi merek 

yang terbentuk dalam ingatan konsumen, sehingga dapat membantu konsumen dalam 

melakukan pilihan merek (Low dan Lamb Jr, 2000). Semakin banyak asosiasi merek 

yang saling berhubungan semakin kuat citra merek yang dimiliki oleh merek tersebut, 

dan semakin kuat citra merek suatu produk, maka loyalitas konsumen akan meningkat 

(Durianto, Sugiarto, dan Sitinjak, 2001).  

Begitu pentingnya brand association dalam menciptakan loyalitas konsumen, 

maka penelitian tentang topik tersebut tetap menarik untuk dilakukan, terlebih penelitian 

yang akan dilakukan menyangkut produk yang selama ini belum pernah diteliti, seperti 

halnya Kiranti yang saat ini telah dikenal luas dan mendapatkan apresiasi positif dibenak 

konsumennya, dan sampai saat inipun Kiranti tetap membuktikan dirinya sebagai market 

leader untuk produk yang sejenis dikelasnya dengan rata-rata pertumbuhan penjualan 



 

 

setiap tahunnya > 10% (Swa, 2008). Bahkan sampai tahun Desember 2012 disebutkan 

juga bahwa Kiranti masih tetap market leader pada produk sejenisnya (I Care OT, 2012). 

Dari latar uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pengaruh brand association produk Kiranti terhadap loyalitas konsumen 

khususnya di Desa Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. 

 

Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

Adakah pengaruh brand association produk Kiranti terhadap loyalitas konsumen?. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

“Untuk mengetahui pengaruh brand association produk Kiranti terhadap loyalitas 

konsumen”.  

 

TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN 

Brand (merek) 

Menurut Aaker (1997), merek adalah nama, dan/simbol yang bersifat membedakan 

(seperti sebuah logo, cap, atau kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang atau 

jasa dari seseorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu, dengan demikian 

dapat membedakannya dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan para kompetitor. 

Sedang menurut Kotler dan Armstrong (1997) adalah janji penjual untuk menyampaikan 

kumpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli 

Brand Association 

Menurut Aaker (dalam Rangkuti, 2002) brand association adalah pencitraan 

suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya 

hidup, manfaat, atribut  produk, geografis, harga, pesaing, selebritis, dan lain-lain. Brand 

association juga didefinisikan oleh Susanto (2004) sebagai sesuatu yang berkaitan 



 

 

dengan ingatan mengenai sebuah merek. Dengan demikian secara singkat asosiasi merek 

adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. 

Asosiasi-asosiasi yang terkait dengan suatu merek umumnya dihubungkan 

dengan berbagai hal berikut, antara lain:  

1. Atribut produk  

Mengasosiasikan atribut atau karakteristik suatu produk merupakan strategi 

positioning yang paling sering digunakan. Mengembangkan assosiasi semacam ini 

efektif karena jika atribut tersebut bermakna, assosiasi dapat secara langsung 

diterjemahkan dalam alasan pembelian suatu merek. 

2. Atribut tak berwujud 

Suatu faktor tak berwujud merupakan atribut umum, seperti halnya persepsi kualitas, 

kemajuan teknologi, atau kesan nilai yang mengikhtisarkan serangkaian atribut yang 

obyektif. 

3. Manfaat bagi pelanggan 

Manfaat bagi pelanggan dapat dibagi menjadi dua, yaitu : manfaat rasional dan 

manfaat psikologis. Manfaat rasional berkaitan erat dengan atribut dari produk yang 

dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang rasional. Manfaat 

psikologis sering kali merupakan konsekuensi ekstrim dalam proses pembentukan 

sikap, berkaitan dengan perasaan yang ditimbulkan ketika membeli atau 

menggunakan merek tersebut. 

4. Harga relatif 

Evaluasi terhadap suatu merek di sebagian kelas produk ini akan diawali dengan 

penentuan posisi merek tersebut dalam satu atau dua dari tingkat harga. 

5. Penggunaan 

Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan merek tersebut dengan suatu 

penggunaan atau aplikasi tertentu. 

6. Kelas produk 

Mengasosiasikan sebuah merek menurut kelas produknya. 

