
i 

 

 

HUBUNGAN ANTARA  CITRA MEREK, KUALITAS 

PRODUK, HARGA, PROMOSI, PELAYANAN DENGAN 

LOYALITAS MEREK PADA PRODUK  L’VIORS 

DI KOTA SEMARANG 

 

Oleh: 

EDWARD NICHOLAS 

NIM 212008049 

 

KERTAS KERJA 

 

Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Guna memenuhi Sebagian dari 

Persyaratan –persyaratan untuk Mencapai 

Gelar Sarjana Ekonomi 

 

FAKULTAS  : EKONOMIKA DAN BISNIS 

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

SALATIGA 

2014 







ii 

 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI  

Yang bertanda tangan dibawah ini :  

  N a m a : EDWARD NICHOLAS 

        N I M : 212008049 

  Program Studi : MANAJEMEN 

        Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

        Universitas Kristen Satya Wacana  

         Salatiga.  

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kertas kerja,  

     Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN   

               LOYALITAS MEREK PADA PRODUK  L’VIORS 

     Pembimbing : Hani Sirine, SE, MM 

 

adalah benar-benar hasil karya saya.  

Di dalam kertas kerja ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagaian tulisan atau gagasan 

orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangakaian 

kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa 

memberikan pengakuan pada penulis aslinya.  

Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru 

tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi 

sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.  

EDWARD NICHOLAS 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

Jalan Diponegoro 52 -60  

Telex 322364 ukswsa ia  

Salatiga 50711 - Indonesia  

Fax. (0298) -3 21433 

      ______________________________________________________________________________________________________  



iii 

 

 

  

 

  

HUBUNGAN ANTARA  CITRA MEREK, KUALITAS 

PRODUK, HARGA, PROMOSI, PELAYANAN DENGAN 

LOYALITAS MEREK PADA PRODUK  L’VIORS 

DI KOTA SEMARANG 

 



iv 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 Puji syukur penulis kepada Tuhan Yesus, yang oleh karena kasih dan hikmat-Nya, 

kertas kerja penulis yang berjudul ” Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Loyalitas 

Merek Pada Produk L’VIORS”. 

 Kertas kerja ini di ajukan guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar 

sarjana S-1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Program studi Manajemen, Universitas 

Kristen Satya Wacana, Salatiga 

 Pada kesempatan yang membahagiakan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih dan rasa hormat kepada pihak antara lain kepada: 

 

1. Terima Kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkatnya sampai saat ini. 

2. Keluarga penulis, Almarhum papa Cornelius, Mama Lenny, Saudara -Saudara 

David Michael, Edwin Nicholas, Richard Jeremy yang telah memberikan cinta kasih 

dan kasih sayang kepada penulis, serta mendukung selama perkuliahan, maupun saat 

penulisan kertas kerja ini. 

3. Ibu Hani Sirene, S.E., MM. selaku dosen pembimbing yang telah memberi banyak 

inspirasi, ide, saran, dan kritik selama penyusunan kertas kerja ini. 

4. Bapak Hari Sunarto, S.E., MBA., Ph.D., selaku dekan Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis, serta wali studi yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan 

hingga selesainya kertas kerja ini. 

5. Seluruh staf pengajar dan staf tata usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW 

yang sudah membimbing selama masa perkuliahan penulis, serta penyusunan kertas 

kerja ini secara langsung maupun tidak langsung. 

6. Teman-teman seperjuangan dan orang yang saya kasihi: Eny Rossitawati, Fella, 

Kiki Agung setiawan, Nikolas, Arif Wibowo Alan,  

7. Pacar yang saya kasihi: Bernadet Pauline Jayalaksmi Winoto. 

8. Keluarga besar dan teman-teman Fakultas Ekonomika dan Bisnis Angkatan 2008 

terima kasih buat kebersamaan selama ini.  

 

 

 

 

 



v 

 

DAFTAR ISI 

Halaman Judul ........................................................................................................................... i  

Pernyataan Keaslian Karya Tulis Kertas Kerja ………............................................................ ii  

Halaman Persetujuan Kertas Kerja ..........................................................................................iii  

Ucapan Terima Kasih ...............................................................................................................iv  

Daftar Isi ....................................................................................................................................v 

Abstract ................................................................................................................................. vii  

1. Latar Belakang ......................................................................................................................1  

2. Telaah Teori ..........................................................................................................................3  

 2.1 Loyalitas Merek .......................................................................................................3  

 2.2 Citra Merek .............................................................................................................4  

 2.3 Kualitas Produk .......................................................................................................5  

 2.4 Harga .......................................................................................................................5  

 2.5 Promosi ....................................................................................................................6  

            2.6 Layanan ...................................................................................................................7 

3. Metode Penelitian.................................................................................................................10  

 3.1 Populasi, Sampel ...................................................................................................10 

 3.2 Pengumpulan Data ................................................................................................11 

 3.2 Teknik dan Langkah Analisis ................................................................................12  

 3.3 Karakteristik Responden .......................................................................................12 

 3.4 Statistik Deskriptif ................................................................................................14 

4. Analisis dan Pembahasan.....................................................................................................15  

5. Hipotesis ..............................................................................................................................17 



vi 

 

6. Kesimpulan, Implikasi Menejerial, Agenda Penelitian Mendatang ....................................20 

Daftar Pustaka .........................................................................................................................22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

LOYALITAS MEREK PADA PRODUK  L’VIORS 

Edward Nicholas 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, 

email: sens.edward@gmail.com 

 

. 

 

Abstrak 

Perkembangan dunia kecantikan di Indonesia sangat pesat, terutama perawatan wajah. Hal ini 

dapat dilihat banyaknya jenis dan klinik kecantikan yang terus bermunculan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berkaitan dengan hal diatas, maka penelitian ini akan 

melihat bagaimana faktor – faktor yang berhubungan dengan loyalitas merek pada produk 

L’viors, pada akhirnya tujuan dari aktifitas bisnis adalah menciptakan pembelian, maka 

penelitian ini juga akan mengidentifikasi bagaimana faktor – faktor yang berhubngan 

terhadap loyalitas merek pada produk L’VIORS. Terdapat 6 hipotesa dalam penelitian ini dan 

dianalisis dengan SPSS 16.0 

Kata kunci : Loyalitas Merek, Citra merek, Kualitas Produk, Harga, Promosi, Layanan. 
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HUBUNGAN ANTARA  CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK, HARGA, PROMOSI, 

PELAYANAN DENGAN LOYALITAS MEREK PADA PRODUK  L’VIORS 

DI KOTA SEMARANG 

 

 

Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berdampak pada persaingan 

dunia usaha yang semakin meningkat, baik untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri, 

perdagangan maupun jasa. Kesuksesan dalam persaingan akan dapat dipenuhi apabila 

perusahaan bisa menciptakan dan mempertahankan pelanggan (Tjiptono, 1997). Di jaman 

sekarang ini banyak yang berminat dalam menggunakan produk kecantikan dan banyak pula 

perusahaan-perusahaan yang mendirikan usaha kecantikan, Di Semarang terdapat beberapa 

klinik kecantikan yaitu seperti Nathasa, Dr. Ely, Dr. Lewi, Dr’s secret, dan sebagainya. Oleh 

karena itu pada saat ini terjadi persaingan yang sangat ketat, sehingga setiap klinik kecantikan 

mempunyai strategi sendiri. 

