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ABSTRACT 

This study aims to influence the variables of brand equity on customer loyalty in Danamon 

bank Surabaya. The sample in this research is the customer Danamon bank Surabaya,  

amounting to 100 responden.Sampling techniques is purposive sampling. Types of data used 

are primary data through questionnaires. Data analysis method used is multiple linear 

regression analysis. Hypothesis testing using f-test and t-test statistics test to prove the effect 

of independent variables on the dependent variable is the simultaneous and partial or 

individual. Results of this study found that brand awareness and brand loyalty is not proven 

positive effect on customer loyalty in Danamon bank Surabaya. While the brand association 

and perceived quality has a positive effect on customer loyalty in the Danamon Bank 

Surabaya. 

 

Keywords: variables of brand equity, customer loyalty  

PENDAHULUAN  

Loyalitas konsumen merupakan kunci bagi 

kesuksesan suatu bisnis. Konsumen yang 

loyal antara lain dipengaruhi oleh ekuitas 

merek  yang dalam konsep meliputi 

pengenalan merek pada produk tertentu 

(Kesadaran Merek), ingatan serta 

pengalaman terhadap merek tersebut 

(Asosiasi Merek), penilaian atas 

keunggulan produk secara keseluruhan 

(Kualitas Persepsi), dan rasa keterikatan 

terhadap merek (Loyaliats Merek). 

Sehingga kesadaran merek, kualitas 

persepsi asosiasi merek dan loyalitas 

merek merupakan dimensi ekuitas merek 

yang berperan dalam pembentukan 

kesetiaan konsumen (loyalitas nasabah).  

Kesetiaan nasabah atau loyalitas 

nasabah berperan penting Dalam industri 

perbankan karena bisnis jasa dipersepsi 

oleh nasabah dengan lebih peka, kesetiaan 

nasabah juga sangat menguntungkan 

perusahaan, salah satu keuntungan 

utamanya adalah meningkatkan aset 

perusahaan. Selain itu nasabah merupakan 

modal perbankan untuk mendapatkan 

dana, baik nantinya digunakan kepada 

pembiayaan maupun untuk berinvestasi 
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bagi bank itu sendiri. Sehingga kehati-

hatian perusahaan dalam menjaga loyalitas 

pelangan lebih ditingkatkan. 

(www.Infobanknews.com, 2012). 

Loyalitas nasabah menjadi penting 

bagi perbankan, jika sikap positif 

ditunjukan kepada sesuatu yang 

manghasilkan pembelian yang konsisten 

sepanjang waktu.Assael (1995) dalam 

penelitian (Rofiq 2009:4)  

Berbagai cara dilakukan bank untuk 

mempertahankan nasabahnya yang loyal. 

Salah satunya melalui Program loyalitas 

nasabah yang masih menjadi perhatian 

setiap bank. Secara konsisten, bank-bank 

menjalankan program loyalitas nasabah, 

baik melalui media cetak maupun media 

elektronik, terutama program-program 

yang menarik nasabah sebagai bentuk 

apresiasi bank terhadap nasabah. 

Produk yang diunggulkan bank 

antara lain produk tabungan dan kartu 

kredit. Selain itu adanya hadiah langsung 

pada saat buka rekening mempunyai daya 

tarik tersendiri bagi nasabah 

(www.Infobanknews.com, 2012). 

Salah satu bank yang dinilai cukup 

aktif mengadakan program hadiah adalah 

Bank Danamon.Beberapa bank pesaing 

Danamon seperti BRI, BCA, Mandiri, 

BNI, mulai berebut pangsa pasar. Ketatnya 

persaingan diantara bank tersebut dapat 

dilihat pada peringkat indeks loyalitas 

nasabah indonesia yang dikeluarkan oleh 

Indonesian Bank loyalty Award IBLA 

 
Sumber: Indonesian Bank loyalty Award IBLA 

Gambar 1 

INDEKS PERINGKAT LOYALITAS NASABAH 

Berdasarkan data pada gambar 1, di tahun 

2010 jumlah DPK masing-masing bank 

sangat tinggi, dipimpin BCA dengan 

prosentase 78,10% dan yang terendah 

Danamon sebesar 72,70% di tahun 2011-

2012 Bank mengalami penurunan tajam 

karena adanya krisis global, hal ini 

membuat Danamon semakin sulit 

menyamakan kedudukan dengan bank 

pesaing meski ditahun berikutnya 

mengalami kenaikan. Walaupun sudah 

banyak program yang dijalankan bank 

Danamon guna meningkatkan loyalitas 

nasabahnya, rupanya masih belum mampu 

menandingi bank-bank pesaing diatasnya, 

oleh karena itu perlu diteliti dimensi dari 

ekuitas merek yang mempengaruhi 

loyalitas nasabah. 

78,1% 77,6% 77,2% 77,0%

72,7%

75,5%75,7% 75,2%
73,9% 74,1% 73,8% 73,0%

74,9%
74,1% 74,0% 73,7%

73,5% 72,3%

BCA MANDIRI BRI BNI DANAMON BII

Indeks Loyalitas Nasabah

2010 2011 2012
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Membangun kesadaran merek 

membutuhkan waktu yang lama karena 

membutuhkan pengahafalan, reputasi dan 

pengingatan, Dalam konteks bank 

Danamon yang termasuk dalam sepuluh 

bank besar di Indonesia (Infobank, 2012), 

kesadaran merek bank Danamon dapat 

terjadi pada nasabah dalam hal 

pengetahuan nasabah tentang merek dan 

logo yang sudah popular dan diketahui 

nasabah serta yang diingat. Penelitian 

YulmidaMela et al (2013), menunjukan 

hasil bahwa kesadaran merek berpengaruh 

negatif terhadap loyalitas nasabah. 

Yulmida Mela et al berpendapat, bahwa 

rendahnya kesadaran merek disebabkan 

kurangnya pengenalan merek, kurangnya 

stimulus untuk mengingat kembali suatu 

merek(Yulmida Mela et al, 2013:14) 

Aspek lain yang mempengaruhi 

loyalitas nasabah adalah asosiasi merek. 

Sama hal nya dengan kesadaran merek, 

asosiasi merek juga membutuhkan waktu 

yang lama untuk menghafal, dan 

mengingat atribut dari suatu merek, 

sehingga seiring berjalannya waktu 

keterikatan pada suatu merek akan 

semakin kuat karena banyaknya 

pengalaman.Dalam konteks bankDanamon 

asosiasi merek juga memegang peranan 

penting. Bank Danamon memiliki 

corporate color oranye, kunig dan hijau  

serta model logo sudah terkenal. Nasabah 

bank Danamon yang memiliki asosiasi 

atau keterikatan merek bank ini makaakan 

mengetahui, mengenali, serta mengingat 

logo dan warna corporate tersebut. 

Penelitian Yulmida Mela et 

al(2013:14), menunjukan hasil bahwa 

Asosiasi Merek berpengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan. Yulmida 

Mela berpendapat,bahwa aspek asosiasi 

merek dari segi atribut tak berwujud, harga 

relatif, gaya hidup pengguna produk dan 

kelas produk dapat meningkatkan loyalitas 

nasabah(Mela Yulmida et al, 2013:14). 