 



 

 

Loyalitas Konsumen 

Menurut Tjiptono (2001), loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan 

terhadap suatu merek dan pemasok, berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin 

dalam pembelian ulang yang konsisten. Loyalitas juga dapat didefinisikan sebagai 

presentase dari orang yang pernah membeli dalam kerangka waktu tertentu dan 

melakukan pembelian ulang sejak pembelian yang pertama (Dharmmesta,1999). 

Adapun Oliver (1999) membedakan loyalitas konsumen menjadi tiga tingkatan, 

yaitu: 

1) Loyalitas Kognitif 

Tahap dimana pengetahuan langsung maupun tidak langsung konsumen akan merek, 

dan manfaatnya, dan dilanjutkan ke pembelian berdasarkan pada keyakinan akan 

superioritas yang ditawarkan. 

2) Loyalitas Afektif 

Pada tahap ini dasar kesetiaannya adalah pada sikap dan komitmen konsumen 

terhadap produk dan jasa sehingga pada tahap ini telah terbentuk suatu hubungan 

yang lebih mendalam antara konsumen dengan penyedia produk atau jasa. 

3) Loyalitas Konatif 

Intensi membeli ulang sangat kuat dan memiliki keterlibatan tinggi yang merupakan 

dorongan motivasi. 

 

Indikator Loyalitas Konsumen 

Dalam mengukur loyalitas, Tjiptono (2001) menyatakan bahwa terdapat enam indikator 

yang dapat digunakan sebagai acuan, yaitu: 

1) Pembelian ulang 

2) Kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut 

3) Selalu menyukai merek tersebut 

4) Tetap mamilih merek tersebut 

5) Yakin bahwa merek tersebut yang terbaik 

6) Merekomendasikan merek tersebut pada orang lain. 



 

 

 

Pengaruh brand association dengan Loyalitas Konsumen 

Menurut Aaker (1997), asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan 

ingatan mengenai merek. Unsur utama dari asosiasi merek tersebut adalah persepsi 

konsumen tentang kualitas dan sikapnya terhadap merek (Low dan Lamb Jr, 2000).  

Semakin banyak asosiasi merek, maka loyalitas konsumen akan meningkat 

(Durianto, et al, 2001). Hal tersebut sejalan pendapat Aaker (1997) yang menyatakan 

bahwa assosiasi mempunyai tingkatan kekuatan yang dapat menciptakan citra merek dan 

menjadi dasar untuk keputusan pembelian dan loyalitas merek. 

 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Munfaridin (2010) ANALISIS PENGARUH 

KESADARAN MEREK, ASOSIASI 

MEREK, DAN PERSEPSI 

KUALITAS TERHADAP MINAT 

MEREFERENSI SEPEDA MOTOR 

SUZUKI (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Diponegoro Semarang) 

Asosiasi merek mempunyai pengaruh 

terhadap pembentukan minat beli pada 

produk sepeda motor Suzuki dengan 

nilai probabilitas 0,000 dan t hitung 

sebesar 2,571 dengan nilai koefisien 

sebesar 0,213. 

Santoso (2010) STUDI TENTANG LOYALITAS 

MEREK (Kasus pada Shampo Sunsilk 

di Kota Semarang) 

Asosiasi merek berpengaruh positif 

terhadap preferensi merek dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,004<0,05. 

Anggraeni (2009) ANALISIS ELEMEN-ELEMEN 

PEMBENTUK EKUITAS MEREK 

MIE INSTANT INDOMIE (Indofood) 

TERHADAP LOYALITAS 

KONSUMEN STUDI PADA 

MASYARAKAT KOTA BEKASI 

Brand assosiaciation (X2) secara 

signifikan berpengaruh terhadap 

loyalitas merek dengan koefisien beta 

sebesar 0,806 dengan nilai thitung 

adalah 3,315 dan  tingkat signifikan 

0,001<0,05.  

