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This study aims to determine how big the influence of the quality of product, brand 

image and corporate image to the consumen of Amanda Brownies Surabaya. The population 

used in this study is consumen who aged minimal 17 years old and have been already to do 

repeat purchase of the product Amanda Brownies Surabaya. The sample in this study are  74 

respondents and the techniques used is purposive sampling. The analytical method used were 

multiple linier regression analysis. The quality of product has the most impact on consumen 

loyalty for 0,643 followed by corporate image variable amounting to 0,483. While the brand 

image variables has an influence lowest compared to other variables for 0.045. Hypothesis 

testing using t tests showing that the independ    ent variables, include quality of product  (X1) 

and corporate image (X3) which investigated proved significantly affect the dependet variable is 

the consumenn loyalty (Y), meanwhile the brand image (X2) doesn.t have significantly influence 

to the cosumen loyalty (Y) 

 

Keywords : Quality Product, Brand Image, Corporate Image, Consumen Loyalty 

 

PENDAHULUAN 

Pandangan konsumen terhadap suatu 

produk erat kaitannya dengan kualitas 

produk itu sendiri dimana kualitas 

merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan seorang konsumen 

sebelum memutuskan untuk membeli suatu 

produk. Dengan persaingan yang kompetitif 

seperti saat ini konsumen dapat dengan 

bebas memilih produk mana yamg akan 

dipilih. Oleh karena itu penting rasanya bagi 

suatu perusahaan untuk dapat terus menjaga 

dan mengembangkan kualitas produknya 

sebagai upaya untuk menarik minat beli para 

konsumen yang ada dipasar 

Dewasa ini persaingan perusahaan 

untuk memperebutkan konsumen tidak lagi 

terbatas pada atribut fungsional produk 

seperti kegunaan produk, melainkan sudah 

dikaitkan dengan merek yang mampu 

memberikan citra khusus bagi pemakainya. 

Pada tingkat persaingan yang rendah, merek 

hanya sekedar membedakan antara satu 

produk dengan produk lainnya atau merek 

sekedar nama (just a name). Sedangkan 

pada tingkat persaingan yang tinggi, merek 

memberikan kontribusi dalam menciptakan 

dan menjaga daya saing sebuah produk. 

Dalam perkembangannya, perusahaan 

semakin menyadari merek sebagai aset 

perusahaan yang paling bernilai. Dampak 

dari citra merek yang tinggi dari pelanggan, 

produk yang berkualitas dan nilai yang 

dirasakan pelanggan akan semakin 

meningkatkan persepsi yang positif dari 

pelanggan 

Menurut Kotler (2009:299) citra adalah 

kekuatan, artinya citra mempunyai 

kemampuan di luar perusahaan yang dapat 

menambah kekuatan bagi produk barang 

yang dihasilkan oleh perusahaan dan citra 
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merupakan efek tunda bagi perusahaan, 

artinya citra dibentuk oleh perusahaan tidak 

berpengaruh secara langsung terhadap 

perusahaan akan tetapi membutuhkan waktu 

yang relatif lama. Citra perusahaan menjadi 

salah satu pegangan bagi banyak orang 

untuk mengambil berbagai macam 

keputusan penting, seperti tindakan 

konsumen membeli barang yang dihasilkan 

perusahaan, tindakan pelanggan 

merekomendasikan produk perusahaan 

kepada orang lain, dan tindakan investor 

membeli saham atau obligasi yang 

diterbitkan suatu perusahaan.  

Pemasar pada umumnya menginginkan 

bahwa pelanggan yang diciptakannya dapat 

dipertahankan selamanya. Terdapat 

beberapa keuntungan strategik bagi 

perusahaan tentang pentingnya 

mempertahankan loyalitas pelanggan. 

Imbalan dari loyalitas bersifat jangka 

panjang dan kumulatif 

Sejak beberapa tahun silam, tampaknya 

bisnis di kota - kota besar seperti Surabaya 

dan kota lainnya masih diisi oleh beberapa 

bisnis kreatif dimana termasuk didalamnya 

adalah bisnis kuliner. Segala bentuk usaha 

cepat atau lambat pasti akan menemui titik 

terang. Titik dimana persaingan menjadi 

sedemikian ketat dan buas. Dan yang tidak 

mampu menjawab tantangan zaman maka 

dipastikan akan tersingkir. Para pengusaha 

juga harus jeli melihat peluang dan berusaha 

semakin kreatif untuk menawarkan produk 

andalannya. Tak heran jika beberapa produk 

kuliner mendapat perhatian khusus dari para 

pencintanya. Otomatis ini akan membuat 

semakin hidup bisnis kuliner tersebut.  