Dalam penelitian terdahulu, pada penelitian Yee dan Sidek (2008), dinyatakan bahwa 

loyalitas merek (brand loyalty) adalah faktor yang penting dalam menetapkan  nilai dari suatu 

merek untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka perusahaan memerlukan usaha agar tujuan 

yang direncanakan dapat tercapai. Herizon dan Maylina (2003), menyatakan produk yang 

berkualitas dengan harga bersaing adalah kunci utama dalam memenangkan persaingan, dan 

akhirnya dapat memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi kepada koneumen. Konsumen pada 

saat ini memiliki tuntutan nilai yang jauh lebih besar dan beragam karena konsumen dihadapkan 

pada berbagai pilihan berupa barang maupun jasa yang dapat dibeli. 

Banyak perusahaan khususnya dalam produk kecantikan mencoba untuk meningkatkan 

loyalitas merek di antara konsumennya. Menurut (Keller,K.L. 2003) Loyalitas merek adalah 

keputusan konsumen secara tidak sadar maupun sadar yang diekspresikan melalui intensitas atau 

prilaku untuk pembelian ulang. Didalam pemasaran, loyalitas merek harus konsisten agar 

konsumen dapat membeli ulang baik berupa barang, jasa, atapun prilaku yang positif. Ini 

membuktikan semakin baik citra merek sebuah organisasi, seperti yang dirasakan oleh 

konsumen, maka semakin tinggi pula loyalitas konsumen. Perusahaan perlu melihat 

perkembangan lingkungannya yang terus berubah secara terus-menerus dan menyesuaikan 

strategi pemasarannya untuk menjawab tantangan dan peluang-peluang baru. Perkembangan 



lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada kebutuhan dan keinginan seseorang. Demikian 

juga dengan berkembangnya produk kecantikan yang beredar di Indonsia termasuk produk 

kecantikan L’viors. Awal mula berdirinya L’viors pada tanggal 5 November 2004. L’viors 

mencoba menjadi skin’s problem solver secara professional L’viors sendiri dilengkapi produk–

produk yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi permasalahan kulit yang sering 

dialami masyarakat Di Semarang. Selain di kota Semarang,  L’Viors juga berkembang di kota-

kota lain seperti di kota Bali, Jakarta, Lombok, Madura, Pontianak, Singkawang.  

Banyaknya konsumen yang datang ke L’viors dapat terjadi karena adanya kepuasan 

konsumen baik konsumen baru ataupun konsumen lamayang melakukan pembelian ulang. 

Terjadinya pembelian ulang ini disebabkan karena kepuasan konsumen sehingga hal tersebut 

akan menciptakan loyalitas merek. Adanya konsumen yang loyal terhadap produk L’VIORS 

akan dapat meningkatkan penjualan dan mampu mempertahankan posisi yang baik dipasaran. 

Mengetahui pentingnya loyalitas merek maka menarik untuk melakukan penelitian tentang 

faktor-faktor yang berhubungan dengan loyalitas merek terhadap produk L’VIORS serta 

mengetahui variabel-variabel apakah yang mewakili setiap faktor yang menentukan loyalitas 

merek terhadap produk L’VIORS. Dengan adanya pengukuran loyalitas ini maka perusahaan 

bisa menentukan prioritas perbaikan kualitas produk L’VIORS sesuai harapan konsumen 

sehingga akan dapat meningkatkan loyalitas lebih tinggi lagi dan jumlah konsumen yang 

menggunakan produk L’VIORS menjadi relatif lebih banyak. 

Tabel 1. Data konsumen L’VIORS di Semarang 

 

Sumber : Data primer 2012 

Tabel di atas menunjukan tahun 2007 mengalami peningkatan jumlah konsumen yang 

menggunakan produk L’viors dan pada tahun 2010 mengalami penurunan konsumen yang 

menggunakan produk L’viors, karena pada tahun 2010 L’viors bekerja sama dengan salah satu 

225 350
700 610 900 1120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

konsumen

konsumen



konsumen L’viors akan tetapi dengan berjalannya waktu, orang yang bekerja sama dengan 

perusahaan L’viors ini menggunakan produknya sendiri untuk melakukan perawatan dan banyak 

orang yang tidak cocok dengan produk tersebut sehingga konsumen berpindah ke perawatan 

kecantikan lainnya. Pada akhir tahun 2010 L’viors memutuskan untuk berhenti bekerja sama dan 

membuka konsultasi seperti awal L’viors datang ke Semarang. Seiring berjalannya waktu, 

L’viors dapat memulihkan nama baik produk L’viors dan pada tahun 2011 konsumen yang 

menggunakan produk L’viors meningkat hingga tahun 2012. 

Penelitian ini mengadopsi dari penelitian Yee dan Sidak (2008), hasil dari penelitian Yee 

dan Sidak (2008) yaitu semua variabel berhubungan positif. Penelitian ini hanya menggunakan 5 

variabel yaitu citra merek, kualitas produk, harga, promosi, pelayanan. Hal ini dikarenakan 

variable style dan lingkungan toko tidak terdapat hubungan dengan produk kecantikan L’VIORS. 

Pada produk kecantikan L’VIORS tidak memiliki style  yang khusus dan untuk lingkungan toko, 

L’VIORS di kota Semarang belum memiliki toko jadi penawaran produk dengan personal 

selling. 

