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Oleh 

Rosalia Yulim 

Shampoo merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk 

melakukan perawatan pada rambut. Industri-industri shampoo di Indonesia saat 

ini semakin berkembang pesat, dengan hadirnya berbagai macam produk shampoo 

dengan merek-merek yang beragam. Salah satu merek shampoo yang berkembang 

di Indonesia yaitu shampoo Clear, meskipun shampoo Clear termasuk salah satu 

merek yang diakui di Indonesia namun berdasarkan data top brand index tahun 

2016 shampoo Clear belum menjadi pilihan pertama konsumen dalam melakukan 

perawatan rambut hal ini mengindikasikan bahwa konsumen shampoo Clear 

belum sepenuhnya percaya terhadap merek shampoo Clear sehingga penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan merek yang terdiri dari brand 

reliability dan brand intentions terhadap loyalitas merek konsumen shampoo 

Clear di Bandar Lampung. Sampel pada penelitian ini adalah pengguna shampoo 

Clear yang ada di Bandar Lampung sebanyak 100 orang yang ditentukan melalui 

metode probability sampling, dengan teknik purposive sampling. Desain 

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif verifikatif, penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan secara parsial (uji-t) dan secara simultan (uji-f). Hasil penelitian ini adalah 

variabel brand reliability dan brand intentions berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas merek/brand loyalty. Variabel bebas yang mempunyai pengaruh terbesar 

yaitu brand reliability (X1) dengan nilai β = 0.599 dengan sgnifikansi 0.000, 

selanjutnya variabel brand intentions (X2) dengan nilai β = 0.255 dengan 

signifikansi 0.038 dan masing-masing variabel X memberikan kontribusi dalam 

mempengaruhi Variabel Y sebesar 69.4% dan sisanya sebesar 30.6% dipengaruhi 

oleh variabel lain.  

Kata kunci: Kepercayaan Merek, Loyalitas Merek/Brand Loyalty, Brand 

Reliability, Brand Intentions, Shampoo Clear.   

 



ABSTRACT

EFFECT OF THE DIMENSION OF BRAND TRUST ON THE BRAND
LOYALTY OF CONSUMER CLEAR SHAMPOO

(Study on Consumer of Clear Shampoo in Bandar Lampung)

By

Rosalia Yulim

Shampoo is the one of the society necessity whichis used to do maintenance on
the hair. Shampoo industries in Indonesia nowis growing rapidly, by the existence
of several products shampoo with brands diverse. On shampoo brands that
develops in Indonesia which is Clear shampoo, although Clear shampoo including
one brand recognized in the country but based on Top Brand Index 2016 Clear
shampoo had not been the first choice to consumers in doing hair care this
indicates that consumers Clear shampoo not fully believe in Clear shampoo. So
that this research aims to identify the influence of brand trust consisting of brand
reliability and brand intentions on brand loyalty of consumer Clear shampoo in
Bandar Lampung. Sample on this research is Clear shampoo users who are in
Bandar Lampung as many as 100 people who determined through a method of
probability sampling, with purposive techniques of sampling. Design study used is
research descriptive verifikatif, this research using analysis linear regression
multiple. The testing of hypotheses done with a partial t (uji-t) and simultaneous
(uji-f). The result is variable of brand reliability and brand intentions significant to
brand loyalty. Independent variable that have the greatest influence of brand
reliability (X1) with a value of β = 0.599 with significant of 0.000, and brand
intentions (X2) with a value of β = 0.255 with significant of  0.038 and each of the
variables X contribute in influencing variable Y for 69.4% and the remaining
30.6% is influenced by other variables.