Aspek selanjutnya adalah persepsi 

kualitas dimana nasabah akan 

memberikan penilaian terhadap produk 

yang dibuat secara keseluruhan termasuk 

keunggulan produk. Produk merupakan 

output setiap perusahaan, dimana produk 

tersebut akan menjadi wajah perusahaan. 

Dalam konteks bank Danamon, 

keunggulan produk pada suatu merek akan 

menjadi daya tarik bagi nasabah, penilaian 

terhadap keseluruhan produk sangatlah 

penting, namun penilaian setiap nasabah 

akan berbeda-beda seperti Penelitian yang 

dilakukan oleh Ainur Rofiqdkk (2009), 

yang menunjukan bahwa persepsi kualitas 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan.Ainur 

Rofiqdkk berpendapat, bahwa Persepsi 

kualitas tidak bisa ditetapkan secara 

obyektif, karena persepsi ini merupakan 

persepsi dari masing-masing individu yang 

sifatnya sangat subyektif (Ainur Rofiq 

dkk, 2009:11). 

Loyalitas merek terjadi ketika 

nasabah memiliki keterkaitan dengan 

merek tersebut maka akan sulit bagi 

nasabah untuk beralih pada merek lain, 

meski adanya perubahan pada harga atau  

kompetitor lain yang lebih unggul.Bank 

danamon akan senantiasa menjadi pilihan 

nasabah dalam menjalankan transaksi 

keuangannya, maka prilaku tersebut dapat 

dikatakan sebagai loyalitas merek. 

Penelitian Ainur Rofiq dkk (2009), 

menunjukan bahwa loyaliats merek 

memiliki pengaruh yang paling dominan 

terhadap loyaliatas nasabah. Karena 

Loyalitas merek dari kelompok pelanggan 

merupakan inti dari ekuitas merek. (Ainur 

Rofiq dkk, 2009:12).  

penelitian Steven A et al (2004) 

menunjukan bahwa ekuitas merekscara 

keseluruhan  memiliki pengaruh yang 

besar terhadap loyalitas nasabah. 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan pokok pikiran pada latar 

belakang tersebut diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan, yaitu :  

1. Apakah Ekuitas Merek yang terdiri dari 

Kesadaran Merek, Asosiasi Merek dan 

Loyalitas Merek berpengaruh secara 
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signifikan positif secara simultan 

terhadap Loyalitas Nasabah Bank 

Danamon di Surabaya ? 

2. Apakah Ekuitas Merek yang terdiri 

Kesadaran Merek, Asosiasi Merek dan 

Loyalitas Merek berpengaruh secara 

signifikan positifsecara parsial terhadap 

Loyalitas Nasabah Bank Danamon di 

Surabaya ? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan 

rumusan masalah tersebut, penelitian ini 

bertujuan : 

1. Untuk melihat sejauh mana Ekuitas 

Merek yang terdiri Kesadaran Merek, 

Asosiasi Merek,Persepsi Kualitasdan 

Loyalitas Merek berpengaruh secara 

signifikan positifsecara simultan 

terhadap Loyalitas Nasabah Bank 

Danamon di Surabaya. 

2. Untuk mengetahui Apakah Ekuitas 

Merek yang terdiri Kesadaran Merek, 

Asosiasi Merek, Persepsi Kualiatas dan 

Loyalitas Merekberpengaruh secara 

signifikan positifsecara parsial terhadap 

Loyalitas Nasabah Bank Danamon di 

Surabaya. 

Manfaat Penelitian  

1. Bagi Bank 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada Bank 

Danamon agar Bank mengetahui 

seberapa besar pengaruh dari Ekuitas 

Merekterhadap Loyalitas Nasabah 

2. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini 

diharapakan peneliti dapat 

menerapkan ilmu pengetahuan yang 

didapat, khususnsya pada bidang 

pemasaran dan perbankan.  

3. Bagi STIE Perbanas 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi STIE Perbanas, 

sebagai sarana informasi untuk 

penelitian serupa agar penelitian 

selanjutnya tidak mengalami kendala 

serta mendapatkan hasil yang lebih 

baik. 

LANDASAN TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan merupakan suatu 

ukuran keterikatan nasabah terhadap 

sebuah merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang mungkin 

tidaknya pelanggan beralih ke merek 

produk yang lain, apabila merek tersebut 

didapatiadanya perubahan baik 

menyangkut harga maupun atribut lain 

(Durianto, Sugiarto dan Tony2001).  

Nasabah yang loyal terhadap suatu 

produk atau jasa memilki beberapa 

karakter menurut Griffin dalam Yulmida 

Mela et al (2013:5) diantaranya :  

1. Melakukan pembelian secara teratur 

atau pembelian ulang uatu produk 

sebanyak dua kali atau lebih. 

2. Membeli diluar lini produk atau jasa 

(pembelian antar lini produk). 

3. Merekomendasikan produk atau jasa 

yang ditawarkan kepada orang lain.  

Ekuitas Merek 

Ekuitas merekmerupakan nilai suatu 

merek berdasarkan seberapa kuat nilai 

merek tersebut memiliki nilai loyalitas 

merek, kesadaran konsumen akan merek 

tersebut, kualitas yang dipersepsikan, 

asosiasi merek, dan berbagai aset lainnya 

seperti paten, merek dagang dan hubungan 

jaringan distribusi,(Kotler dan Amstrong 

2003:350). 

Dari definisi dia atas maka dapat 

disimpulkan bahwa ekuitas merek 

merupakan nilai tambah suatu merek dari 

sebuah produk atau jasa yang ditujukan 

kepada konsumen atau pelanggan.Ekuitas 

merek yang bernilai positif di benak 

pelanggan dapat meningkatkan loyalitas 

pelanggan terhadap suatu merek produk 

tertentu, sebaliknya ekuitas merek yang 

bernilai negatif dapat mengurangi loyalitas 

pelanggan. 
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Kesadaran Merek 

Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

adalah “kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk mengenali 

atau mengingat kembali bahwa suatu 

merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu”. (Humdiana, 2005). 

Dimensi untuk mengukur kesadaran 

merek (Brand Awareness)menurut Yoo et 

al. (2000) (1) Konsumen mengetahui 

seperti apakah sebuah merek tertentu. (2) 

Konsumen mengetahui tentang merek 

tertentu. (3) Konsumen dengan mudah 

mengingat beberapa karakteristik merek 

tertentu. (4) Konsumen dapat dengan cepat 

mengingat logo atau simbol sebuah 

merektertentu. (5) Konsumen tidak 

kesulitan membayangkan sebuah merek 

tertentu dalam benaknya.  

Membangun kesadaran merek 

biasanya dilakukan dalam periode waktu 

yang lama karena penghafalan bisa 

berhasil dengan reputasi dan pengatan. 

Dalam kenyataannya merek-merek dengan 

tingkat pengingatan kembali yang tinggi 

biasanya merupakan merek-merek yang 

berusia tua (Humdiana,2005).   