 

Persoalan penelitian 

1. Apakah ada hubungan antara citra merek dengan loyalitas merek? 

2. Apakah ada hubungan antara kualitas produk dengan loyalitas merek? 

3. Apakah ada hubungan antara harga dengan loyalitas merek? 

4. Apakah ada hubungan antara promosi dengan loyalitas merek? 

5. Apakah ada hubungan antara layanan dengan loyalitas merek? 

 



Telaah Teori 

Loyalitas Merek 

 Loyalitas merek menunjukkan adanya suatu ikatan antara pelanggan dengan merek 

tertentu dan ini sering kali ditandai dengan adanya pembelian ulang dari pelanggan. Minor dan 

Mowen (2002), mengemukakan bahwa loyalitas dapat didasarkan pada perilaku pembelian 

aktual produk yang dikaitkan dengan proporsi pembelian.  

Perusahaan yang mempunyai loyalitas merek yang tinggi dapat mengurangi biaya 

pemasaran perusahaan karena biaya untuk mempertahankan konsumen jauh lebih murah 

dibandingkan dengan mendapatkan konsumen baru. Loyalitas merek yang tinggi dapat 

meningkatkan penjualan dan dapat menarik minat konsumen baru karena mereka memiliki 

keyakinan bahwa membeli produk bermerek minimal dapat mengurangi resiko. Loyalitas merek 

dapat didefinisikan sebagai komitmen merek tertentu kepada konsumen, atau niat untuk menjaga 

hubungan yang berkelanjutan dengan konsumen (Zhang & Prybutok, 2005). Loyalitas merek 

 sebenarnya adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari menciptakan manfaat bagi konsumen 

sehingga mereka akan mempertahankan atau meningkatkan pembelian dari perusahaan 

(Anderson dan Jacobsen, 2000). Bansal dan Gupta (2001), mengemukakan  bahwa Membangun 

loyalitas merek bukan lagi menjadi pilihan dalam berbisnis, melainkan membangun loyalitas 

merupakan satu-satunya cara membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Loyalitas 

merek sudah lama menjadi gagasan sentral dalam pemasaran.  

Loyalitas merek merupakan satu ukuran keterkaitan seorang konsumen pada sebuah 

merek (Aaker, 1997). Menurut Tjiptono (2002), terdapat beberapa indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur loyalitas konsumen, diantaranya: (1) Pembelian ulang, (2) selalu 

menyukai merek tersebut, (3) tetap memilih merek tersebut, (4) yakin bahwa merek tersebut 

yang terbaik. Selain itu, penilitian yang dilakukan oleh Srinivasan et. Al. (2002) mengemukakan 

bahwa loyalitas merek juga dapat diukur melalui toleransi harga. Seorang konsumen dengan 

loyalitas yang lebih besar akan memiliki tingkat toleransi harga yang tinggi 

(Srinivasan, Anderson & Ponnavolu, 2002).  

Menurut Oliver (1999). loyalitas merek adalah Komitmen yang dipegang secara 

mendalam untuk membeli kembali atau menjadi pelanggan kembali suatu produk yang lebih 

disukainya dimasa yang akan datang, dengan demikian menyebabkan pembelian ulang merek 



atau sejumlah merek yang sama meskipun pengaruh situasional dan usaha pemasaran memiliki 

potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. 

Berdasarkan dari pendapat berbagai para pakar di atas, maka dapat diasumsikan bahwa 

loyalitas merek merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam strategi pemasaran. 

Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang mendalam untuk melakukan pembelian 

ulang pada suatu produk atau jasa yang menjadi preferensinya secara konsisten pada masa yang 

akan datang dengan cara membeli ulang merek yang sama meskipun ada pengaruh situasional 

dan usaha pemasaran yang dapat menimbulkan peralihan prilaku. Keberadaan konsumen yang 

loyal pada merek sangat diperlukan agar perusahaan dapat terus berjalan. Loyalitas merek 

didefinisikan sebagai: keinginan konsumen untuk melakukan pembelian ulang. 

 

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Loyalitas Merek 

Citra Merek 

Konsumen memiliki tanggapan yang berbeda-beda terhadap suatu brand image. 

Kepuasan konsumen terhadap perusahaan atau merek tersebut ditimbulkan oleh citra merek 

(brand image). Dalam Kotler dan Keller (2006), citra merek (brand image) didefinisikan sebagai 

persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Menumbuhkan brand image 

merupakan suatu tujuan utama bagi perusahaan karena hal itu merupakan gambaran total dari 

pemikiran konsumen terhadap produk dan merek yang dibelinya. Keller (1998), mendefinisikan 

citra merek sebagai persepsi tentang merek bagaimana yang dicerminkan oleh merek itu sendiri 

ke dalam memori ketika konsumen melihat merek tersebut. Model konseptual dari citra merek 

menurut Keller, (1998), meliputi atribut merek, keuntungan merek dan sikap merek. 

Faktor-faktor pembentuk citra merek adalah tipe asosiasi merek, keuntungan asosiasi 

merek, kekuatan asosiasi merek, dan keunikan asosiasi merek (Keller, 1993). Jadi citra merek 

yang positif diciptakan oleh suatu asosiasi merek yang kuat, unik dan baik. Citra merek yang 

dibangun dari asosiasi merek ini biasanya berhubungan dengan informasi yang ada dalam 

ingatan dengan sesuatu yang berhubungan dengan jasa atau produk tersebut. 

Dari kumpulan teori diatas dapat diasumsikan bahwa antara brand image dengan 

loyalitas merek berhubungan, dikarenakan perkembangan pasar yang demikian pesat mendorong 

konsumen untuk lebih memperhatikan brand image dibandingkan karakteristik fisik suatu 

produk dalam membentuk citra kepuasan konsumen akan produk. 



Kualitas Produk 

Kualitas produk  adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk yang 

memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan (Goetch dan Davis ,1995). Menurut Gryna (2001) 

kualitas produk adalah kepuasan dan kesetiaan konsumen terhadap suatu produk. Kualitas adalah 

kesesuaian terhadap prasyarat, seperti jam tahan air, sepatu tahan lama, atau dokter ahli dalam 

bidang tertentu, dan juga pentingnya melibatkan setiap orang pada proses dalam organisasi. 

Menurut Rangkuti, dalam Nugroho (2008), tingkat kualitas produk tidak dapat diukur 

berdasarkan sudut pandang perusahaan tetapi dipandang dari sudut pandang penilaian konsumen. 

Variabel yang berhubungan dengan  faktor ini:(1) hasil sesuai keinginan (2) nyaman digunakan 

(3) tidak ada efek samping.  