 

 

Kerangka Pemikiran 

Brand associations produk Kiranti merupakan segala hal yang berkaitan dengan 

ingatan konsumen tentang produk Kiranti, sehingga semakin banyak asosiasi positif, 

misalnya: memiliki efek cepat memberikan kesembuhan, tidak menimbulkan efek 

samping, tanpa pemanis buatan, produk bersertifikasi halal, ijin LPPOM dan ijin dari 



 

 

BPOM RI, harga terjangkau, kualitas rasanya tidak berubah, dan mudah diperoleh pada 

produk Kiranti, yang diingat oleh konsumen akan meningkatkan loyalitas konsumen 

terhadap produk Kiranti tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut maka model kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

Variabel independen (X) = Brand  Associations Produk Kiranti 

Variabel Dependen (Y) = Loyalitas Konsumen 

Hipotesis Penelitian 

Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh signifikan brand association produk 

Kiranti terhadap loyalitas Konsumen 

Ha : Diduga terdapat pengaruh signifikan brand association produk Kiranti 

terhadap loyalitas Konsumen. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data  

Sumber data primer diperoleh dengan melakukan pembagian kuesioner 

penelitian kepada 200 responden, dan sumber data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari data monografi Desa Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita yang berusia 16-40 tahun, 

dan minimal pernah minum Kiranti 3 kali di Desa Kedungringin Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang. Karena jumlah populasi konsumen Kiranti tidak diketahui, maka 

dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman tabel ukuran sampel yang 

dikemukakan oleh Malhotra (1999). Dalam penelitian ini sampel sebanyak 200 orang 

tersebut diambil dari penduduk 8 (delapan) dusun yang berada di Desa Kedungringin 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan ketentuan masing-masing dusun (Krajan, 

Brand Associations Produk 

Kiranti (X) 

Loyalitas Konsumen 

(Y) 



 

 

Boro Kidul, Krenceng, Kaliloko, Lestari, Jagir, Boro Miri, dan Biro Lor) diambil 25 

orang sebagai responden. Teknik yang digunakan untuk memperoleh sampel sebanyak 

200 orang tersebut peneliti menggunakan teknik sampling aksidental.  

Jumlah sampel sebanyak 200 orang tersebut didasarkan pada pendapat 

Malholtra (1999), bahwa untuk penelitian Test Marketing Studies jumlah sampel yang 

digunakan adalah sebanyak 200 orang. 

Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu : 

Metode Survei.  Dalam penelitian ini metode survey diterapkan dengan menggunakan 

kuesioner. Dengan metode tersebut maka akan diperoleh tanggapan responden terkait 

daftar pertanyaan berkenaan dengan brand association dan loyalitas konsumen. 

Pengukuran Konsep 

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan aras 

pengukuran interval karena peneliti ingin mengidentifikasi pengaruh brand association 

terhadap loyalitas konsumen. 

Metode perskalaan yang digunakan dan sesuai dengan aras pengukuran interval 

adalah skala Likert. Melalui skala ini memungkinkan responden untuk mengekspresikan 

persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari serangkaian pernyataan 

mengenai objek stimulasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Definisi Operasional 

Konsep Sub Konsep Definisi Operasional Indikator Empirik 

Brand 

Associations 

(X) 

Atribut produk Mengasosiasikan atribut atau 

karakteristik suatu produk. 

a. Bentuk dan model kemasan menarik. 

b. Bentuk dan model kemasan memberikan kesan 

produk yang berkualitas. 

Atribut tak 

berwujud 

Atribut umum, seperti halnya persepsi 

kualitas, kemajuan teknologi, atau 

kesan nilai yang mengikhtisarkan 

serangkaian atribut yang obyektif. 

a. Diproduksi oleh pabrik terkenal. 

b. Kualitas rasanya tidak berubah 

c. Mudah diperoleh 

d. Selalu tersedia 

Manfaat bagi 

pelanggan 

Manfaat rasional dan manfaat 

psikologis produk bagi pelanggan. 

a. Tidak menimbulkan efek samping. 

b. Tanpa pemanis buatan 

c. Produk bersertifikasi halal, ijin LPPOM dan 

ijin dari BPOM RI 

Harga relatif Evaluasi terhadap suatu merek di 

sebagian kelas produk. 

a. Harga terjangkau 

b. Harga bersaing 

Penggunaan Mengasosiasikan merek tersebut 

dengan suatu penggunaan atau 

aplikasi tertentu. 

Memiliki efek cepat memberikan kesembuhan. 