Key Words: Brand Trust, Brand Loyalty, Brand Reliability, Brand Intentions,
Clear Shampoo



PENGARUH DIMENSI KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS
MEREK KONSUMEN SHAMPOO CLEAR

(Studi Pada Konsumen Shampoo Clear di Bandar Lampung)

Oleh

Rosalia Yulim

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG
2017









RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 5 Januari 1996, sebagai anak

ketiga dari lima bersaudara, dari Bapak Muslim dan Ibu Yusni Noviarty.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Sriwijaya Bandar Lampung pada tahun

2001, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Merapi Bandar Lampung pada

tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 29 Bandar Lampung

pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Keatas (SMA) di SMAN 5 Bandar

Lampung pada tahun 2013.

Tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Undangan.

Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2016 selama

60 hari di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung

Timur.



Motto:

“Sometimes silence is the best answer”
(Rosalia Yulim)



Karya ini Kupersembahkan untuk:

Ayahandaku Muslim dan Ibundaku Yusni Noviarty (Orang Tuaku),

Terimakasih atas doa, dukungan, pengorbanan serta cinta dan kasih
sayang yang tulus tak tehingga selama ini untukku tanpa kalian aku

bukanlah apa-apa

Purnama Sari dan Melisa Handayani (Kakakku),

Nadya Mayang Sari dan Ade Putra Sanjaya (Adikku),

Terimakasih sudah menjadi penyemangatku, pendengarku dan
penasehatku, terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang tulus

kalian berikan untukku

Semua Keluargaku, Sahabatku dan Orang-Orang selalu menyayangiku
dan selalu menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini

Serta Almamater yang ku banggakan, Universtitas Lampung



SANWACANA

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan

judul “Pengaruh Dimensi Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Merek

Konsumen Shampoo Clear (Studi Pada Konsumen Shampoo Clear di Bandar

Lampung)” adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu Ilmu

Ekonomi di Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang peneliti alami selama ini memberikan kesan dan makna

mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas.

Bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh peneliti

mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan

hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Hi.Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. R.R. Erlina, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Yuningsih, S.E., M.M., selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Roslina, S.E., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah memberikan

pengarahan, saran dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.



5. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc., selaku pembimbing II yang telah

memotivasi, mengarahkan serta memberi saran bagi peneliti dalam

menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dorothy R.H. pandjaitan, S.E., M.Si., selaku Penguji Utama atas

kesediaan menguji, saran,kritik, juga ilmu pengetahuan yang telah diberikan.

7. Ibu Faila Shofa, S.E., M.S.M. selaku Pembimbing Akademik selama Peneliti

menjadi Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung.

8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti.

9. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung atas bantuan yang diberikan kepada Peneliti.

10. Kakekku, Kemas Hamdani AR (Alm) yang selalu menjadi panutanku dan

penyemangatku, memberikan motivasi untukku, membantuku, menemaniku,

dan memahami keluh kesahku, terimakasih untuk kakekku yang tercinta.

11. Kedua orangtuaku, Muslim dan Yusni Noviarty yang tidak pernah henti

memberikan doa dan dukungan selama ini. Maaf masih menjadi beban kalian,

tapi percayalah selalu ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang

untuk membahagiakan kalian.

12. Kakakku, Purnama Sari dan Melisa Handayani yang bersedia membantuku

saat kesusahan serta mendengarkan keluh kesahku selama mengerjakan

skripsi. Maaf jika selama ini selalu merepotkan dan menyebalkan.

13. Adikku, Nadya Mayang Sari dan Ade Putra Sanjaya yang selalu memberikan

dukungan dan kasih sayang kepadaku.



14. Pamanku, Rudi Rahmadian yang selalu bersedia membantuku dalam keadaan

sulit selama menjalani awal hingga akhir perkuliahan ini, dan selalu

mendengarkan serta memahami kesusahanku.

15. Tanteku, Ade Arista Mega Sari yang selalu mendengarkan keluh kesahku,

selalu berusaha membantuku, selalu memberikan saran dan kritik yang

memotivasi dan selalu memberikan dukungan dan semangat untukku.

16. Sahabat-sahabatku yang selalu menghibur dan berbagi suka duka dimana pun

dan kapan pun Shinta Seftiana, Devi Setiawati, Hani Aulia, Septiana Wati,

Rika Andriani. Terima kasih atas kebersamaan selama ini semoga kita

menjadi orang yang sukses dikemudian hari.