Asosiasi Merek 

Asosiasi merek dapat menciptakan suatu 

nilai bagi perusahaan dan para pelanggan, 

karena ia dapat membantu proses 

penyusunan informasi untuk membedakan 

merek yang satu dengan merek yang lain. 

Menurut Keller (2003 : 52) asosiasi 

memiliki beberapa tipe,yaitu: (1) Atribut 

(Atributes),yang meliputi price, 

userimagery, usage imagery, feelings, 

experiences, dan brand personality. (2) 

Manfaat (Benefits), merupakan asosiasi 

suatu merek yang dikaitkan dengan 

manfaat dari merek tersebut, baik itu 

manfaat secara fungsional (fucntional 

benefit), manfaat secara simbolik 

(symbolic benefit), dan pengalaman yang 

dirasakan penggunanya (experiential 

benefit).(3)Perilaku (Attitudes), 

punishment, reward, learning, dan 

knowladge 

Loyalitas Merek 

Aaker (1997:56) mendefinisikan loyalitas 

merek (brand loyalty) sebagai suatu 

ukuran keterkaitan pelanggan kepada 

sebuah merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang mungkin 

tidaknya seorang pelanggan beralih ke 

merek lain yang ditawarkan oleh 

kompetitor, terutama jika pada merek 

tersebut didapati adanya perubahan, baik 

menyangkut harga ataupun atribut lainnya. 

 Seorang pelanggan yang sangat 

loyal kepada suatu merek tidak akan 

dengan mudah memindahkan 

pembeliannya ke merek lain, apa pun yang 

terjadi dengan merek tersebut. Bila 

loyalitas pelanggan terhadap suatu merek 

meningkat, kerentanan kelompok 

pelanggan tersebut dari ancaman dan 

serangan merek produk pesaing dapat 

dikurangi. 

Dari definisi diatas dapat disimpukan 

bahwa loyalitas merek merupakan salah 

satu indikator inti dari ekuitas 

merek, dimanapelanggan diukur akan 

ketertarikannya pada sebuah produk merek 

tertentu dan kemungkinan pelanggan 

untuk beralih ke produk merek pesaing, 

loyaliats merek merupakan peluang yang 

baik untuk  penjualan. 

Persepsi Kualitas 

Aaker dalam Tjiptono (2005:40) 

menyatakan bahwa “persepsi kualitas 

merek adalah penilaian konsumen 

terhadap keunggulan atau superioritas 

produk secara keseluruhan”. 

Yoo et al.(2000), menyatakan beberapa 

indikator persepsi kualitas (perceived 

quality), antara lain :  

1. Menganggap merek tertentu berkualitas 

tinggi  

2. Kemungkinan kualitas merek tertentu 

sangat tinggi  

3. Kemungkinan bahwa merek tertentu 

memiliki tingkat keandalan (reliability) 

sangat tinggi  
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4. Merek tertentu pasti berkualitas sangat 

bagus  

Hubungan Kesadaran Merek Dengan 

Loyalitas Konsumem 

Kesadaran merek merupakan 

“kesanggupan calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merek merupakan bagian dari 

kategori merek tertentu” (Duriantodkk., 

2001).  

Peran kesadaran merek dalam 

keseluruhan ekuitas merek tergantung dari 

sejauh mana tingkatan kesadaran yang 

dicapai oleh suatu merek. Kesadaran 

merek akan mendorong loyalitas 

pelanggan terhadap produk yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, 

dapat disimpulkan sementara bahwa 

kesadaran merek yang merupakan dimensi 

dari ekuitas merek mempengaruhi nasabah 

untuk familiarity pada merek, dan 

menunjukan  komitmen kepada 

nasabahnya, sehingga akhirnya akan 

membuat nasabah loyal terhadap produk 

yang disadari mereknya.hal ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Ainur 

Rofiq dkk (2009) dan penelitian yang 

dilakukan oleh Fariz dan Nunik (2012). 

Hasil yang diperoleh adalah bahwa 

variabel kesadaran merek mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dalam penelitian dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1 : Kesadaran merek secara 

parsial berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah 

Pengaruh Assosiasi Merek Terhadap 

Loyalitas Nasabah 

Freddy Rangkuti (2004), mendevinisikan 

Asosiasi Merek adalah segala hal yang 

berkaitan dengan ingatan mengenai 

merek.  Asosiasi itu tidak hanya eksis, 

namun juga memiliki suatu tingkat 

kekuatan. 

Asosiasi merek memberikan 

keuntungan yaitu dapat membantu proses 

penyusunan informasi, memainkan 

peranan yang penting dalam membedakan 

satu merek dari merek yang lain, 

membantu nasabahmengambi keputusan 

untuk membeli produk atau jasa, 

penciptaan sikap dan perasaan positif, dan 

sebagai landasan untuk perluasan merek 

melalui penciptaan rasa kesesuaian antara 

suatu merek dengan sebuah produk baru. 

Pelanggan akan memiliki loyalitas 

terhadap produk apabila mereka merasa 

asosiasi merek memberikan keuntungan.  

Penelitian tentang asosiasi merek 

terhadap loyalitas nassabah dilakukan oleh 

Yulmida Mella et al (2013) dan Ainur 

Rofiq dkk (2009). Hasil yang mereka 

peroleh yaitu variabelasosiasi merek  

mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

Berdasarkan uraian tersebut dan juga 

literatur maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Hipotesis 2 : Asosiasi merek secara parsial 

berpengaruh positif terhadap 

loyalitas nasabah.  

Pengaruh Persepsi Kulitas Merek 

Terhadap Loyalitas Nasabah 

Aaker dalam Tjiptono (2005:40) 

menyatakan bahwa “persepsi kualitas 

merek adalah penilaian konsumen 

terhadap keunggulan atau superioritas 

produk secara keseluruhan”. 

Terdapat lima keuntungan dari 

persepsi kualitas yang dikemukakan oleh 

Freddy Rangkuti (2004), yaitu : 

1. Persepsi kualitas memberikan alasan 

yang penting untuk membeli. 

2.  Persepsi kualitas mempengaruhi 

merek-merek mana yang 

dipertimbangkan untuk dipilih;  

3. Persepsi kualitas suatu produk 

memberikan keuntungan bagi 

perusahaan untuk membuat pilihan-

pilihan dalam menetapkan harga 

optimum;  
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4. Persepsi kualitas produk yang tinggi 

memiliki arti penting bagi para 

pengecer, distributor dan saluran 

distribusi lainnya karena 

kemampuannya dalam memperluas 

distribusi;  

Merek produk yang memiliki persepsi 

kualitas yang kuat memungkinkan 

perusahaan untuk memperkenalkan 

kategori produk baru kemudian diharapkan 

dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih 

besar lagi karena banyak konsumen yang 

loyal.  

Penelitian tentang persepsi kualitas 

merek terhadap loyalitas nasabah 

dilakukan oleh FarizHadi dkk (2012) 

dengan hasil yang diperoleh yaitu variabel 

persepsi kualitas merek mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas konsumen. Berdasarkan pada 

uraina literatur yang menjelaskan persepsi 

kualitas, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan  sebagai berikut : 

Hipotesis 3: Persepsi kualitas merek secara 

parsial berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah. 