Dari pengertian diatas dapat diasumsikan bahwa kualitas produk yaitu poduk yang  sudah 

sesuai dengan keinginan konsumen bahkan produk tersebut dapat melebihi keinginan konsumen 

sehingga konsumen menjadi puas dan menjadi loyal terhadap produk tersebut. 

 

Harga 

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produk dan pelayanannya (Swasta&Irawan, 2005). Menurut Mulyadi (2000) harga adalah 

pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai 

pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva atau disebut dengan istilah harga. Biong 

(1993), mengatakan bahwa produk yang mampu memberikan keuntungan, harga jual yang 

kompetitif dan skema pembayaran yang lunak akan memungkinkan pengguna memperoleh 

margin keuntungan yang lebih tinggi. 

Sementara itu dilihat dari sudut pandang pemasaran, harga adalah jumlah uang yang 

ditagihkan untuk suatu produk atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran dalam 

pemasaran. Dilihat dari sudut pandang konsumen harga seringkali digunakan sebagai indikator 

nilai bagaimana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang 

dan jasa. Seringkali dalam penentuan nilai suatu barang atau jasa konsumen membandingkan 

kemampuan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. 

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa harga adalah sejumlah 

uang yang digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan konsumen. 



 

Promosi 

Promosi adalah elemen penting dari strategi pemasaran. Promosi digunakan untuk 

berkomunikasi dengan konsumen untuk menawarkan suatu produk, dan juga untuk mendorong 

terjadinya pembelian suatu produk atau jasa. (Rowley, 1998). Menurut Umar (2002) promosi 

adalah pengkomunikasian informasi antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak lainya agar 

produk tersebut dikenal dan akhirnya dibeli. Menurut Swastha dan Irawan (2005) promosi pada 

hakekatnya adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan mendorong permintaan, 

yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan. Lupiyoadi dan Hamdani (2006), mengatakan bahwa kegiatan promosi bukan saja 

berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen dalam kegiatan 

pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Variabel yang 

mempengaruhi faktor ini : (1) iklan menarik untuk membeli (2) pameran menarik. Dari teori-

teori tersebut dapat diasumsikan bahwa promosi adalah usaha untuk memberikan informasi 

kepada orang-orang tentang produk dan mempersuasikan pembeli atau target pasar dan publik 

untuk mendorong permintaan. 

 

 

 

 

Pelayanan 

Menurut Gronroos (1990) definisi umum dari service yaitu service seharusnya sesuai 

dengan ekspetasi dan kepuasan yang diinginkan konsumen. Menurut Lupiyoadi (2001), 

menyatakan bahwa service yang baik adalah bagaimana mengerti keinginan konsumen dan 

senantiasa memberikan nilai tambah dimata konsumen. Untuk mencapai kinerja yang tinggi 

dalam service, manajemen perusahaan jasa juga harus menyiapkan sumber daya manusia melalui 

training tentang bagaimana menghadapi permintaan konsumen, mengadakan komunikasi 

personal yang memberikan kesempatan bekerjasama dengan kualitas yang  lebih baik. Foster 

(2002), menyatakan bahwa “Pelayanan yang baik bagi pelanggan yaitu menghormati waktu dan 



intelegensia pelanggan, menghormati keinginan mereka dalam mengatur tujuan sendiri”. 

Menurut Sista ningrum (2002), pelayanan adalah Tindakan dari suatu pihak ke pihak lain dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak yang lain dalam pembelian produk”. Suatu kegiatan 

atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain 

dan menyediakan kepuasan konsumen. Suharjo (2009), menyatakan bahwa layanan bukanlah 

sebuah usaha yang membutuhkan dana besar. Dari uraian di atas dapat diasumsikan pelayanan 

yaitu tindakan dimana untuk memenuhi kebutuhan konsumen agar konsumen melakukan 

pembelian ulang. Efeknya mampu menciptakan ikatan emosional dan hubungan yang kuat 

dengan konsumen. 

 

Penelitian Terdahulu 

Penulis/Tahun Judul Penelitian 

Variabel yang 

digunakan 

Hasil 

 

Wong Fong 

Yee & 

Yahyah Sidek 

(2008) 

Influence of Brand 

Loyalty on 

Consumer 

Sportswear 

Brand Image, 

Product Quality, 

Price, 

Style, 

Services, 

Promotion, 

Brand Loyalty, 

Store Environment 

 Citra merek (Brand Image) 

berhubungan positif Loyalitas 

merek 

 Kualitas produk (Product 

Quality) berhubungan positif 

dengan Loyalitas merek 

 Harga (price) berhubungan 

positif dengan Loyalitas merek 

 Promosi (promotion) 

berhubungan positif dengan 

Loyalitas merek 

 Pelayanan (services)  

berhubungan positif dengan 

Loyalitas merek 

Ni Gusti 

Agung Ayu 

Ariastuti & 

Made Antara 

(2005) 

Faktor - Faktor 

yang Menentukan 

Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas Merek, 

Pelayanan, 

Kualitas Produk,  

Harga, 

Daya tahan, 

Kinerja,  

Keindahan 

 Kinerja berpengaruh positif 

Loyalitas merek 

 Daya tahan berpengaruh positif 

Loyalitas merek 

 Pelayanan berpengaruh positif 

Loyalitas merek 

 Kualitas produk berpengaruh 

positif Loyalitas merek 

 Keindahana berpengaruh positif 

Loyalitas merek 

 Harga  berpengaruh positif 

Loyalitas merek 



Sasongko Jati 

Kumoro 

(2010) 

 

Faktor - Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Loyalitas merek 

terhadap Indosat 

IM3 

Loyalitas Merek, 

Kepuasan 

Konsumen, 

Harga, 

Promosi, 

Pelayanan, 

 Kepuasan konsumen 

berpengaruh positif Loyalitas 

merek 

 Harga berpengaruh positif 

Loyalitas merek 

 Promosi berpengaruh positif 

Loyalitas merek 

 Payanan berpengaruh positif 

Loyalitas merek. 

 

Pada tabel di atas penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel pada penelitian Ariastuti 

dan Antara (2005), yaitu loyalitas merek, pelayanan, kualitas produk, harga. Pada penelitian ini 

tidak menggunakan daya tahan dikarenakan pada produk L’viors tidak tidak menggunakan 

pengawet dan hanya terbuat dari herbal. Untuk penelitian Kumoro (2010), peneliti menggunakan 

variabel loyalitas merek, harga, promosi, pelayanan dan yang membedakan dengan penelitian 

sekarang adalah metode penelitiannya. Pada penelitian Yee dan Sidek (2008), menggunakan 7 

variabel tapi pada penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel yaitu loyalitas merek, harga, 

promosi, kualitas produk, pelayanan,citra merek. Peneliti tidak menggunakan store environment 

dan style dikarenakan L’viors di Semarang belum memiliki toko dan style produk L’viors sama 

dengan produk kecantkan lainnya yaitu ada yang berupa cairan, cream, dan kapsul. 