17. Teman-temanku yang selalu membantu, Ahmad Ikhu, Liyana Citra, Galih

Prasetyo, Rahmawati, Rifky Alfiansyah, Mentari Dwi dan lainnya yang tidak

dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan dukungan kalian.

18. Seluruh teman-teman Manajemen Reguler dan Manjemen Pemasaran

Angkatan 2013 semoga kita menjadi orang yang sukses dan berguna

dikemudian hari dan dapat mencapai cita-cita yang diimpikan.

19. Almamater yang kubanggakan, Universitas Lampung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat

bagi kita semua.

Bandar Lampung, 25 Maret 2017
Peneliti,

Rosalia Yulim



2

DAFTAR ISI

Halaman
COVER
ABSTRAK
DAFTAR ISI.......................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL................................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. v
DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................... vi

I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1
B Rumusan Masalah.................................................................................. 9
C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 9
D. Manfaat Penelitian................................................................................ 10

II. TINJAUAN PUSTAKA................................................................................... 11
A. Merek (Brand). ..................................................................................... 11
B. Kepercayaan Merek (Brand Trust) ...................................................... 13
C. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) ......................................................... 16
D. Penelitian Terdahulu............................................................................. 21
E. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 23
F. Hipotesis................................................................................................ 24

III. METODE PENELITIAN................................................................................ 25
A. Desain Penelitian .................................................................................. 25
B. Sumber Data ......................................................................................... 25

1. Data Primer .................................................................................... 25
2. Data Sekunder ................................................................................ 26

C. Populasi dan Sampel............................................................................. 26
1. Populasi ......................................................................................... 26
2. Sampel............................................................................................ 28

D. Metode Pengumpulan Data .................................................................. 27
1. Kuesioner ....................................................................................... 27
2. Studi Pustaka.................................................................................. 27

E. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel...................................... 28
1. Variabel Penelitian ......................................................................... 28
2. Definisi Operasional Variabel ....................................................... 28

ii



3

F. Skala Pengukuran.................................................................................. 29
G. Metode Analisis Data ........................................................................... 30

1. Validitas ......................................................................................... 31
2. Reliabilitas...................................................................................... 31
3. Regresi Linear Berganda ............................................................... 33

H. Pengujian Hipotesis .............................................................................. 32
1. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) ....................................................... 32
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji-f).................................................... 32
3. Koefisien Determinasi (R2) ........................................................... 32

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................................... 33
A. Validitas dan Reliabilitas...................................................................... 33

1. Validitas ......................................................................................... 33
2. Reliabilitas...................................................................................... 34

B. Analisis Kualitatif ................................................................................. 35
C. Karakteristik Responden....................................................................... 35

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin ...................................... 35
2. Karakteristik Berdasarkan Usia...................................................... 36
3. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan ............................................. 37
4. Karakteristik Berdasarkan Jenis Shampoo..................................... 37
5. Karakteristik Berdasarkan Ukuran Shampoo................................. 38

D. Distribusi Jawaban Responden............................................................. 39
1. Tanggapan tentang Brand Reliability (X1) .................................... 39
2. Tanggapan tentang Brand Intentions (X2)..................................... 40
3. Tanggapan tentang Loyalitas Merek/Brand Loyalty (Y) ............... 42

E. Analisis Kuantitatif ............................................................................... 43
1. Analisis Regresi Linear Berganda ................................................. 43

F. Pengujian Hipotesis............................................................................... 45
1. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) ....................................................... 45
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji-f).................................................... 47
3. Koefisien Determinasi (R2) ........................................................... 48

G. Pembahasan .......................................................................................... 49

V. SIMPULAN DAN SARAN ............................................................................ 51
5.1 Simpulan ............................................................................................. 51
5.2 Saran ................................................................................................... 52