 

Pengaruh Loyalitas Merek Terhadap 

Loyalitas Nasabah 

Aaker (1997:56) mendefinisikan loyalitas 

merek (brand loyalty) sebagai suatu 

ukuran keterkaitan pelanggan kepada 

sebuah merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang mungkin 

tidaknya seorang pelanggan beralih ke 

merek lain yang ditawarkan oleh 

kompetitor, terutama jika pada merek 

tersebut didapati adanya perubahan, baik 

menyangkut harga ataupun atribut lainnya.  

 Kosumen yang loyal mempunyai 

suatu kebanggaan dalam menemukan atau 

menjadi pengguna dari suatu merek.  

Seorang pelanggan yang sangat 

loyal kepada suatu merek tidak akan 

dengan mudah memindahkan 

pembeliannya ke merek lain, apa pun yang 

terjadi dengan merek tersebut. Bila 

loyalitas pelanggan terhadap suatu merek 

meningkat, kerentanan kelompok 

pelanggan tersebut dari ancaman dan 

serangan merek produk pesaing dapat 

dikurangi.Oleh karena itu, pelanggan akan 

memiliki loyalitas yang tinggi terhadap 

perusahaan. 

Penelitian tentang loyalitas merek 

terhadap loyalitas nasabah dilakukan 

yulmeda mella et al (2013) dan Ainur 

Rofiq dkk (2009) dengan hasil yang 

diperoleh yaitu variabel lyalitas merek 

mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

Hipotesis 4: Loyalitas merek secara parsial 

berpengaruh positif terhadap 

loyalitas nasabah.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2 

Kerangka Penelitian 

Loyalitas 

Nasabah  (Y) 

Asosiasi Merek (X2) 

Persepsi Kualitas (X3) 
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Loyalitas Merek (X4) 
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METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

Nasabah Bank Danamon di Surabaya. 

Populasi tersebut dipilih karena jumlah 

bank Danamon di Surabaya terbilang 

cukup banyak yaitu 29, sehinngga 

memudahkan peneliti untuk melakukan 

penelitian. 

Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini mengunakan metode 

purposive sampling dengan tujuan untuk 

mendapatkan sampel yang sesuai dengan 

kriteria sebagai berikut : (1) Nasabah 

minimal sudah menjadi nasabah aktif 

selama1 tahun (2) Nasabah minimal 

berusia 23, karena pada usia tersebut 

nasabah diperkirakan sudah bekerja dan 

berpenghasilan. (3) Nasabah memiliki 

akun rekening tabungan pada Bank 

Danamon (4) Nasabah secara rutin 

melakukan transaksi dengan bank 

Danamon 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 100 responden. 

Data Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer yaitu data yang 

diperoleh secara  langsung. Data primer 

untuk penelitian ini diperoleh dari 

menyebarkan kuesioner kepada responden 

yang sesuai dengan karakteristik sampel. 

Kuesioner adalah teknik terstruktur 

untuk memperoleh data yang terdiri dari 

serangkaian pertanyaan, tertulis atau 

verbal, yang dijawab responden (Malhotra, 

2009:325).  

Kuesioner yang disebar sebanyak 

100 responden, kepada nasabah bank 

Danamon di Surabaya. 

Dalam penilaian kuesioner peneliti 

menggunakan skala likert, yaitu “Skala 

yang didasarkan pada ranking yang 

diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi 

sampai jenjang terendah atau sebaliknya”, 

Riduwan dan Akdon (2007:12). 

Variabel Penelitian  

Variabel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputiVariabel Bebas / 

Variabel Independent (X) Yaitu variabel 

yang mempengaruhi variabel lain dalam 

penelitian ini yang terdiri dari Kesadaran 

Merek (X1), Asosiasi Merek (X2), 

Persepsi Kualiatas (X3),dan Loyalitas 

Merek (X4) dan variabel terikat / Variabel 

Dependent (Y) Yaitu variabel yang 

tergantung pada variabel lain. Dalam 

skripsi ini, loyalitas nasabah adalah 

sebagai variabel dependen 

 

Definisi Operasional  

Variabelindependen (X) 

Kesadaran Merek  

Kesadaran Merek adalah pendapat dari 

responden nasabah Bak Danamon 

mengenai kemampuan untuk mengenali 

atau mengingat merek dari Bank Danamon 

dan mengaitkannya dengan satu kategori 

produk tertentu. Adapaun menurut Yoo, et 

al (2000), Pengukuran dapat dilakukan 

dengan mengajukan beberapa indikator 

yang meliputi : (1) Nasabah mengetahui 

merek Bank Danamon (2) Nasabah dapat 

mengingat merek Bank Danamon (3) 

Nasabah dapat dengan cepat mengingat 

logo atau simbol dari merek Bank 

Danamon (4) Jika diminta menyebeutkan 

nama produk tabungan, nasabah akan 

menyebutkan tabungan danamon sebagai 

urutan pertama. (5) Bank Danamon sudah 

dikenal masyarakat 

Asosiasi Merek  

Asosiasi Merek merupakan pendapat 

nasabah Bank Danamon mengenai ingatan 

nasabah tersebut tentang atribut, benefit 

serta attitude pada produk Bank Danamon. 

Menurut Keller (2003:52) Pengukuran 

dapat dilakukan dengan mengajukan 

beberapa indikator yang meliputi : 
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1. Nasabah tahu warna gedung bank 

Danamon 

2. Nasabah mudah melakukan transaksi 

karana pelaayanan Bank Danamon 

ramah. 

3. Layanan bank Danamon cepat. 

4. Bank Danamon memiliki kredibilitas 

(kepercayaan) yang tinggi. 

5. Bank Danamon kerap kali memberikan 

hadiah bagi nasabah. 

Persepsi Kualitas 

Persepsi kualitas merupakan penilaian 

nasabah terhadap keseluruhan kualitas 

produk Bank Danamon berkaitan dengan 

apa yang diinginkan. Yoo et al (2000) 

berpendapat bahwa Pengukuran dapat 

dilakukan dengan mengajukan beberapa 

indikator yang meliputi : 

1. Kualitas layanan Bank Danamon baik 

2. Bank Danamon memberikan manfaat 

yang tinggi bagi nasabah. 

3. Bank Danamon dapat diandalkan  

4. Danamon adalah bank yang sudah 

teruji 

Loyalitas Merek  

Loyalitas merek, merupakan pendapat dari 

nasabah Bank Danamon mengenai tingkat 

keterikatan konsumen terhadap  produk 

merek bank Danamon. Pengukuran dapat 

dilakukan dengan mengajukan beberapa 

indikator yang meliputi : 

1. Nasabah akan terus menggunakan  

produk Bank Danamon 

2. Bank Danamon menjadi pilihan 

pertama nasabah 

3. Nasabah tidak akan beralih ke produk 

bank lain  

Variabel Dependent (Y) 

Loyalitas nasabah Loyalitas pelanggan 

merupakan keterikatan konsumen terhadap 

produk bank danamon, dilihat dari 

mungkin tidaknya pelanggan beralih ke 

merek produk yang lain. Menurut 

Griffin,(2005:31) Loyalitas nasabah ini 

dapat diukur melalui indikator yang 

meliputi :  

1. Melakukan pembelian berulang secara 

teratur. 