 



Hipotesis 

Menurut penelitan dari Yee dan Sidek (2008), citra merek memiliki hubungan positif 

yang signifikan karena ketika konsumen memiliki loyalitas terhadap citra merek, konsumen akan 

menyarankan menggunakan produk tersebut kepada yang lainnya. Ariastuti dan Antara (2005), 

juga mempunyai pendapat yang sama yaitu citra merek mempunyai hubungan yang positif 

terhadap loyalitas merek. Sehingga dapat disimpulkan dari para ahli citra merek berhubungan 

positif terhadap loyalitas merek. 

H1 : Citra merek berhubungan positif terhadap loyalitas merek. 

 

Menurut Goetch dan Davis (1995), Kualitas produk  adalah suatu kondisi dinamis yang 

berkaitan dengan produk yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan, jadi jika kualitas 

merek yang memenuhi kebutuhan atau melebihi harapan konsumen maka akan loyal terhadap 

suatu produk, dan dari penelitian sebelumnya dalam penelitian Yee dan Sidek (2008), 

menyatakan bahawa kualitas produk menunjukan adanya hubungan yang positif terhadap 

loyalitas merek, karena dengan kualitas produk konsumen akan memutuskan untuk membeli 

suatu produk. 

H2 : Kualitas  produk berhubungan positif terhadap loyalitas merek. 

 

 Kuncoro (2010), menyatakan harga memiliki hubungan positif dikarenakan harga 

menentukan konsumen akan berpindah ke produk lain atau tidak. Menurut penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Yee dan Sidek (2008), menyatakan bahwa harga memiliki hubungan yang 

positif. Harga memiliki posisi yang penting untuk pertimbangkan rata-rata konsumen, konsumen 

dengan loyalitas merek yang tinggi tidak akan sensitif dengan harga jadi konsumen yang 

mempunyai loyalitas merek yang tinggi tidak akan tidak terlalu memperhitungkan harga pada 

suatu produk. Jadi dari pendapat para ahli harga berhubungan positif terhadap loyalitas merek. 

 H3 : Harga berhubungan positif terhadap loyalitas merek. 

 

Pada penelitian Sidek dan Yee (2008), menyatakan bahwa promosi dan loyalitas merek 

memiliki hubungan yang positif. Promosi merupakan pertimbangan salah satu faktor yang paling 

penting didalam menentukan loyalitas merek pada konsumen. Pada penelitian Kumoro (2010) 



promosi merupakan salah satu kegiatan strategi pemasaran yang secara efektif dapat membangun 

brand awerenesss dalam benak konsumen. 

H4 : Promosi berhubungan positif terhadap loyalitas merek. 

 

Penelitian sebelumnya yaitu penelitian Kuncoro (2010), mengatakan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan keunggulan yang dirasakan oleh konsumen perusahaan jasa dari 

perbandingan apa yang diinginkan konsumen dengan apa yang diterima oleh konsumen setelah 

melakukan pembelian jasa. Dan yang dilakukan oleh Yee dan Sidek (2008), menyatakan bahwa 

pelayanan berhubungan positif terhadap loyalitas merek, pelayanan juga faktor penting dalam 

mempengaruhi konsumen dan mendorong konsumen supaya dapat terjadinya pembelian suatu 

produk.  

H5 : Pelayanan berhubungan positif terhadap loyalitas merek 

Model Penelitian 

 Berdasarkan  uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor citra merek, kualitas 

produk, harga, promosi, dan juga pelayanan berhubungan dengan loyalitas merek sehingga 

model penelitian adalah sebagai berikut 

 

                                                                          

                                                                         H1 

                                                                                 H2 

                                                                         H3                           

                                                                         H4                                        

                                                                         H5 

                                                                

                                         

 

 

Populasi dan Sampel 

Menurut Supramono (1993),  populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi 

perhatian dalam suatu penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen 

yang menggunakan L’VIORS. Mengingat jumlah populasi yang besar maka untuk memperoleh 

data yang digunakan dalam penelitian diambil sejumlah sampel. Metode sampling yang 

layanan 

 

Citra 

merek 

 

Harga 

 promosi 

 

Loyalitas merek 

Kualitas 

produk 



digunakan adalah purposive sampling yaitu sampling yang diambil dengan kriteria – kriteria 

tertentu (Cooper & Emony, 1999). 

Kriteria yang menjadi pertimbangan untuk responden yaitu: 

1. Konsumen yang melakukan perawatan L’VIORS dengan rutin di Hotel Horison, 

Semarang. 

2. Konsumen L’VIORS yang melakukan pembelian produk secara berkelanjutan. 

3. Konsumen L’VIORS yang berdomisili di Semarang. 

Dalam penelitian ini akan diukur loyalitas merek terhadap konsumen yang menggunakan 

produk L’VIORS. menurut pendapat Roscoe dan Sekaran (2000), yang mengatakan bahwa 

jumlah sampel yang ideal untuk uji pasar yaitu lebih besar dari 30 orang dan kurang dari 500 

orang. Kuisioner yang diedarkan sebanyak 210 kuisioner dan yang kembali hanya 205 

kuisioner,dan yang tidak valid sebanyak 5 kuisioner, sehingga kuisioner yang didapat sebanyak 

200 kuisioner. 

 

 

Metode Pengumpulan Data 

 Untuk melakukan pengumpulan data, yang digunakan yaitu data primer ditujukan untuk 

mengetahui hubungan loyalitas merek terhadap produk kecantikan L’VIORS. Data primer, 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak 

melalui media perantara (Indriantor & Supomo, 1999). Pengumpulan data primer ini dilakukan 

dengan metode survey dengan menggunakan pertanyaan atau kuisioner yang disampaikan 

langsung dengan responden. Kuisioner disebarkan selama tiga hari yang berada di Hotel horizon. 

Kuisioner ini diedarkan oleh peneliti secara langsung dan peneliti terlebih dahulu memberi 

pertanyaan tentang kriteria – kriteria yang sudah ditentukan penulis secara lesan terhadap 

responden agar kuisioner tersebut dapat valid.  