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

iii



4

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Macam-Macam Shampoo dan Fungsinya..................................................... 2
2. Kategori Produk Shampoo Clear Wanita dan Manfaatnya ........................... 4
3 Kategori Produk Shampoo Clear Pria dan Manfaatnya ................................ 5
4 Penjualan Shampoo Clear di Indonesia Tahun 2015-2016........................... 6
5 Top Brand Index Tahun 2014-2016 .............................................................. 7
6 Penelitian Terdahulu .................................................................................... 21
7 Operasional Variabel Penelitian................................................................... 28
8.      Uji Validitas ................................................................................................ 34
9.      Uji Reliabilitas ............................................................................................ 35
10.    Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................................ 35
11.    Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ................................................ 36
12.    Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan ....................................... 37
13.    Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Shampoo ................................ 37
14.    Karakteristik Responden Berdasarkan Ukuran Shampoo ........................... 38
15.    Hasil Jawaban Responden Tentang Brand Reliability ................................ 39
16.    Hasil Jawaban Responden Tentang Brand Intentions ................................. 40
17.    Hasil Jawaban Responden Tentang Loyalitas Merek/Brand Loyalty ......... 42
18.    Hasil Uji Regresi Linear Berganda .............................................................. 44
19.    Hasil (Uji-t) .................................................................................................. 46
20.    Hasil (Uji-f).................................................................................................. 47
21.    Koefisien Determinasi (R2) ......................................................................... 48

iv



5

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pemikiran....................................................................................... 24
2.    Shampoo Clear Untuk Wanita ....................................................................... 83
3.    Shampoo Clear Untuk Pria............................................................................. 84

v



6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Kuesioner Penelitian ...................................................................................... 57
2.    Frekuensi Jawaban 30 Responden ................................................................. 61
3.    Validitas ......................................................................................................... 62
4.    Reliabilitas ..................................................................................................... 65
5.    Frekuensi Jawaban 100 Responden ............................................................... 67
6.    Frekuensi Karakteristik Responden .............................................................. 70
7.    Frekuensi Jawaban Responden ...................................................................... 76
8.    Regresi Linear Berganda ............................................................................... 79
9.    Tabel Distribusi t ........................................................................................... 80
10.  Tabel Distribusi f ........................................................................................... 82

vi



1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri-industri shampoo di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat,

dengan hadirnya berbagai macam produk shampoo dengan merek-merek yang

beragam. Menurut Simamora (2007:542) menyatakan “merek adalah segala

sesuatu yang mengidentifikasikan barang atau jasa penjual dan membedakannya

dari barang dan jasa lainnya, merek sangat penting untuk suatu produk. Selain itu,

shampoo termasuk kategori perawatan pribadi (personal care). Produk perawatan

pribadi atau personal care adalah produk-produk untuk kesehatan dan kebersihan

tubuh seperti, shampoo, pasta gigi, sabun, sabun cuci muka dan lainnya, hal ini

tentu akan membuat konsumen semakin selektif dalam memilih produk perawatan

pribadi ini dan tentunya produk dapat dipercaya dan aman.

Suatu merek sangat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada suatu

produk, Menurut Chaudhuri dan Holbrook (2001:82) mendefinisikan kepercayaan

merek (brand trust) sebagai kesediaan konsumen untuk mengandalkan

kemampuan merek untuk melakukan fungsi yang dinyatakannya. Oleh karena itu,

merek yang terdapat pada produk-produk personal care tersebut harus dapat
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diandalkan dan sesuai dengan fungsinya sehingga merek tersebut dapat

memberikan kepuasan dan kepercayaan di benak konsumen.