2. Nasabah tidak hanya menggunakan 

satu jenis produk, tetapi juga 

menggunakan produk Danamon 

lainnya. 

3. Nasabah akan merekomendasikan 

produk Bank Danamon kepada orang 

lain  

4. Nasabah tidak suka jika ada prnyataan 

negatif dari orang lain mengenai Bank 

Danamon. 

Alat Analisis 

Untuk menguji pengaruh antara ekuitas 

merek terhaadap loyalitas nasabah pada 

banak Danamon di Surabaya, digunakan 

model regresi linear berganda (multiple 

regression analysis).  

Alasan dipilihnya model regresi 

linear berganda karena untuk menguji 

pengaruh beberapa variabel bebas terhadap 

satu variabel terikat. Untuk mengetahui 

hubungan tersebut, maka berikut adalah 

persamaan regresinya.  
 + e 

Keterangan 

Y  =Loyalitas nasabah 

bankDanamonSuraba

ya 

a = Nilai constan 

KM = Kesadaran Merek 

AM = Asosiasi Merek 

PK = Persepsi Kualitas 

LM = Loyalitas Merek 

1 b, 2 b, 3 b, 4b,  = Koefiensi regresi 

e = standar error 

Uji Deskriptif  

Analisis deskriptif ini digunakan untuk 

mendeskripsikan nilai-nilai dari 

hasilkuisioner di setiap variabel. Nilai rata-

rata tersebut dinilai berdasarkan 

intervalkelas: 
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IK=   

IK =  

=0.8 

 

Dimana : 

IK  = Interval Kelas 

STt = Skor Tertinggi yaitu 5 

STr  = Skor Terendah yaitu 1 

JK = Jumlah Kelas 

Uji Validitas 

Dalam penelitian uji validitas digunakan 

untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Sebuah item pertanyaan atau 

variabel dapat dikatakan valid, jika 

korelasinya signifikan (p-value <0,05) atau 

ada korelasi antara item dengan total 

skornya. 

 

TABEL 1 

UJI VALIDITAS

VARIABEL 
ITEM 

KOEFISIEN 

KORELATION (r) 
SIG HASIL 

Kesadaran 

Merek 

KM1 0,844 0,000 VALID 

KM2 0,844 0,000 VALID 

KM3 0,664 0,000 VALID 

KM4 0,829 0,000 VALID 

KM5 0,505 0,000 VALID 

KM6 0.507 0,000 VALID 

Asosiasi 

Merek 

AM1 0,779 0,000 VALID 

AM2 0,736 0,000 VALID 

AM3 0,766 0,000 VALID 

AM4 0,671 0,000 VALID 

AM5 0,695 0,000 VALID 

Persepsi 

Kualitas 

PK1 0,698 0,000 VALID 

PK2 0,771 0,000 VALID 

PK3 0,870 0,000 VALID 

PK4 0,800 0,000 VALID 

Loyalitas 

Merek 

LM1 0,797 0,000 VALID 

LM2 0,922 0,000 VALID 

LM3 0,854 0,000 VALID 

Loyalitas 

Nasabah 

LN1 0,620 0,000 VALID 

LN2 0,824 0,000 VALID 

LN3 0,804 0,000 VALID 

LN4 0,699 0,000 VALID 

Sumber : Lampiran 7 

 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui 

bahwa variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini bernilai valid semua 

dikarenakan tidak adanya nilai >0,05. 

Hasil uji validitas dapat dikatakan valid 

jika niliai signifikan lebih kecil 

dibandingkan nilai batas signifikan yaitu 

0,05, sebaliknya jika nilai signifikan 

bernilai lebih besar dari nilai batas 

signifikan0,05 maka hasil uji dikatan tidak 

valid. 

 



11 
 

Tabel 2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Sumber : Lampiran 8 

Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji 

konsistensi alat ukur dalam melakukan 

pengukuran. Instrumen penelitian dapat 

dikatakan konsisten jika instrument 

tersebut terbukti reliabel yaitu jika 

indikator nilai Cronbach Alpha 

>06.Berikut ini hasil uji Reliabilitas, 

(Iramani 2011:71).(KM), asosiasi merek 

(AM), persepsikualitas (PK), loyalitas 

merek (LM). 

Berdasarakan Tabel 2dapat diketahui 

bahwa variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini semuanya reliabel, 

karena nilai Cronbach’s Alpha dari 

variabel-variabel tersebut diatas 0,6 

Uji Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier berganda digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh  

dari variabel independen (bebas) dalam 

penelitian ini adalah kesadaran merek

terhadap variabel dependen (terikat) yang 

dimaksud adalah loyalitas nasabah (LN). 

Tabel 3 

Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t 

 

Sig. 

 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,887 ,927  -,957 ,341 

total_KM -,060 ,048 -,066 -1,235 ,220 

total_am ,337 ,068 ,360 4,963 ,000 

total_PK ,659 ,057 ,662 11,497 ,000 

total_LM ,070 ,036 ,075 1,931 ,057 
a  Dependent Variable: total_LN 
Sumber: lampiran 15

Berdasarkan Tabel 3 diatas, maka dapat 

digunakan untuk membuat persamaan 

regresi linier dengan cara :  

LN =  -0,887- 0.06 KM+ 0,337 AM + 

0,659 PK+0,07 LM +e 

Interpretasi dari persamaan regresi linier 

berganda diatas adalah sebagai berikut : 

Konstanta ( )  

Nilai konstanta dalam persamaan ini, yang 

bernilai -0,887 menunjukkan bahwa  jika 

semua variabel bebas (kesadaran merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas, 

loyalitassmerek ) bernilai satu satuan  

maka nilai loyalitas nasabah meningkat 

sebesar -0,887. 

Koefisien Regresi Kesadaran Merek 

(KM) 

Nilai koefisien regresi kesadaran merek 

dalam persamaan ini adalah -0,060 Karena 

nilai koefisen regresi kesadaran merek 

bernilai negatif, maka kedua variabel yaitu 

kesadaran merek dan loyalitas nasabah 

tidak memiliki hubungan korelasi yang 

searah, dengan kata lain jika variabel 

kesadaran merek nilainya naik satu satuan, 

maka nilai variabel loyalitas nasabah akan 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Kesadaran Merek 0,728 Reliabel 

Asosiasi Merek 0,759 Reliabel 

Persepsi Kualitas 0.790 Reliabel 

Loyalitas Merek 0.823 Reliabel 

Loyalitas Nasabah 0,704 Reliabel 
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turun sebesar -0,060. Begitu pula 

sebaliknya, jika nilai variabel mengalami 

penurunan satu satuan, maka nilai loyalitas 

nasabah juga mengalami penurunan 

sebesar -0,060 

Koefisien Regresi Asosiasi Merek (AM) 

Nilai koefisien regresi asosiasi merek 

bernilai positifsebesar 0,337 Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel asosiasi 

merek dan loyalitas nasabah memiliki 

hubungan korelasi yang searah, dengan 

kata lain jika variabel independen lain 

nilainya tetap dan asosiasi merek 

mengalami kenaikan satu satuan maka 

loyalitas nasabah (Y’) juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,337.   