 

Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran variabel yang digunakan adalah likert scale dengan 5 poin yaitu dari 

skala 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (tidak berpendapat), 4 (setuju),  dan 5 (sangat 

setuju). Skala likert adalah teknik pengukuran sikap yang paling luas digunakan dalam riset 

pemasaran (Simamora, 2008). Skala ini memungkinkan responden untuk mengekspresikan 



persetujuan maupun ketidaksetujuan responden terhadap masing-masing pernyataan yang ada 

dalam serangkaian pernyataan mengenai objek stimulasi. 

Definisi operasional dan pengukuran variabel akan dijelaskan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi operasional Indikator Empirik 

Loyalitas 

merek 

Loyalitas dapat diartikan sebagai 

suatu komitmen yang mendalam 

untuk melakukan pembelian ulang 

pada suatu produk atau jasa yang 

menjadi preferensinya secara 

konsisten pada masa yang akan 

datang dengan cara membeli ulang 

merek yang sama meskipun ada 

pengaruh situasional dan usaha 

pemasaran yang dapat menimbulkan 

peralihan prilaku. 

(Oliver, 1999) 

 

 Pembelian ulang 

 Menyukai merek tersebut.  

 Tetap memilih merek tersebut. 

 Yakin merek tersebut terbaik, 

walaupun bermunculan  merek lainnya 

 

Citra 

merek 

Persepsi masyarakat terhadap 

perusahaan atau produknya. 

Menumbuhkan brand image 

merupakan suatu tujuan utama bagi 

perusahaan karena hal itu merupakan 

gambaran total dari pemikiran 

konsumen terhadap produk dan 

merek yang dibelinya.  

(Kotler dan Keller, 2006) 

 

 Merek dapat mengabaikan harga. 

 Merek tersebut memiliki reputasi yang 

baik dimata masyarakat. 

 Bila menyebut merek tersebut, maka 

konsumen akan langsung dapat 

mengidentifikasi bahwa produk 

tersebut bagus. 

 Merek dikenal luar oleh berbagai 

lapisan masyarakat. 

Kualitas 

produk 

produk yang dapat memenuhi atau 

melebihi kebutuhan konsumen 

sehingga konsumen merasa puas dan 

menjadi loyal terhadap produk 

tersebut. 

 Dengan menggunakan produk tersebut 

wajah menjadi bersih. 

 Jadi percaya diri bila menggunakan  

produk tersebut 

 Produk tersebut aman saat digunakan. 

 Produk tersedia berbagai variatif. 

   

Harga  Harga adalah jumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanan yang diinginkan 

konsumen. 

 

 

 Kenaikan harga tidak jadi masalah 

untuk membeli jika dapat memenuhi 

keinginan konsumen. 

 Harga mencerminkan kualitas produk. 

 Manfaat produk tersebut sebanding 

dengan harganya. 



 

Promosi  promosi pada hakekatnya adalah 

suatu bentuk komunikasi pemasaran 

yang bertujuan mendorong 

permintaan untuk membeli suatu 

produk.  

(Swasta dan Irawan, 2005) 

 Konsumen membeli produk, karena 

adanya bonus yang menarik. 

 Konsumen membeli karena adanya 

brosur yang menarik. 

 Konsumen tertarik untuk membeli 

karena apa yang promosikan sesuai 

dengan kenyataan. 

 Ada jaminan dari perusahaan. 

Pelayanan  Service yang baik adalah bagaimana 

mengerti keinginan konsumen dan 

senantiasa memberikan nilai tambah 

dimata konsumen. 

(Lupiyoadi, 2001) 

 Adanya komunikasi yang baik antara 

konsumen dengan perusahaan . 

 Layanan diberikan sesuai yang 

diinginkan oleh konsumen. 

 Karyawan memiliki knowledge tentang 

produk yang ditawarkan. 

 Layanan yang diberikan meliputi 

peralatan yang lengkap dan tenaga 

profesional dibidangnya. 

 

Teknik Analisis. 

Terdapat dua analisis dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan uji korelasi 

loyalitas merek. Untuk melakukan uji korelasi loyalitas merek ini menggunakan bantuan 

program komputer SPSS. 

 Menurut Sugiyono,(2007) untuk menguji hubungan antara faktor-faktor dan loyalitas 

merek, maka dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis uji korelasi loyalitas merek. 

Rumus korelasi loyalitas merek sebagai beriukut: 

 

Rumus : 

       = Kofisien korelasi antara dua variabel (X dan Y) 

     = Jumlah nilai X 

      = Jumlah nilai Y 

    = Jumlah kuadrat X 



     = Jumlah kuadrat Y 

   = Jumlah perkalian X dan Y 

         = jumlah subyek pnelitian 

Korelasi yang digunakan peneliti adalah korelasi bivariat karena peneliti ingin mengetahui 

hubungan masing – masing variabel, apakah harga, kualitas produk, promosi, pelayanan, citra 

merek memiliki hubungan terhadap loyalitas merek. 

Karakteristik Responden 

Bagian ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum responden, yang mendukung 

serta melengkapi hasil analisis data berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan per bulan, 

pekerjaan, dan kuantitas datang  perawatan L’viors berapa kali dalam sebulan. 

 

Tabel 3. Karakteristik Responden 

NO Kategori Sub kategori Range % Total 

1 Usia 15-25 th 36 18% 

200 

  26-36 th 59 30% 

  37-47 th 41 21% 

  48-58 th 41 21% 

  > 58 th 23 12% 

2 Jenis Kelamin Pria 32 16% 
200 

  Wanita 168 84% 

3 Pekerjaan pegawai negeri 1 1% 

200 

 

 

  pegawai swasta 19 10% 

  Pengusaha 68 34% 

  Mahasiswa 13 7% 

   ibu rumah tangga 73 37% 

  Pelajar 26 13% 

4 Pendapatan per bulan 
Belum memiliki 

11 6% 200 



pendapatan 

  < 2000.000 22 11% 

  2000.000-4000.000 45 23% 

  4000.000-6000.000 83 42% 

  > 6000.000 39 20% 

5 Frekuensi per bulan satu kali 79 40% 

200   dua kali 68 34% 

  tiga kali 53 27% 

Sumber: Data primer, 2013 

Dari data tersebut menunjukkan konsumen L’VIORS semarang yang paling dominan 

adalah umur 26-36 tahun yaitu sebesar 30% dari total sampel yang digunakan, pada usia tersebut 

rata – rata sudah memiliki penghasilan sendiri. Sedangkan  berdasarkan jenis kelamin yang 

paling dominan adalah wanita yaitu sebesar 84% dari total responden yang diedarkan, karena 

pada saat ini yang lebih perduli terhadap perawatan kulit adalah dominan wanita. Untuk 

pekerjaan yang paling dominan adalah ibu rumah tangga yaitu sebesar 37% dan dibawah ibu 

rumah tangga yaitu pengusaha yaitu sebesar 34% dari total responden yang diedarkan, pada 

karakteristik ini lebih banyak ibu rumah tangga karena yang mempunyai banyak waktu luang. 