Amanda Brownies adalah salah satu 

usaha kuliner khususnya di produk jenis 

brownies yang telah berhasil memiliki 

pasarnya sendiri. Usaha ini telah didirikan 

sejak tahun 2000 silam. Awal pemasaran 

usaha Amanda Brownies hanya 

mengandalkan informasi mouth to mouth. 

Namun kini Amanda Brownnies telah 

memanfaatkan berbagai jenis media massa 

guna memperkenalkan produknya ke pasar. 

Amanda Brownies terus melakukan inovasi 

dalam produknya guna memenuhi keinginan 

pasar. Walaupun saat ini banyak produk – 

produk brownies lain di pasaran, Amanda 

Brownies tetap bisa memperlihatkan 

eksistensinya dan hingga kini usaha kuliner 

Brownies ini terus berkembang.  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a) Untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan Amanda Brownies Surabaya 

b) Untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

citra merek terhadap loyalitas pelanggan 

Amanda Brownies Surabaya 

c) Untuk mengetahui signifkansi pengaruh 

citra perusahaan terhadap loyalitas 

pelanggan Amanda Brownies Surabaya 

d) Untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh kualitas produk, citra merek 

dan citra perusahaan secara simultan 

terhadap loyalitas pelanggan Amanda 

Brownies Surabaya. 

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Kualitas Produk 

Kotler dan Amstrong (2008 : 272) 

mengartikan kualitas produk adalah 

karakteristik produk yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau 

diimplementasikan. 

Menurut Garvin dalam Dewi 

Kurniawati, Suharyono, Andriani 

Kusumawati (2014:3) ada delapan dimensi 

kualitas yang dikembangkan dan dapat 

digunakan sebagai kerangka perencanaan 

strategis dan analisis, terutama untuk produk 

manufaktur. Dimensi-dimensi tersebut 

adalah:  



 

3 
 

1) Kinerja (performance), yaitu karakter dari 

produk inti seperti aspek kinnerja individu 

2) Daya tahan (durability), berkaitan dengan 

berapa lama produk tersebut dapat 

digunakan  

3) Kesesuaian dengan spesifikasi 

(conformance to specifications), yaitu 

kesesuaian suatu produk dengan standar 

dalam industrinya 

4) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan 

(features), yaitu karakteristik tambahan 

untuk menambah nilai dari produk inti 

5) Kehandalan (realibility), yaitu 

kemungkinan suatu produkl akan mengalami 

kerusakan atau gagal di pakai 

6) Estetika (estethic), yaitu daya tarik 

produk terhadap panca indera 

7) Kualitas yang dipersepsikan (perceived 

quality), yaitu citra dan reputasi produk serta 

tanggung jawab perusahaan terhadapnya 

8) Kegunaan (serviceability) meliputi, 

kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 

di reparasi, penanganan keluhan yang 

memuaskan 

 

Citra Merek 

Menurut Tjiptono (2011:112),  brand 

image  atau  brand description  yakni  

deskrispi tentang asosiasi dan keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu.  

Menurut Kotler & Keller dalam 

Baihakki (2013:30) bahwa pengukur citra 

merek dapat dilakukan berdasarkan pada 

aspek sebuah merek, yaitu:  

a. Kekuatan (Strengthness)  

Dalam hal ini adalah keunggulan yang 

dimiliki oleh merek yang bersifat fisik dan 

tidak ditemukan pada merek lainnya. 

Keunggulan merek ini mengacu pada 

atribut-atribut fisik atas merek tersebut 

sehingga bisa dianggap sebagai sebuah 

kelebihan dibanding dengan merek lainnya. 