Koefisien Regresi Persepsi Kualitas 

(PK) 

 

Nilai koefisien regresi persepsi 

kualitasbernilai positif sebesar 0,659 Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel persepsi 

kualitasdan loyalitas nasabahmemiliki 

hubungan korelasi yang searah, dengan 

kata lain jika variabel independen lain 

nilainya tetap dan persepsi 

kualitasmengalami kenaikan satu satuan 

maka loyalitas nasabah (Y’) juga akan 

mengalami kenaikan sebasar 0,659, 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif  antara persepsi 

kualitasdengan loyalitas nasabah, semakin 

naik persepsi kualitasmaka semakin naik 

pula loyalitas nasabah. 

Koefisien Regresi Loyalitas Merek 

Nilai koefisien regresi loyalitas 

merekdalam persamaan ini adalah 0,070 

Karena nilai koefisen regresi loyalitas 

merekbernilai positif, maka kedua variabel 

yaitu loyalitas merekdan loyalitas nasabah 

mempunyai hubungan korelasi yang 

searah, dengan kata lain jika variabel 

loyalitas mereknilainya naik satu satuan, 

maka nilai variabel loyalitas nasabahjuga 

akan naik sebesar 0,070. Begitu pula 

sebaliknya, jika nilai variabel mengalami 

penurunan satu satuan, maka nilai loyalitas 

nasabah juga mengalami penurunan 

sebesar 0,070. 

Uji F 

Uji f digunakan untuk menunjukkan 

apakah semua variabel independenatau 

bebas (kesadaran merek, asosiasi merek, 

persepsi kualitas, loyalitas merek) yang 

dimasukkan ke dalam model mempunyai 

pengaruh bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat (loylitas merek), pada 

nasabah bank Danamon di Surabaya.  

 

Tabel 4 

Tabel Uji F 

ANOVA(b) 
 

Model  
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 515,923 4 128,981 147,492 ,000(a) 
Residual 83,077 95 ,874   

Total 599,000 99    

a  Predictors: (Constant), total_LM, total_am, total_KM, total_PK 

b  Dependent Variable: total_LN 

Sumber : Lampiran 17 
 

Hasil pengujian model regresi pada Tabel 

4untuk keseluruhan variabel menunjukkan 

nilai F hitung = 147,498 dengan 

signifikansi 0,000. Dengan menggunakan 

batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan arah 

koefisien positif, dengan demikian 

diperoleh bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel Kesadaran 

Merek, Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, 
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dan Loyalitas Merek secarabersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Loyalitas. 

 

Uji T 

Uji statistik t digunakan untuk 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen 

(kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas, loyalitas merek), secara 

individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (loylitas merek)”. 

 

Tabel 5 

UJI T 

Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,887 ,927  -,957 ,341 
total_KM -,060 ,048 -,066 -1,235 ,220 
total_am ,337 ,068 ,360 4,963 ,000 
total_PK ,659 ,057 ,662 11,497 ,000 
total_LM ,070 ,036 ,075 1,931 ,057 

a  Dependent Variable: total_LN 

Sumber : Lampiran 18 

Variabel Kesadaran Merek 

Dari Tabel 5 diperoleh nilai t 

hitungkesadaran merek bernilai negative 

sebesar -1,235 dimana hal ini berarti 

bahwa tidak ada pengaruh positif antara 

kesadaran merek terhadap loyalitas 

nasabah dengan nilai signifikansi sebesar 

0,220 artinya nilai signifikansi lebih besar 

dari alpha 0,05. Berdasarkan analisis diatas 

bahwa kesadaran merek tidak terbukti 

berpengaruh posotif terhadap loyalitas 

nasabah pada bank Danamon di Surabaya, 

sehingga keputusanya adalah H0 diterima 

dan Ha ditolak. 

Variabel Asosiasi Merek 

Dari Tabel 5 diperoleh nilai t hitung 

asosiasi merek bernilai positif sebesar -

4,963 dimana hal ini berarti bahwa ada 

pengaruh positif antara asosiasi merek 

terhadap loyalitas nasabah dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 artinya nilai 

signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05. 

Berdasarkan analisis diatas bahwa asosiasi 

merek terbukti berpengaruh posotif 

terhadap loyalitas nasabah pada bank 

Danamon di Surabaya, sehingga 

keputusanya adalah H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

Persepsi Kualitas 

Dari Tabel 5 diperoleh nilai t hitung 

persepsi kualitas  bernilai positif sebesar 

4,963 dimana hal ini berarti bahwa ada 

pengaruh positif antara persepsi kualitas 

terhadap loyalitas nasabah dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 artinya nilai 

signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05. 

Berdasarkan analisis diatas bahwa persepsi 

kualitas terbukti berpengaruh posotif 

terhadap loyalitas nasabah pada bank 

Danamon di Surabaya, sehingga 

keputusanya adalah Hoditolak dan Ha 

diterima. 

Loyalitas Merek 

Dari Tabel 5 diperoleh nilai t hitung 

loyalitas merek bernilai positif sebesar -

1,931 dimana hal ini berarti bahwa ada 

pengaruh positif antara kesadaran merek 

terhadap loyalitas nasabah dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,057artinya nilai 

signifikansi lebih besar dari alpha 0,05. 

Berdasarkan analisis diatas bahwa 
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loyalitas merek tidak terbukti berpengaruh 

posotif terhadap loyalitas nasabah pada 

bank Danamon di Surabaya, sehingga 

keputusanya adalah H0 diterima dan Ha 

ditolak. 

Pembahasan Hasil 

Pengaruh Kesadaran Merek Terhadap 

Loyalitas Nasabah 

Berdasarkan analisis pada uji t 

disimpulkan bahwa kesadaran merek 

terbukti tidak berpengaruh positif terhadap 

loyalitas nasabah pada bank Danamon di 

Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa 

nasabah yang mengenal logo bank 

Danamon belum tentu akan 

merekomendasikan bank Danamon pada 

orang lain, atau akan terus menggunakan 

bank Danamon. Seperti pada penelitian ini, 

jika dilihat dari frekuensi nasabah dalam 

mengunjungi bank Danamon di dapat hasil 

sebesar 93% responden rutin mengunjungi 

bank Danamon, namun demikian rupanya 

hal ini tidak serta-merta membuat 

responden menyadari akan atribut bank 

tersebut seperti pada tanggapan responden 

pada KM 5 (responden belum tentu 

menyebutkan tabungan Bank Danamon 

pada urutan pertama) bernilai 3,37 nilai ini 

termasuk rendah jika dibandingakan 

dengan butir pertanyaan yang lain. Selain 

itu dilihat dari pertanyaan terbuka yang 

diajukan kepada responden didapat hasil 

bahwa mayoritas responden hanya 

menggunkan satu jenis produk tabungan 

dengan fasilitas layanan ATM, hal ini bisa 

saja disebabkan karena usia nasabah yang 

menabung adalah antara 23 tahun hingga 

33 tahun (73%), dimana usia tersebut 

adalah usia awal produktif yang masih 

memulai karier sehingga masih 

terbatasnya pendapatan utuk menggunakan 

jenis produk Danamon lainnya. 