 

Kelas produk Mengasosiasikan sebuah merek 

menurut kelas produknya. 

a. Produk bermutu tinggi 

b. Produk terkenal 

Loyalitas 

Konsumen 

(Y) 

Loyalitas 

Kognitif 

Tahap dimana pengetahuan langsung 

maupun tidak langsung konsumen 

akan merek, dan manfaatnya, dan 

dilanjutkan ke pembelian berdasarkan 

pada keyakinan akan superioritas 

yang ditawarkan. 

a. Mengikuti informasi yang berkaitan dengan 

produk. 

b. Melakukan pembelian produk karena 

manfaatnya langsung dapat dirasakan. 

c. Melakukan pembelian produk karena produk 

telah dikenal luas 

Loyalitas 

Afektif 

Sikap dan komitmen konsumen 

terhadap produk. 

a. Yakin bahwa produk adalah produk terbaik 

dikelasnya. 

b. Tetap memilih produk sebagai pilihan utama. 

c. Yakin bahwa produk aman dikonsumsi. 

Loyalitas 

Konatif 

Intensi membeli ulang sangat kuat 

dan memiliki keterlibatan tinggi yang 

merupakan dorongan motivasi. 

a. Secara teratur mengkomsi produk. 

b. Mengatakan hal-hal positif tentang produk. 

c. Merekomendasikan produk pada orang lain 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Uji Validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang diukur (Notoatmojo, 2002). Uji validitas dapat dilakukan dengan 

korelasi pearson product moment (Hasan, 2004), dimana jika r hitung dan nilainya 

positif (+) serta > r tabel maka maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid (Ghozali, 2004). 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan 

dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang diinginkan dapat dipercaya 

(diandalkan) sebagai alat pengumpul data serta mampu mengungkap informasi yang 



 

 

sebenarnya di lapangan (Durianto, 2001). Untuk melakukan uji reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (ά). Suatu konstruk dikatakan 

reliabel apabila memiliki nilai ralpha positif dan ralpha >= 0,6 (Nunnally dalam Ghozali, 

2004). 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Cara untuk mengetahui regresi normal atau tidak dilakukan dengan melakukan uji 

kolmogrov-sminornov, dengan kriteria p-value (asymp. sig) > 0,05 berarti data 

terdistribusi normal  (Ghozali, 2002). 

Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji 

park. Suatu model regresi terbebas dari heteroskedastisitas apabila nilai sig. hasil analisis 

masing-masing variable independen > 0,05 (Gujarati dalam Ghozali, 2002). 

Uji Autokorelasi 

Secara umum keputusan ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dapat 

dilakukan sebagai berikut (Sugiyono, 2002): 

 

a. Angka D-W di bawah – 2 berarti ada autokorelasi positif 

b. Angka D-W di antara – 2 sampai + 2 berarti tidak ada autukorelasi 

c. Angka D-W di atas + 2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 

Teknik Analisis dan Langkah-Langkah Analisis 

Untuk menjawab kebenaran hipotesis dalam penelitian maka digunakan alat 

analisis regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Y = b0 + bX  

Keterangan : 

Y  : Loyalitas Konsumen  



 

 

b0 : Konstanta 

b : Koefisien regresi variabel brand asociation 

X : Brand asociation 

Keputusan diambil sebagai berikut: (Iqbal, 2004) 

H0 diterima dan Ha ditolak bila nilai p-value > 0,05, berarti diduga tidak terdapat 

pengaruh signifikan brand association produk Kiranti terhadap loyalitas Konsumen. 

H0 ditolak Ha diterima bila nilai p-value < 0,05, berarti diduga terdapat pengaruh 

signifikan brand association produk Kiranti terhadap loyalitas Konsumen. 

Kemudian dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil analisis data digunakan 

alat bantu SPSS 16  for Windows. 

 

ANALISA DATA 

Karakteristik Responden 

Umur Responden Penelitian 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa mayoritas responden, yaitu 96 orang (48%) 

berusia antara >21-26 tahun, sedang minoritas responden, yaitu 6 orang (3%) adalah 

berusia  antara >31-36 tahun. 

 

Pekerjaan Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden 

penelitian, yaitu 64 orang (32%) berprofesi sebagai mahasiswa, dan minoritas responden, 

yaitu 8 orang (4%) berprofesi sebagai TNI/Polri.  