Yang termasuk pada sekelompok kekuatan 

(strength) adalah keberfungsian semua 

fasilitas produk, penampilan fisik, harga 

produk, maupun penampilan fasilitas 

pendukung dari produk tersebut dan 

memiliki cakupan pasar yang luas.  

b. Keunikan (Uniqueness)  

Adalah kemampuan untuk membedakan 

sebuah merek diantara merek lainnya. Kesan 

ini muncul dari atribut produk tersebut yang 

menjadi bahan pembeda atau diferensiasi 

dengan produk-produk lainnya. Yang 

termasuk dalam kelompok unik ini adalah 

variasi penampilan atau nama dari sebuah 

merek yang mudah diingat dan diucapkan, 

dan fisik produk itu sendiri. 

c. Keunggulan (Favorable)  

Yang termasuk dalam kelompok 

favorable ini antara lain, kemudahan merek 

produk diucapkan serta kemampuan merek 

untuk tetap diingat oleh pelanggan yang 

membuat produk terkenal dan menjadi 

favorit di masyarakat maupun kesesuaian 

antara kesan merek di benak pelanggan 

dengan citra yang diinginkan perusahaan 

atas merek yang bersangkutan 

 

Citra Perusahaan 

Menurut Kotler (2009:299) citra 

adalah kekuatan, artinya citra mempunyai 

kemampuan di luar perusahaan yang dapat 

menambah kekuatan bagi produk barang 

yang dihasilkan oleh perusahaan dan citra 

merupakan efek tunda bagi perusahaan, 

artinya citra dibentuk oleh perusahaan tidak 

berpengaruh secara langsung terhadap 

perusahaan akan tetapi membutuhkan waktu 

yang relatif lama 

Rhenald Kasali dalam Rosim 

(2013:19) mengemukakan, “pemahaman 

yang berasal dari suatu informasi yang tidak 

lengkap menghasilkan citra yang tidak 

sempurna”. Dia juga mengemukakan, 

informasi yang lengkap mengenai citra 

perusahaan meliputi empat elemen sebagai 

berikut:  

1. Personality, keseluruhan karakteristik 

perusahaan yang dipahami publik saaran 

seperti perusahaan yang dapat dipercaya, 



 

4 
 

perusahaan mempunyai tanggung jawab 

sosial.  

2. Reputation. Hal yang dilakukan 

perusahaan dan diyakini publik sasaran 

berdasarkan pengalaman sendiri maupun 

pihak lain, seperti kinerja keamanan 

transaksi sebuah bank, pelayanan yang 

memuaskan  

3. Value. Nilai-nilai yang dimiliki 

perusahaan dengan kata lain budaya 

perusahaan seperti sikap manajemen yang 

peduli terhadap pelanggan, karyawan yang 

cepat tanggap terhadap permintaan maupun 

keluhan pelanggan.  

4. Corporat identity. Adalah Komponen-

komponen yang mempermudah mengenal 

publik sasaran terhadap perusahaan seperti 

logo, warna dan slogan 

 

Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2005:5), loyalitas 

pelanggan merupakan kelanjutan dari 

kepuasan konsumen, walaupun sebenarnya 

tidak mutlak merupakan hasil kepuasan 

konsumen. Dua kondisi penting yang 

berhubungan dengan loyalitas adalah retensi 

pelanggan dan total pangsa pelanggan. 

Menurut Griffin dalam Dewi 

Kurniawati, Suharyono, Andriani 

Kusumawati (2014:3)  pelanggan yang loyal 

adalah orang yang :  

1) Melakukan pembelian ulang secara 

teratur  

2) Membeli antar lini produk barang dan 

jasa  

3) Mereferensikan pada orang lain  

4) Kebal terhadap produk pesaing  

 

Pengaruh Kualitas Produk Pada 

Loyalitas Pelanggan 

Hubungan kualitas produk dengan 

loyalitas pelanggan adalah dengan perusahaa 

memberikan produk yang bisa menimbulkan 

kepuasan dari pelanggan maka mereka akan 

terus menerus membeli produk perusahaan 

tersebut secara berkala dan menolak untuk 

membeli produk dari perusahaan lain karena 

mereka telah percaya pada produk 

perusahaan tersebut dan aka 

merekomendasikannya pada orang lain. 

 

Pengaruh Citra Merek Pada Loyalitas 

Pelanggan 

Hubungan citra merek dengan 

loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh 

pengalaman penggunaan produk yang 

memuaskan. Konsumen yang memiliki 

loyalitas terhadap suatu merek akan terus 

melakukan pembelin ulang karena sudah 

percaya dan merasa puas sehinggan 

konsumen tidak mudah tergiur oleh produk 

dari perusahaan lain dan adanya kemauan 

untuk merekomendasikan merek tersebut 

kepada orang lain. Sehingga menciptakan 

loyalitas pelanggan yang ditimbulkan dari 

citra merek tersebut. 