Kesadaran merek merupakan 

dimensi ekuitas yang sangat penting bagi 

suatu perusahaan, hal itu disebabkan 

karena kesadaran merek dapat berpengaruh 

secara langsung terhadap ekuitas merek. 

Apabila kesadaran konsumen terhadap 

merek rendah, maka dapat dipastikan 

bahwa ekuitas mereknya juga akan rendah. 

Kesadaran merek merupakan kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali, 

mengingat kembali suatu merek sebagai 

bagian dari suatu kategori produk tertentu 

(Durianto, dkk 2001:54).  

Kesadaran merek dapat membantu 

mengkaitkan merek dengan asosiasi yang 

diharapkan oleh perusahaan, menciptakan 

familiarity konsumen pada merek, dan 

menunjukkan komitmen kepada 

konsumennya, sehingga akhirnya akan 

membuat konsumen loyal terhadap produk 

yang disadari mereknya.  

Hasil penelitian ekuitas merek 

terhadap loyalitas nasabah bank Danamon 

ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh YulmidaMella, dkk (2013) 

yang meneliti mengenai pengaruh ekuitas 

merek terhadap loyalitas konsumen 

maskapai penerbangan lion air di kota 

Padang, dimana hasil dari penelitian 

ditemukan bahwa kesadaran merek, dan 

persepsi kualitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen, 

sedangkan variabel asosiasi merek dan 

loyalitas merek berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan pada perusahaan 

maskapai penerbangan. 

Pengaruh Asosiasi Merek Terhadap 

Loyalitas Nasabah 

Berdasarkan analisis pada uji t disimpulkan 

bahwa asosiasi merek terbukti berpengaruh 

positif terhadap loyalitas nasabah pada 

bank Danamon di Surabaya, sehingga 

keputusanya adalah H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

Dengan demikian terdapat 

pengaruh positif dan signifikan dari 

variabel asosiasi merek terhadap variabel 

loyalitas nasabah pada bank Danamon di 

Surabaya. Hal ini menunjukan bahwa 

nasabah yang puas akan pelayanan bank 

Danamon yang ramah dan cepat, tentu 

akan dengan senang hati 

merekomendasikan produk bank Danamon 
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kepada orang lain atau nasabah akan terus 

menggunakan produk bank Danamon.  

Seperti pada penelitian ini, dimana 

nasabah dihadapkan pada pertanyaan 

seperti ingatan mereka terhadap produk, 

attitude bank tersebut, serta reward yang 

didapat nasabah, ternyata didapatkan hasil 

bahwa responden merasakan kemudahan 

dalam melakukan transaksi karena 

ditunjang dengan pelayanan serta fasilitas 

transaksi yang bagus, mengingat pada 

pertanyaan terbuka bahwa responden 

menggunakan beberapa fasilitas layanan 

seperti ATM, Internet Banking, Kredit 

sehingga transaksi berlangsung dengan 

cepat. Hal ini mengindikasikan atribut, 

manfaat serta attitude yang ditawarkan 

perusahaan sesuai dengan yang keinginan 

pelanggan.  

Aaker (1996) seperti yang dikutip 

oleh Rangkuti (2009:45) mengatakan 

asosiasi merek adalah segala hal yang 

berkaitan dengan ingatan mengenai merek. 

Konsumen yang beranggapan bahwa 

merek tertentu secara fisik berbeda dari 

merek pesaing, maka citra merek akan 

melekat secara terus-menerus sehingga 

dapat membentuk kesetiaan terhadap 

merek tertentu. Kaitan pada merek akan 

lebih kuat jika dilandaskan pada banyak 

pengalaman atau penampakan untuk 

mengkomunikasikannya. Asosiasi merek 

menciptakan nilai bagi perusahaan dan 

para pelanggan yaitu membantu proses 

penyusunan informasi, membedakan 

merek tersebut dari merek lain, 

membangkitkan alasan untuk membeli, 

menciptakan sikap/perasaan positif, dan 

memberikan landasan bagi perluasan.  

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Yulmida Mella, et 

al (2013) meneliti tentang pengaruh ekitas 

merek terhadap loyalitas konsumen 

maskapai penerbangan lion air di kota 

Padang. Berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan bahwa kesadaran merek, dan 

persepsi kualitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen, 

sedangkan variabel asosiasi merek dan 

loyalitas merek berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan pada pada perusahaan 

maskapai penerbangan. 

Pengaruh Persepsi Kualitas Terhadap 

Loyaltas Nasabah 

Berdasarkan analisis pada uji t 

disimpulkan bahwa persepsi kualitas 

terbukti berpengaruh positif terhadap 

loyalitas nasabahpada bank Danamon di 

Surabaya. Hal ini menunjukan bahwa 

nasabah dapat merasakan kualitas layanan 

bank Danamon yang baik, nasabah juga 

merasakan manfaat yang didapat dari 

penggunaan produk bank Danamon, selain 

itu nasabah mengakui bahwa mereka telah 

menabung pada bank yang sudah teruji, 

sehingga tidak ragu bagi nasabah untuk 

terus menggunakan produk bank Danamon 

dalam waktu lama, dan bersedia 

merekomendasikan kepada orang lain 

mengenai produk bank Danamon.   

Seperti pada penelitian ini, dilihat 

dari prosentase nasabah lama menabung 

pada karakteristik responden, dimana 

mayoritas responden sudah menabung 

selama 2-3 tahun yaitu sebanyak 70%, 

sehingga responden sudah dapat menilai 

dan merasakan kualitas layanan dari bank 

Danamon, juga responden merasakan 

manfaat yang didapat.  

Nasabah menggunakan beberapa 

produk bank Danamon dan juga 

pelayanannya sehingga merasakan 

langsung kualitas dan manfaatnya hal ini 

didapat pada pertanyaan terbuka. Hasil 

tanggapan responden mengenai kualitas 

pelayanan, manfaat, dan juga kehandalan 

mendapatkan penilaian yang baik dengan 

mean 3,89. Hal ini mengindikasikan 

tanggung jawab, bentuk fisik, empati dan 

keandalan yang ditawarkan bank Danamon 

di Surabayasudah sesuai dengan yang 

diinginkan pelanggannya. 

Persepsi kualitas dapat 

mempengaruhi pelanggan dalam 

pengambilan keputusan untuk membeli 

suatu produk. 

Persepsi kualitas tidak bisa 

ditetapkan secara obyektif, karena kesan 



16 
 

ini merupakan persepsi dari masing-

masing individu yang sifatnya sangat 

subyektif.  