 

Analisis Diskriptif 

Tanggapan Responden Terhadap Brand Association Pada Produk Kiranti 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tanggapan responden terhadap variabel 

brand association menunjukkan nilai yang tinggi dengan skor rata-rata 3,934 (>3.4-4.2). 

Dari kesembilan indikator, indikator no. 12 yaitu memiliki efek cepat memberikan 

kesembuhan (produk berkasiat) memiliki skor rata-rata tertinggi, yaitu 4,130. Sedang 



 

 

indikator yang memiliki skor rata-rata terendah adalah indikator no. 8 yaitu harga cukup 

murah, yaitu 3,680. 

Tanggapan Responden Terhadap Loyalitas 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tanggapan responden terhadap variabel 

loyalitas menunjukkan nilai yang sangat tinggi dengan skor rata-rata 4,318 (>4.2 - 5). 

Dari kesembilan indikator tersebut, indikator no. 6 yaitu yakin bahwa Kiranti aman 

dikonsumsi memiliki skor rata-rata tertinggi, yaitu 5,780, dan indikator yang dinilai 

paling rendah, yaitu  indikator no. 1. mengikuti informasi yang berkaitan dengan Kiranti 

dengan skor rata-rata sebesar 3,920. 

 

Proses dan Hasil Analisis 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Hasil analisis korelasi pearson product moment dengan menggunakan alat bantu 

program SPSS diperoleh 5 (lima) indikator, yaitu indikator no. 3, 9, 10, 11, 14 

dinyatakan tidak valid atau gugur karena memiliki nilai r-hitung < r-tabel (0,361). Untuk 

itu dalam penelitian yang akan dilakukan jumlah indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel Brand Association yang tadinya 14 item berubah menjadi 9 item, 

yaitu no. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, dan 13.  

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai cronbach alpha untuk variabel Brand 

Association (X) = 0,7475, dan variable loyalitas (Y) = 0,7478. Dengan demikian masing-

masing variabel > 0,6, untuk itu kuesioner penelitian dapat dikatakan reliabel. 

Normalitas 

Hasil uji normalitas dengan uji kolmogrov-sminornov diperoleh nilai asymp. sig 

atau p-value = 0,511 > 0,05, berarti data terdistribusi normal. 

Heteroskedastisitas 

Hasil uji park menunjukkan nilai probabilitas signifikansi variabel independen, 

yaitu brand association = 0,675 di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan 

model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas. 

 



 

 

Autokorelasi 

Uji autokorelasi diperoleh angka Durbin-Watson (DW) sebesar 1,472.  Sesuai 

dengan pendapat Sugiyono (2002), maka tidak terdapat problem autokorelasi pada model 

regresi yang ditunjukkan dengan nilai Durbin-Watson (DW) berada diantara –2 dan +2. 

Sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen. 

 

Pengujian Hipotesis Penelitian 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Persamaan regresi pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Y = 15,052 + 0,622 X 

Pada persamaan di atas dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel brand 

association (b) adalah sebesar 0,622 dan bertanda positif, hal tersebut dapat diartikan 

bahwa semakin banyak brand association produk Kiranti yang diingat dibenak 

konsumen maka loyalitas konsumen semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.  

Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukan bahwa nilai p-value variabel 

brand association adalah sebesar 0,000<0,05, berarti keputusannya menolak Ho atau 

menerima Ha, berarti pernyataan hipotesis penelitian ”Diduga terdapat pengaruh 

signifikan brand association produk Kiranti terhadap loyalitas Konsumen”, dapat 

diterima. Diterimanya hipotesis penelitian tersebut menunjukkan setiap semakin kuat 

brand association produk Kiranti pada benak konsumen maka loyalitas konsumen 

semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. 

Pembahasan 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap 

variabel brand association memiliki nilai yang tinggi dengan skor rata-rata 3,934 (>3.4-

4.2), dimana dari kesembilan indikator, indikator no. 12 yaitu Memiliki efek cepat 

memberikan kesembuhan (produk berkasiat) memiliki skor rata-rata tertinggi, yaitu 

4,130. Sedang indikator yang memiliki skor rata-rata terendah adalah indikator no. 8 

yaitu harga cukup murah, yaitu 3,680. Kemudian dari tanggapan responden terhadap 

variabel loyalitas menunjukkan nilai yang sangat tinggi yaitu dengan skor rata-rata 



 

 

sebesar 4,318 (>4.2 - 5), dimana indikator no. 6, yaitu: Yakin bahwa Kiranti aman 

dikonsumsi memiliki skor rata-rata tertinggi, yaitu 5,780, dan indikator yang dinilai 

paling rendah, yaitu  indikator no. 1. Mengikuti informasi yang berkaitan dengan Kiranti 

dengan skor rata-rata sebesar 3,920. Hal tersebut secara deskriptif menunjukkan bahwa 

variabel brand association (X) memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen (Y).  