 

Pengaruh Citra Perusahaan Pada 

Loyalitas Pelanggan 

Hubungan citra perusahaan pada 

loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh 

pengalaman konsumen terhadap perusahaan 

sendiri dimana pengalaman ini bisa timbul  

dari beberapa aspek dalam perusahaan 

seperti kepercayaan public pada perusahaan, 

pelayanan perusahaan yang memuaskan, 

kinerja karyawan perusahaan dalam 

menanggapi keluhan dari konsumen dan 

juga karakter khusus dari perusahaan yang 

membuatnya mudah dikenali oleh 

masyarakat seperti logo dan symbol. Ketika 

kosumen telah puas dengan konerja yang 

diberikan oleh perusahaan maka mereka 

cenderung akan tetap memilih melakukan 

teransaksinya dengan perusahaan ini dan 

mereka juga akan merekomendasikannya 

pada konsumen lain tentang bagaimana 

pelayanan yang diberikan perussahaan pada 

konsumennya. 
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Hipotesis  

 Berdasarkan rumusan masalah, 

tinjauan teori dan kerangka pemikiran di 

atas maka hipotesis penelitian ini adalah : 

 

1. Kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Amanda 

Brownies Surabaya 

2. Citra merek berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Amanda 

Brownies Surabaya 

3. Citra perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Amanda 

Brownies Surabaya 

4. Kualitas produk, citra merek dan citra 

perusahaan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Amanda Brownies Surabaya 

 

 

Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 
                           H1                      
   
    
      
                  H2       H4  
  
         
  
          H3 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah 

pelanggan Amanda Brownies Surabaya. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling 

dengan tujuan untuk mendapatkan sampel 

yang representatif sesuai dengan criteria 

sebagai berikut : 1) berusia minimal 17 

tahun, 2) telah melakukan pembelian ulang 

produk Amanda Brownies lebih dari satu 

kali. 

 

Data Penelitian 

 Data adalah suatu fakta dan angka 

yang secara relatif tidak berarti bagi 

pemakai (Umar, 2010:129).. Dalam 

penelitian ini peneliti mengumpulkan data 

yang bersifat data primer, yaitu data yang 

diperoleh dari sumber pertama baik dari 

individu maupun perseorangan. Data primer 

akan diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner kepada sampel yang sudah 

ditentukan (Umar, 2010:130). 

Teknik yang menggunakan 

kuesioner adalah suatu cara mengumpulkan 

data dengan memberikan atau menyebarkan 

daftar pertanyaan kepada responden dengan 

harapan mereka akan memberikan respon 

atas daftar pertanyaan tersebut (Umar, 

2010:167). Selain data primer, dalam 

penelitian ini peneliti juga mencoba untuk 

mengumpulkan berbagai data sekunder yang 

berasal dari internet dan lembaga terkait 

dalam penelitian ini sebagai data penunjang. 

Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel bebas 

yaitu kualitas produk, citra merek dan citra 

perusahaan serta variabel terikat yaitu 

loyalitas pelanggan. 

Definisi Operasional Variabel 

Kualitas Produk 

Kualitas produk merujuk pada 

kemampuan suatu produk dalam 

memperlihatkan fungsinya, hal ini termasuk 

keseluruhan kinerja, daya tahan, kesan 

kualitas juga atribut produk lainnya. 

Kualitas 

Produk 

Citra Merek 

Citra 

Perusahaan

 

  

Loyaliats 

Pelanggan 
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Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

 

Citra Merek 

Citra merek merujuk pada persepsi 

dan keyakinan konsumen akan sebuah 

merek yang terjadi dalam memori 

konsumen. 