Untuk karakteristik responden berdasarkan pendapatan yang paling dominan adalah 4.000.000 – 

6.000.000 per bulan yaitu 42% sebesar dari total responden, produk L’viors tergolong untuk 

menengah keatas karena untuk mendapatkan produk L’viors sendiri konsumen sedikitnya 

mengeluarkan biaya sebanyak RP 1.120.000,- . Karakteristik responden berdasarkan frekuensi 

datang ke L’VIORS yang paling dominan adalah 3 kali dalam sebulan yaitu 40% sebesar dari 

total responden yang digunakan. 

 

 

Statistik Deskriptif 

Bagian ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum responden, yang mendukung 

serta melengkapi hasil analisis data berdasarkan loyalitas merek, kualitas produk, citra merek, 

promosi, harga, layanan. 



Variabel N Minimum Maximum Mean 

Loyalitas Merek 200 4 5 5 

Citra Merek 200 3 5 5 

Kualitas Produk 200 4 5 5 

Harga 200 3 5 4 

Promosi 200 2 5 4 

Layanan 200 4 5 5 

Valid N (listwise) 200    

Sumber : SPSS 16 (2013) 

Dari tabel di atas dapat diintepretasikan bahwa rata-rata responden mengisi 5(sangat 

setuju) untuk variabel  loyalitas  merek, citra merek, kualitas produk, layanan dan untuk harga 

dan promosi responden rata-rata mengisi 4 (setuju) 

 



ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuisioner kepada 200 responden untuk 

mengetahui apakah penelitian ini valid dan reliable atau tidak. 

Berikut ini adalah hasil dari uji validitas dan reliabelitas yang dilakukan dengan olah data 

menggunakan SPSS 16.0 

 

Tabel 5.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel IndikatorEmpirik 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Loyalitas 

Merek 

Melakukan pembelian produk L’viors 

secara rutin 
0,545 

0,852 

Valid 

dan  

Reliabel 

 

Saya merekomendasikan produk 

L’viors kepada orang lain. 
0,765 

Lebih menyukai produk L’viors 

dibandingkan produk yang lain 
0,730 

Rela mengeluarkan uang sedikit lebih 

banyak untuk membeli produk L’viors 
0,739 

Citra 

Merek 

Jika orang lain menyebut produk 

L’viors maka dibenak Anda, produk 

tersebut bagus 

0,466 

0,744 

Valid 

dan  

Reliabel 

 

Menurut Anda produk L’viors 

memiliki reputasi yang baik dimata 

masyarakat 

0,594 

Citra merek yang simpel  0,571 

Menurut Anda produk L’viors dikenal 

masyarakat luas 
0,539 

 

 

Kualitas  

Produk 

Kualitas produk sesuai harapan. 0,522 

 

 

 

0,738 

Valid 

dan  

Reliabel 

 

Kemasan produk baik. 0,641 

 

Produk yang disediakan berbagai 

variatif 

 

0,484 

Menurut Anda produk L’viors aman 

digunakan. 
0,496 

Harga 

 

Tidak menjadi masalah harga produk 

L’viors lebih mahal dibandingkan 

produk lain karena menurut Anda 

produk L’viors bagus 

0,723 

0, 845 

Valid 

dan  

Reliabel 

 Hasil dari produk L’viors sesuai 

dengan harga yang diberikan 
0,680 



Menurut Anda harga produk L’viors 

termasuk mahal 
0,693 

Menurut Anda hasil dari produk 

L’viors sesuai dengan harga yang 

ditawarkan 

0,661 

Promosi 

Anda membeli produk L’viors karena 

adanya bonus yang diberikan 
0,719 

0, 880 

Valid 

dan  

Reliabel 

 

Anda perawatan di L’viors karena 

adanya brosur yang menarik 
0,712 

Promosi yang disampaikan L’viors 

sesuai dengan kenyataan 
0,699 

L’viors memberikan diskon dengan 

criteria tertentu. 
0,719 

 
Adanya jaminan dari L’viors 0,737 

 

Pelayanan Pelayanan bersikap ramah dan sopan 
0,630 

 
0,840 

Valid 

dan  

Reliabel 

 

 

Tenaga ahli dan marketing yang 

terlatih dalam melayani konsumen 
0,601 

 
 

 
Pelayanan yang baik dan tepat waktu 0,625 

 
 

 

Pelayanan yang cepat dalam 

menanggapi keluhan 
0,725 

 
 

 

pelayanan yang diberikan 

memuaskan 
0,673 

 
 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner (Ghozali, 

2005). Suatu dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan suatu 

yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Suatu variabel dikatakan valid jika  Corrected Item-

Total Correlation > 0,40 (Ghozali,2005) 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabel atau handal tidaknya kuisioner yang 

merupakan indikator dari suatu variabel. Kuisioner di katakana reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisiten atau stabil dari waktu ke waktu. Nilai reliabilitas variabel 

ditunjukkan oleh koefesien Cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila koefien 

Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali,2005). 

Menurut data diatas dapat di interpretasikan bahwa setiap indicator empirik dari variabel 

yang diteliti penulis adalah valid dikarenakan setiap variabel memiliki Corrected Item-Total 

Correlation > 0,40 dan dinyatakam reliabel karena setiap variabel memliki koefien Cronbach 

Alpha > 0,60. 



Uji Hipotesis 

Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Menurut 

Sugiyono, (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 

0,00  -   0,199 = sangat lemah  

0,20   -   0,399 = lemah 

0,40   -   0,599 = sedang 

0,60    -   0,799 = kuat 

0,80   -   1,000 = sangat kuat  

Berikut ini adalah tabel korelasi sederhana: 

 

Tabel 6.1 korelasi antara citra merek dengan loyalitas merek 

  Loyalias 

Merek Citra Merek 

Loyalias 

Merek 

Pearson Correlation 1 .442** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 200 200 

Citra 

Merek 

Pearson Correlation .442** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Output SPSS 16 (2013). 