Beragam produk shampoo yang ada di pasar, membuat banyak variasi mulai dari

jenis shampoo, manfaat yang diberikan dan kandungan yang ada didalamnya, hal

ini tentu membuat konsumen menjadi bingung dan kesulitan dalam memilih

shampoo yang sesuai dengan kebutuhannya. Secara umum ada tujuh jenis

shampoo dan manfaatnya yang beredar di pasar, berikut ini adalah empat jenis

shampoo dan manfaatnya:

Tabel 1. Macam-Macam Shampoo dan Fungsinya

No. Tipe Shampoo Fungsi Utama

1. Shampoo
Pembersih

Shampoo untuk membersihkan secara menyeluruh
(clarifying shampoo), biasanya berfungsi untuk
menghilangkan residu atau sisa produk perawatan
semacam creambath, busa untuk rambut (foam),
hairspray, lilin rambut (wax), jelly rambut (gel), dan
produk lainnya yang tertinggal di kulit kepala.

2. Shampoo
Penambah Volume

Jenis shampoo ini mengandung protein yang
membuat rambut terlihat lebih berisi atau tebal.

3. Shampoo Penyehat Shampoo ada yang dibuat khusus untuk rambut yang
dicat atau diberi warna atau keriting karena rambut
cukup menderita dengan masuknya cairan kimia
hingga ke akar rambut dan hal ini bisa
mempengaruhi kondisi kesehatan rambut.

4. Shampoo
Pelembab

Pilihan terbaik bagi rambut kering dan kaku,
shampoo ini dapat memperbaiki rambut bercabang
dan menjaga kelembaban agar tidak terlalu kering.

5. Shampoo Rambut
Berminyak

Shampoo untuk menghilangkan atau mebuang
minyak yang berlebih dari rambut dan kulit kepala.

6. Shampoo Ketombe Shampoo yang digunakan untuk menghilangkan
ketombe di kulit kepala.

7. Shampoo Rambut
Normal

Untuk rambut yang tidak mempunyai kelebihan
minyak ataupun ketombe di kulit kepala dan tidak
mempunyai masalah apapun pada rambut.

Sumber: rambutpedia.co.id Tahun 2016
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Shampoo Clear telah diluncurkan di Indonesia sejak tahun 1975, Shampoo Clear

memberikan solusi efektif dalam mengatasi masalah ketombe. Salah satu kinerja

luar biasa Shampoo Clear adalah karena iklim tropis Indonesia yang

mengakibatkan kelembaban membuat ketombe menjadi masalah umum

masyarakat Indonesia, oleh karena itu timbul daya tarik besar untuk menggunakan

shampoo anti ketombe di Indonesia. Produk-produk dari Unilever itu sendiri

sudah tersebar luas di kota-kota besar yang ada di Indonesia seperti Jakarta,

Surabaya, Palembang, Bandung, Bandar Lampung dan lainnya, masyarakat di

Indonesia pun sudah tidak asing lagi dengan produk-produk dari Unilever.

Hasil riset Clear Paris Institute mengungkapkan bahwa 60% penduduk dunia

mengalami masalah dengan kulit kepalanya, antara lain berketombe, kulit kepala

kering dan rambut rontok, sementara tidak lebih dari 30% dari merek shampoo di

dunia yang ada saat ini mampu menjawab masalah-masalah kulit kepala tersebut.

Hasil riset juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kulit kepala pria

dan wanita yang masing-masing mempunyai kebutuhan yang berbeda.

Mengerti akan hal tersebut, shampoo Clear sebagai ahli perawatan kulit kepala

menghadirkan shampoo Clear baru yang memberikan solusi total perlindungan 3

masalah kulit kepala dengan terobosan teknologi terkini dan diakui

keunggulannya oleh The International Academy of Cosmetic Dermatology

(IACD).
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Shampoo Clear memperkenalkan shampoo khusus untuk wanita yaitu dengan

kandungan Nutrium10 untuk shampoo Clear Women (unilever.co.id).

Tabel 2. Kategori Produk Shampoo Clear untuk Wanita dan Manfaatnya

No. Shampoo Clear
Wanita

Manfaat

1. Clear Superfresh
Apple

Diformulasikan khusus dengan Nutrium 10 yang
mengandung nutrien, vitamin dan mineral dengan
wangi segar Green Apple. Menutrisi kepala,
mengatasi masalah ketombe dan membuat rambut
wangi segar.