Citra Perusahaan 

Citra perusahaan merujuk pada kesan 

yang dimiliki oleh kosnumen terhadap 

perusahaan dimana kesan ini timbul dari 

pengalaman pembelian konsumen terhadap 

produk perusahaan 

Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan merujuk pada 

mereka yang merasa puas akan produk 

perusahaan kemudian mereka bersedia untuk 

melakukan pembelian ulang, bersedia untuk 

merekomendasikannya pada orang lain dan 

menunjukkan kekebalannya pada produk 

dari perusahaan lain 

Alat Analisis 

Untuk menguji hubungan kualitas 

produk, citra merek dan citra perusahaan 

terhadap loyalitas pelanggan digunakan 

model regresi linera berganda (multiple 

regression analysis). Alasann dipilihya 

model regresi linear berganda Karenna 

untuk menguji pengaruh beberapa variabel 

bebas terhadap satu variabel terikat. Untuk 

mengetahui hubungan tersebut, maka 

berikut adalah persamaan regresinya : 

 

 

 

Dimana : Y  = Loyalitas Pelanggan 

a = konstanta 

β = koefisien regresi 

X1 = Kualitas Produk 

X2 = Citra Merek 

X3 = Citra Perusahaan 

e   = error term model 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Deskriptif 

Variabel kualitas produk terdiri dari 

delapan indikator yakni Kinerja, Daya tahan, 

Kesesuaian dengan spesifikasi, Ciri-ciri atau 

keistimewaan tambahan,  Kehandalan, 

Estetika, Kesan kualitas dan Kemampuan 

Pelayanan yang masing – masing mempunyai 

satu item pertanyaan. Hasil penelitian 

meunjukkan bahwa item yang memiliki 

kontribusi paling besar dalam pembentukan 

kualitas produk adalah terdapat pada indikator 

kehandalan dengan nilai mean sebesar 4.43. 

Variabel citra merek terdiri dari tiga 

indikator yakni Kekuatan, Keunikan dan 

Keunggulan yang masing – masing 

mempunyai satu item pertanyaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa item yang 

memiliki kontribusi paling besar dalam 

pembentukan citra merek adalah terdapat 

pada indikator keunikan dengan nilai mean 

4.48. 

Variabel citra perusahaan terdiri dari 

empat indikator yakni Personality, 

Reputation, Value dan Corporat Identity 

yang masing – masing mempunayi satu item 

pertanyaann. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa item yang memiliki kontribusi paling 

besar dalam pembentukan citra perusahaan 

adalah terdapat pada indikator Reputation 

dengan nilai mean 4.53. 

Variabel loyalitas pelanggan terdiri 

dari empat indikator yakni Melakukan 

pembelian ulang secara teratur, Membeli 

antar lini produk barang dan jasa, 

Mereferensikan pada orang lain dan Kebal 

terhadap produk pesaing yang masing – 

masing mempunyai satu item pertanyaann. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa item 

yang memiliki kontribusi paling besar dalam 

pembentukan loyalitas pelanggan adalah 

terdapat pada indikator mereferensikan pada 

orang lain dengan nilai mean 4.49. 
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Hasil Analisis dan Pembahasan 

 

Tabel 1 

HASIL PERHITUNGAN PERSAMAAN 

REGRESI 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 1.968 .800  2.460 .016 

tkp .217 .031 .488 7.028 .000 

tcm .040 .107 .032 .375 .709 

tcp .448 .097 .472 4.613 .000 

a. Dependent Variabel: tlp     

 Rumus : 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

 Keterangan : 

 Y : Loyalitas Pelanggan (LP) 

 X1 : Kualitas Produk (KP) 

 X2 : Citra Merek (CM) 

 X3 : Citra Perusahaan (CP) 

 a : Konstanta 

 Β1β2β3 : Koefisien Regresi 

 e :Error 

 Berdasarkan hasil analisis regresi 

linear berganda yang ditunjukkan pada 

Tabel 1 maka dapat diperoleh persamaan 

sebagai berikut : 

LP : 1.968 + 0.217KP + 0.040CM + 

0.448CP 

Berdasarkan persamaan regresi linear 

berganda diatas menjelaskan bahwa : 

 

1. a = 1.968 

artinya adalah jika secara keseluruhan 

variabel bebas dalam penelitian ini 

bernilai sama dengan nol, maka 

besarnya nilai variabel terikat dalam hal 

ini loyalitas pelanggan akan meningkat 

sebesar 1.968. dengan asumsi seluruh 

variabel bebas 0 (nol). 