Hasil analisis deskriptif di atas juga didukung oleh hasil analisis regresi yang 

menunjukkan bahwa brand association produk Kiranti berpengaruh terhadap loyalitas 

Konsumen, hal tersebut dibuktikan nilai p-value variabel brand association sebesar 

0,000<0,05. 

 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand association produk Kiranti berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen, dibuktikan nilai p-value hasil analisis = 

0,000<0,05. Adapun besarnya nilai koefisien regresinya adalah 0,622, maka semakin 

banyak brand association produk Kiranti yang diingat dibenak konsumen maka loyalitas 

konsumen semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. 

Implikasi 

Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand association produk Kiranti berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen, maka hasil penelitian ini mendukung pendapat 

Durianto, et al (2001) yang menyatakan bahwa semakin banyak asosiasi merek yang 

saling berhubungan maka semakin kuat citra merek yang dimiliki oleh merek tersebut, 

dan semakin kuat citra merek suatu produk maka loyalitas konsumen akan meningkat, 

juga pendapat Aaker (1997) yang menyatakan bahwa assosiasi mempunyai tingkatan 

kekuatan yang dapat menciptakan citra merek dan menjadi dasar untuk keputusan 

pembelian dan loyalitas merek. 

 

 



 

 

Implikasi Terapan 

1. Adanya temuan yang menunjukkan bahwa skor tertinggi pada variabel brand 

association adalah pada indikator memiliki efek cepat memberikan kesembuhan 

(produk berkasiat). Maka hal perlu dilakukan oleh pihak perusahaan grup orang tua 

(OT) terhadap produk Kiranti adalah secara kontinyu mempertahankan formula 

yang ada sehingga produk Kiranti yang dipasarkan tetap memiliki efek memberikan 

kesembuhan seperti yang dirasakan konsumen saat ini. 

2. Adanya temuan bahwa loyalitas konsumen pada produk Kiranti secara kuat 

terbentuk karena Kiranti aman dikonsumsi, maka hal utama yang perlu dilakukan 

oleh perusahaan orang tua grup (OT) adalah mempertahankan formula pada produk 

seperti saat ini. 

3. Adanya temuan yang menunjukkan bahwa asosiasi harga cukup murah memiliki 

skor rata-rata paling rendah dalam membentuk loyalitas konsumen. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa selama ini konsumen  tidak begitu mempermasalahkan harga 

beli produk Kiranti. Untuk itu perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan 

harga produk Kiranti, namun tetap perlu mempertimbangkan batas-batas kelayakan  

harga produk Kiranti itu sendiri.   

 

Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian hanya dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga hasil pengamatan 

belum cukup optimal untuk mengetahui pengaruh brand associations terhadap 

loyalitas. 

2. Hasil penelitian ini hanya terbatas di lokasi Desa Kedungringin Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang, maka hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menilai 

kaitan brand associations produk Kiranti terhadap loyalitas secara general pada lokasi 

lainnya. 

 

 

 



 

 

Penelitian Mendatang 

Dengan R Square sebesar 0,333, maka masih ada peluang penelitian dengan 

menggunakan variabel lain selain brand association, misal ketersediaan produk Kiranti 

sehingga mudah didapatkan, atau iklan TV, dan lain sebagainya. Selain itu, penelitian 

yang akan datang tetap dapat melakukan penelitian tentang pengaruh brand association 

terhadap loyalitas konsumen, namun demikian perlu menambahkan variabel brand image 

sebagai variabel intervening, sebab secara teori bahwa brand association berpengaruh 

terhadap brand image sebelum membentuk loyalitas konsumen, dan perlu juga dalam 

penelitian yang akan dalam pembuatan kuesioner dihindari penggunaan double barrel 

questions.  
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