 

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat korelasi antara citra merek dengan loyalitas 

merek (r) adalah 0,442 dan terdapat signifikan 1%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi 

loyalitas merek dengan citra merek. Arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti 

semakin tinggi citra merek maka semakin meningkatkan loyalitas merek. 

 

 Tabel 6.2  korelasi antara kualitas produk dengan loyalitas merek 

  Loyalias 

Merek 

Kualitas 

Produk 

Loyalias 

Merek 

Pearson 

Correlation 
1 .360** 



Sig. (2-tailed)  .000 

N 200 200 

Kualitas 

Produk 

Pearson 

Correlation 
.360** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: outout SPSS 16 (2013) 

 

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat korelasi antara citra merek dengan 

loyalitas merek (r) adalah 0,360 dan terdapat sig 1%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi 

loyalitas merek dengan kualitas produk. Arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, 

berarti semakin tinggi kualitas produk maka semakin meningkatkan loyalitas merek. 

 

Tabel 6.3 korelasi antara loyalitas merek dengan harga 

  Kualitas merek Harga 

Loyalitas  

merek 

Pearson 

Correlation 
1 .055 

Sig. (2-tailed)  .702 

N 200 200 

Harga Pearson 

Correlation 
.055 1 

Sig. (2-tailed) .702  

N 200 200 

Sumber: Output SPSS 16 (2013). 

 

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat tidak berhubungan antara loyalitas 

merek dengan harga (r) adalah 0,055 dan sig 0,702. Dari ke enam variable yang diteliti, harga 

tidak termasuk faktor yang penting agar konsumen menjadi loyal terhadap suatu merek. Harga 

tidak berhubungan dengan loyalitas merek, bagi konsumen harga tidak jadi masalah karena jika 

konsumen sudah cocok menggunakan produk tersebut maka harga tidak menjadi masalah bagi 

konsumen. 

 

 

 



Tabel 6.4 korelasi antara loyalitas merek dengan promosi 

  Loyalitas 

merek Promosi 

Loyalitas 

merek 

Pearson Correlation 1 .347
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 200 200 

Promosi Pearson Correlation .347** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Output SPSS 16 (2013). 
 

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat korelasi antara promosi dengan loyalitas 

merek (r) adalah 0,347da sig 1%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi loyalitas merek 

dengan promosi. Arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi 

promosi  maka semakin meningkatkan loyalitas merek 

 

 

Tabel 6.5 korelasi antara pelayanan dengan loyalitas merek 

  Loyalitas 

merek Pelayanan 

Loyalitas 

merek 

Pearson Correlation 1 .354** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 200 200 

pelayanan Pearson Correlation .354** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Output SPSS 16 (2013). 

 

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat korelasi antara loyalitas merek dengan 

pelayanan (r) adalah 0,354 dan sig 1% Hal ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi loyalitas 

merek dengan pelayanan. Arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin 

tinggi pelayanan yang diberikan  maka semakin meningkatkan loyalitas merek. 

 



Kesimpulan 

1. Citra merek berhubungan positif dengan loyalitas merek, dikarenakan presepsi 

masyarakat yang menggunakan L’viors sudah terbukti bahwa produknya dapat 

mengatasi masalah pada wajah konsumen sehingga masyarakat atau konsumen 

menjadi loyal terhadap merek L’viors. 

2. Kualitas produk berhubungan positif dengan loyalitas merek, karena kualitas produk 

yang diberikan L’viors adalah kualitas yang terbaik untuk konsumen sehuingga 

konsumen menjadi loyal terhadap L’viors. 

3. Harga tidak berhubungan positif dengan loyalias merek karena menurut konsumen 

jika kualitas atau hasil yang diberikan sesuai harapan maka harga lebih tinggi tidak 

jadi masalah bagi konsumen. 

4. Promosi berhubungan positif dengan loyalitas merek karena menurut konsumen, 

L’viors memberikan promosi untuk konsumen agar tetap loyal terhadap merek 

L’viors. Contohya memberikan potongan harga dan reward keluar negeri. 

5. Pelayanan berhubungan positif dengan loyalitas merek. Menurut konsumen yang 

menggunakan L’viors, pelayanan yanmg diberikan sudah bagus dikarenakan jika 

konsumen kurang puas dalam proses perawatan wajah maka dapat diulang kembali. 

Contohnya seperti melakukan pilling, facial, dll. Pada produk yang sudah kadaluarsa 

dapat dikembalikan ke L’viors. 

Implikasi Manajerial 

1. Dapat dijadikan masukan untuk CV L’VIORS JAYA SENTOSA bahwa pelayanan, citra 

merek, promosi dan kualitas produk dapat meningkatkan konsumen untuk pembelian ulang 

terhadap merek  L’viors dengan cara mempertahankan, harga dan meningkatkan promosi, 

citra merek, pelayanan, dan  kualitas merek L’viors sehingga konsumen tetap menggunakan 

produk L’viors. 

2. L’viors tetap dapat mempertahankan kualitas produk, citra merek, pelayanan, promosi 

sehingga konsumen selalu akan membeli produk L’viors. 

3. Perusahaan juga dapat menjaga konsumen yang loyal terhadap merek L’viors dengan cara 

memberikan promo-promo dan discount, sehingga dapat menjadi salah satu alternatif cara 

untuk menarik minat konsumen dalam membeli produk L’viors. Hal ini serupa dengan 



pernyataan Kotler (2005) tentang penggunaan alat promosi yang dapat mendukung dan 

memperkuat pemosisian citranya. 

Agenda Penelitian Mendatang  

Variabel-variabel yang berhubungan dengan konsumen yang loyal bukan hanya kelima 

variabel yang ada dalam penelitihan ini (pelayanan, kualitas produk, harga, promosi dan citra 

merek). Oleh karena itu, penelitihan mendatang dapat menambahkan berbagai variabel lainnya 

yang juga dapat berhubungan loyalitas konsumen. 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian yang berhubungan dengan 

harga, pelayanan, kualitas produk, promosi, harga dan citra merek dalam kaitannya dengan 

loyalitas merek. mengingat sudah banyak penelitian yang meneliti kaitan variabel-varibael 

tersebut sebelumnya secara bersamaan. Diharapkan ke depan, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan harga, pelayanan, kualitas produk, promosi dan citra merek dalam 

kaitannya dengan loyalitas merek. 
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