 

2. b1 = 0.217 

Artinya jika variabel kualitas produk 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen maka akan mengakibatkan 

kenaikan pada variabel loyalitas 

pelanggan sebesar 0.217 persen dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

Sebaliknya jika variabel kualitas produk 

mengalami penurunan sebesar satu 

persen maka akan terjadi penurunan 

pada variabel loyalitas pelanggan 

sebesar 0.217 persen dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

 

3. b2 = 0.040 

Artinya jika variabel citra merek 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen maka akan mengakibatkan 

kenaikan pada variabel loyalitas 

pelanggan sebesar 0.040 persen dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

Sebaliknya jika variabel citra merek 

mengalami penurunan sebesar satu 

persen maka akan terjadi penurunan 

pada variabel loyalitas pelanggan 

sebesar 0.040 persen dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan.. 

 

4. b3 = 0.448 

Artinya jika variabel citra perusahaan 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen maka akan mengakibatkan 

peningkatan pada variabel loyalitas 

pelanggan sebesar 0.448 persen dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

Sebaliknya jika variabel citra peusahaan 

mengalami penurunan sebesar satu 
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persen maka akan terjadi penurunan 

pada variabel loyalitas pelanggan 

sebesar 0.448 persen dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

Uji Simultan (Uji F) 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui 

dan mengukur tingkat signifikansi pengaruh 

variabel bebas yaitu kuialitas produk, citra 

merek dan citra perusahaan terhadap 

loyalitas pelanggan sebagai variabel 

terikatnya secara bersama – sama. Dalam 

hal ini perhitungannya dibantu oleh program 

SPSS 16.0 for windows .hasilnya adalah 

sebagai berikut : 

Perumusan hipotesis statistik : 

H0 : B1 = B2 = B3 = 0, berarti 

variabel – variabel bebas secara bersama 

– sama mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap variabel terikat. 

H1 : B1 ≠ B2 ≠ B3 ≠ 0, berarti 

variabel – variabel bebas secara bersama 

– sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Tabel 2 

KOEFISIEN DETERMINASI 

SIMULTAN 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .926a .857 .851 .668 

a. Predictors: (Constant), tcp, tkp, tcm  

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) 

sebesar 0.851. hal ini menunjukkan bahwa 

perubahan yang terjadi pada variabel terikat 

sebesar 85.1 persen disebabkan oleh 

variabel bebas secara bersama – sama dan 

sisanya 14.9 persen disebabkan oleh 

variabel lain diluar ketiga variabel bebas 

yang diteliti. 

Koefisien korelasi (R) sebesar 0.926.hal 

ini menunjukkan bahwa variabel bebas 

kualitas produk, citra merek dan citra 

perusahaan memiliki hubungan yang kuat 

dengan variabel terikat yaitu mendekati 

angka satu.  

Tabel 3 

HASIL ANALISIS UJI SIMULTAN 

(UJI F) 
ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 
187.372 3 62.457 140.028 .000a 

Residual 31.222 70 .446   

Total 218.595 73    

a. Predictors: (Constant), tcp, 

tkp, tcm 
   

b. Dependent Variabel: tlp     

 

 Dari Tabel 3 hubungan antara 

variabel kualitas produk, citra merek dan 

citra perusahaan terhadap loyalitas 

pelanggan memiliki Nilai sig. 0.00 < 0.05 

atau Nilai Fhit > FTabel sehingga dapat 

disimpulkan H0 ditolah dan H1 diterima 

yang berarti bahwa secara bersama – sama 

variabel kualitas produk, citra merek dan 

citra perushaan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel loyalitas pelanggan. 

Uji Parsial (Uji T) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh pengaruh veriabel 

bebas yaitu kualitas produk, citra merek dan 

citra perusahaan secara individual dalam 

menjelaskan variasi variabel terikat yaitu 

loyalitas pelanggan. 

 

Perumusan hipotesis statistik : 

1. H0 : B1 = 0 

Berarti variabel bebas (kualitas produk, 

citra merek dan citra perusahaan) 

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 
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terhadap variabel terikat (loyalitas 

pelanggan) 

2. H1 : B1≠ 0 

Berarti variabel bebas (kualitas produk, 

citra merek dan citra perusahaan) 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat (loyalitas 

pelanggan) 

 

Tabel 4 

RINGKASAN HASIL UJI T DAN 

KOEFISIEN DETERMINASI 

PARSIAL 

 