Menurut Aaker (1996) dalam 

Rangkuti (2004:41) persepsi kualitas 

adalah persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa layanan berkaitan 

dengan maksud yang diharapkan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil penelitian Fariz Hadi dkk (2012) 

meneliti tentang analisis pengaruh ekuitas 

merek (brand equity) terhadap loyalitas 

konsumen pada produk sepeda motor 

kawasaki ninja, (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Universitas Semarang). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

hasil bahwa bahwa variabel kesadaran 

merek, persepsi kualitas, asosiasi merek 

dan loyalias merek merupakan factor yang 

mempengaruhi mahasiswa universitas 

semarang untuk menggunakan sepeda 

motor Kawasaki Ninja. 

Pengaruh Loyalitas Merek Terhadap 

Loyalitas Nasabah 
 

Berdasarkan analisis pada tabel t  

disimpulkan bahwa loyalitas merek tidak 

berpengaruh positif terhadap loyalitas 

nasabah pada bank Danamon di Surabaya. 

Hal ini menunjukan bahwa meski nasabah 

sudah lama menggunakan produk bank 

danamon belum tentu nasabah akan 

merekomendasikan produk bank kepada 

orang lain,  Dilihat dari karakteristik 

responden pada presentase lama menabung 

sebanyak 70% responden sudah menabung 

selama 2-3 tahun, seharusnya hal tersebut 

sudah masuk dalam kriteria nasabah yang 

loyal menurut peneliti, namun ternyata 

dari tanggapan responden terhadap 

pertanyaan mengenai kesetiaan terhadap 

suatu produk dapat disimpulkan bahwa 

nasabah tidak dapat memastikan bahwa 

bank Danamon adalah pilihan pertama, 

mengingat banyak sekali bank-bank yang 

menawarkan produk-produk yang 

beragam, atau nasabah tidak dapat 

memilih bank karena ketentuan dari 

tempat mereka bekerja, dilihat pada data 

karakteristik responden sebanyak  29% 

responden menerima gaji mereka melalui 

Bank Danamon, serta banyaknya bank 

yang menawarkan hadiah-hadiah menarik 

ketika membuka tabungan membuat 

nasabah mudah untuk berpindah ke lain 

bank. Hal ini mengindikasikan frekuensi 

penggunaan, keunggulan bank, pilihan 

bank, perekomendasian, serta kesetiaan 

pelanggan, loyalitas nasabah pada bank 

Danamon di Surabaya masih belum 

memenuhi kebutuhan Nasabah sesuai 

dengan yang diinginkan Nasabah. 

Rangkuti (2009:60) mengatakan 

loyalitas merek adalah ukuran dari 

kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. 

Loyalitas merek merupakan inti dari brand 

equity. Apabila loyalitas merek meningkat 

maka kerentaan kelompok pelanggan dari 

serangan kompetitor dapat dikurangi. Hal 

ini merupakan suatu indikator dari brand 

equity yang berkaitan dengan perolehan 

laba dimasa akan datang karena loyalitas 

merek secara langsung dapat diartikan 

sebagai penjualan di masa depan. 

Hasil penelitian ini bertentang 

dengan hasil penelitian Rofiq, dkk (2009) 

meneliti tentang peranan ekuitas merek 

terhadap loyalitas pelanggan pada industri 

telepon seluler. Berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan bahwa kesadaran 

merek, asosiasi merek daan loyalitas 

merek berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan pada industri telepon seluler. 

Sementara untuk persepsi kualitas tidak 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

pada industri telepon seluler. 

Kesimpulan, Keterbatasa, Dan Saran  

Dari hasil analisa baik secara deskriptif 

maupun statistik dengan regresilinear 

berganda maka dapat ditarik kesimpulan 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kesadaran merek tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

loyalitas nasabah Bank Danamon. 

Dengan demikian hipotesis pada 

penelitian ini yang semula menduga 
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bahwa kesadaran merek berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah 

pada bank Danamon, adalah tidak 

terbukti kebenaranya. 

2. Asosiasi merek memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas 

nasabah Bank Danamon di Surabaya. 

Dengan demikian hipotesis 

padapenelitian ini yang semula 

menduga bahwa asosiasi merek 

berpengaruh signifikanterhadap 

loyalitas nasabah bank Danamon, 

ternyata terbukti kebenaranya.  

3. Persepsi kualitas memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas 

nasabah bank Danamon di Surabaya. 

Dengan demikian hipotesis 

padapenelitian ini yang semula 

menduga bahwa persepsi kualitas 

berpengaruh signifikanterhadap 

loyalitas nasabah Bank Danamon di 

Surabaya terbukti kebenaranya.  

4. Loyalitas merek tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

loyalitasnasabah Bank Danamon di 

Surabaya. Dengan demikian hipotesis 

padapenelitian ini yang semula 

menduga bahwa loyalitas merek 

berpengaruh 

signifikanterhadaployalitas nasabah 

Bank Danamon, tidak terbukti 

kebenarannya. 

Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, penelitian ini memilikibeberapa 

keterbatasan. Adapun keterbatasan 

tersebut antara lain adalah sebagaiberikut : 

1. Nasabah yang menerima gajinya 

melalui Bank Danamon sangat sulit 

untuk dikatakan loyal atau karena 

tuntutan dari tempat nasabah 

bekerja sehingga hal tersebut 

merupakan diluar kuasa peneliti. 

2. Peneliti melakukan penelitian 

dengan membatasi jangkauan 

penelitian hanya pada Bank 

Danamon area Surabaya. 

3.  Keterbatasan waktu nasabah 

ketika mengisi kuisoner sehingga 

pengisiannyaterburu-buru. 

Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang 

telah disimpulkan, maka peneliti 

dapatmemberikan saran-saran yang 

sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang terkait :  

Bagi perusahaan 

Untuk Bank Danamon disarankan 

meningkatkan nilai kesadaran mereka 

seperti mensosialisasi atribut merek logo, 

iklan, warna gedung, misalnya dengan 

menjadi sponsor kegiatan tertentu, agar 

nasabah lebih mengenali atribut bank. Hal 

lain yang perlu diperhatikan adalah tentang 

loyalitas merek, dimana bank harus lebih 

memperhatikan keinginan dan kebutuhan 

nasabah agar nasabah tidak mudah beralih 

ke bank lain misalnya dengan memberikan 

bonus kepada nasabah baru ataupun 

nasabah yang sudah lama menabung, 

sehingga akan tumbuh rasa keterikatan 

jangka panjang pada diri nasabah dan 

penggunaan  ulang atau loyalitas. 

Bagi peneliti lain 

Penelitian selanjutnya diharapkan 

mengkaji ulang nilai asosiasi merek, 

persepsi kualitas dan loyalitas nasabah 

serta menggali lebih dalam mengenai 

pertanyaan dalam kuesioner sehingga 

pertanyaan tersebutbenar-benar dapat 

mengukur dari variabel yang akan diuji. 

Bagi STIE Perbanas 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi STIE Perbanas, sebagai 

sarana informasi untuk penelitian serupa 

agar penelitian selanjutnya tidak 

mengalami kendala serta mendapatkan 

hasil yang lebih baik. 
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