N

o 

Variab

el 

Sig Batas 

Signifik

ansi 

r2 Kesimp

ulan 

1 Kualita

s 

Produk 

0.0

00 

0.05 0.6

43 

H0 

ditolak 

2 Citra 

Merek 

0.7

09 

0.05 0.0

45 

H0 

diterim

a 

3 Citra 

Perusa

haan 

0.0

00 

0.05 0.4

83 

H0 

ditolak 

      

Berdasarkan Tabel 4 diatas terdapat 

tiga variabel bebas yang dimasukkan ke 

dalam model regresi dan terdapat nilai 

signifikansi masing – masing variabel. Batas 

signifikansi merupakan nilai batas suatu 

variabel bebas dinyatakan berpengaruh 

secara signifikan atau berpengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel terikat. Apabila 

nilai signifikansi variabel kualitas produk, 

citra merek dan citra perusahaan diatas 0.05 

maka variabel tersebut dinyatakan 

berpengaruh tidak signifikan. Apabila nilai 

signifikansi variabel kualitas produk, citra 

merek dan citra perusahaan dibawah 0.05 

maka variabel tersebut dinyatakan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

loyalitas pelanggan. Dengan menggunakan 

perhitungan program SPSS 16.0 for 

windows, maka peneliti dapat merangkum 

hasil perhitungan uji t berupa tingkat 

signifikansi dan kontribusi pada masing – 

masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat yang tersaji pada Tabel 4.23 diatas. 

1. Uji T Untuk Variabel Kualitas Produk 

Variabel kualitas produk mendapatkan 

nilai signifikansi sebesar 0.000. maka 

dapat disimpulkan variabel kualitas 

produk secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Amanda Browniues Surabaya. 

2. Uji T Untuk Variabel Citra Merek 

Variabel citra merek mendapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0.709.maka dapat 

disimpulkan variabel citra merek secara 

parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Amanda 

Browniues Surabaya 

3. Uji T Untuk Variabel Citra Perusahaan 

Variabel citra perusahaan mendapatkan 

nilai signifikansi sebesar 0.000. maka 

dapt disimpulkan variabel citra 

perusahaan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Amanda Browniues Surabaya 

 

Pengaruh Kualitas Produk Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Amanda Brownies 

Surabaya 

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji t 

yang dilakukan oleh peneliti, 

menyatakan bahwa kualitas produk 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan pada 

Amanda Brownies Surabaya. Karena 

nilai signifikansi kualitas produk 

terhadap loyalitas pelanggan berada 

dibawah 0.05. Berdasarkan Tabel 4 

koefisien determinasi parsial, pengaruh 

variabel kualitas produk terhadap 

loyalitas pelanggan mendapatkan nilai 

kontribusi sebesar 0.643 persen yang 

artinya nilai kontribusi variabel yang 

paling tinggi dibanding dengan variabel 

bebas lainnya dalam mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. Koefisien regresi 
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dari kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan sebesar 0.217 yang artinya 

jika variabel kualitas produk mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

akan mengakibatkan kenaika pada 

variabel loyalitas pelanggan sebesar 

0.217 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. Sebaliknya jika 

variabel kualitas produk mengalami 

penurunan sebesar satu persen maka 

akan terjadi penurunann pada variabel 

loyalitas pelanggan sebesar 0.217 persen 

dengan asumsi variabel bebas lainnya 

konstan. 

 

Pengaruh Citra Merek Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Amanda 

Brownies Surabaya 

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji t 

yang dilakukan oleh peneliti, 

menyatakan bahwa citra merek secara 

parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan pada 

Amanda Brownies Surabaya. Karena 

nilai signifikansi citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan berada diatas 0.05 

yaitu sebesar 0.709. 

Berdasarkan Tabel 4, koefisien 

determinasi parsial, pengaruh variabel 

citra merek terhadap loyalitas pelanggan 

mendapatkan nilai kontribusi sebesar 

0.045 persen yang artinya nilai 

kontribusi variabel yang paling rendah 

dibanding dengan variabel bebas 

lainnya dalam mempengaruhi loyalitas 

pelanggan. Koefisien regresi dari citra 

merek terhadap loyalitas pelanggan 

sebesar 0.040 yang artinya jika variabel 

citra merek mengalami peningkatan 

sebesar satu persen maka akan 

mengakibatkan kenaikan pada variabel 

loyalitas pelanggan sebesar 0.040 

persen dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. Sebaliknya jika 

variabel citra merek mengalami 

penurunan sebesar satu persen maka 

akan terjadi penurunan pada variabel 

loyalitas pelanggan sebesar 0.040 

persen dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. 

Dalam penelitian ini tingginya 

kesadaran pelanggan Amanda Brownies 

terhadap citra merek tidak 

menyebabkan pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan.Dapat 

dikatakan bagi pelanggan Amanda 

Brownies yang menjadi responden 

dalam penelitian ini citra merek bukan 

merupakan variabel yang secara 

signifikan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan Amanda Brownies Surabaya. 

 

Pengaruh Citra Perusahaan 

Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Amanda Brownies Surabaya 

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji t 

yang dilakukan oleh peneliti, 

menyatakan bahwa citra perusahaan 

secara parsial signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan pada Amanda 

Brownies Surabaya. Karena nilai 

signifikansi citra perusahaan terhadap 

loyalitas pelanggan berada dibawah 

0.05. Berdasarkan Tabel 4 koefisien 

determinasi parsial pengaruh variabel 

citra perusahaan terhadap loyalitas 

pelanggan mendapatkan nilai kontribusi 

sebesar 0.483 persen yang artinya nilai 

kontribusi variabel tertinggi kedua  

dalam mempengaruhi loyalitas 

pelanggan. Koefisien regresi dari citra 

perusahaan terhadap loyalitas pelanggan 

sebesar 0.448 yang artinya jika variabel 

citra perusahaan mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

akan mengakibatkan kenaikan pada 

variabel loyalitas pelanggan sebesar 

0.448 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. Sebaliknya jika 

variabel citra perusahaan mengalami 

penurunan sebesar satu persen maka 

akan terjadi penurunann pada variabel 
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loyalitas pelanggan sebesar 0.448 

persen dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

SARAN 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis keempat (H4) pada peelitian ini 

menujukkan bahwa variabel kualitas produk, 

citra merek dan citra perusahaan secara 

simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Adapun besarnya pengaruh variabel – 

variabel tersebut secara simultan terhadap 

loyalitas pelanggan adalah sebesar 92.6 

persen. 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis peelitian ini menujukkan bahwa 

secara parsial variabel citra merek 

berpengaruh tidak signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan yang ditunjukkan pada 

uji F dengan nilai 0.709 > 0.05 

Variabel yang paling berpengaruh 

diantara variabel kualitas produk, citra 

merek dan citra perusahaan terhadap 

loyalitas pelanggan adalah kualitas produk 

dimana produk adalah sesuatu yang dijual 

oleh perusahaan kepada konsumen dan dari 

produk inilah konsumen bisa menilai 

bagaimana kualitas dari perusahaan itu 

sendiri. 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan 

yaitu masih banyaknya responden yang 

kurang serius dalam ketersediannya mengisi 

kuisioner ataupun kurang mengerti 

pengisian kuisioner yang telah dibagikan. 

Namun hal tersebut masih mampu diatasi 

oleh peneliti dengan cara mendampingi 

responden dalam pengisisan kuisioner. 

Berdasarkan pada hasil dan keterbatasa 

penelitian mka saran yang dapat diberikan 

kepada pihak Amanda Brownies adalah 

Mengolah brownies dengan ditambah atau 

membuat resep baru agar brownies bisa 

lebih tahan lama walau tanpa menggunakan 

bahan pengawet, Terus melakukan 

pengembangan topping baru untuk lebih 

menambah varian rasa dan juga menciptkan 

jenis brownies lainnya, Memberikan 

briefing atau pelatihan kepada karyawan 

berkaitan dengan pelayanan terhadap 

pelanggan, Lebih meningkatkan komunikasi 

kepada para pelanggan, bisa dengan cara 

memberikan tawaran kartu member agar 

mendapatkan potogan harga untuk 

meningkatkan ketertarikan pelanggan dalam 

melakukan pembelian ulang.  

Bagi peneliti selanjuutnya 

menambahkan dan memperbaiki instrumen 

penelitian dengan cara menambahkan 

jumlah indikator item pertanyaan dan 

menambah jumlah variabel seperti 

menambahkan variabel kepuasan pelanggan 

dan kualitas layanan yang dirasa yang belum 

digunakan dalam penelitian sekarang 
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