2. Clear Ice Cool
Menthol

Dengan cooling menthol, menyegarkan kulit kepala
dan rambut dengan sensasi dingin menthol.

3. Clear Complete Soft
Care

Dengan nutrisi creambath 2x lebih lengkap,
menutrisi kulit kepala secara mendalam membuat
rambut kuat dan indah.

4. Clear Herbal Fusion Dengan Asian Herbal, Clear menggabungkan
teknologi dan bahan-bahan tertentu untuk
mempertahankan nutrisi kulit kepala.

5. Clear Strong & Soft Dengan kolagen memperbaiki rambut dari pangkal
hingga ujung rambut untuk 10x lebih kuat & terasa
lebih lembut.

6. Clear Anti Hairfall Diformulasikan khusus dengan Nutrium Gingseng,
perpaduan dari nutrisi dan ekstrak tumbuh-
tumbuhan. Formulasinya menutrisi kulit kepala
secara mendalam untuk mengembalikan nutrisi
penting dan memberikan perlindungan lebih lama
terhadap ketombe, rambut lebih kuat dari akarnya.

Sumber: www.clear.co.id Tahun 2016

Shampoo Clear khususnya untuk para wanita memiliki berbagai varian dan

manfaat yang berbeda dengan shampoo lainnya, beda jenis nya beda juga

kegunaannya sehingga para wanita dapat menyesuaikan pemakaian shampoo yang

sesuai dengan kondisi masalah kulit kepala mereka.
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Shampoo Clear juga memperkenalkan terobosan teknologi baru untuk pria yaitu

dengan menghadirkan shampoo dengan kandungan pro-Nutrium10 untuk

shampoo Clear Men tentunya shampoo ini berbeda dengan merek shampoo pria

lainnya (unilever.co.id).

Tabel 3. Kategori Produk Shampoo Clear untuk Pria dan Manfaatnya

No. Shampoo Clear Pria Manfaat

1. Clear Men Deep
Cleanse

Diformulasikan khusus untuk pria dengan Bio
Nutrium 10, perpaduan nutrisi, vitamin & ekstrak
tumbuh-tumbuhan untuk perlindungan terus-
menerus terhadap ketombe. Dengan karbon aktif
dan menthol, membersihkan secara menyeluruh
untuk kulit kepala segar dan tetap sehat.

2. Clear Men Ice Cool
Menthol

Dengan cooling menthol memberikan sensasi
dingin maksimal, menyegarkan kulit kepala dan
rambut.

3. Clear Men Complete
Soft Care

Dengan 10 nutrisi dan ekstrak tumbuh-tumbuhan
membersihkan dan merawat kesehatan kulit kepala
untuk rambut mudah diatur.

4. Clear Men Anti
Hairfall

Diformulasikan khusus untuk pria dengan Bio
Nutrium Gingseng, perpaduan nutrisi, vitamin &
ekstrak tumbuh-tumbuhan untuk perlindungan
terus-menerus terhadap ketombe. Bio Nutrium
Gingseng membantu rambut lebih kuat dari
akarnya, rambut sehat dari pangkal hingga ujung.

Sumber: www.clear.co.id Tahun 2016

Shampoo Clear menciptakan shampoo untuk mengatasi masalah ketombe bagi

pria dan wanita, selain menciptakan shampoo untuk wanita, shampoo Clear juga

menciptakan shampoo khusus untuk kulit kepala pria dengan berbagai jenis dan

kegunaannya dalam mengatasi masalah khususnya masalah ketombe pada pria.
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Shampoo Clear dengan Vita-ACE nya telah terbukti selama bertahun-tahun

menyajikan produk anti ketombe yang bermutu tinggi. Shampoo Clear di

Indonesia hadir dengan berbagai jenis, manfaat dan ukuran yang berbeda-beda,

shampoo Clear dijual di pasaran dalam kemasan sachet 10ml dan kemasan botol

dengan berbagai ukuran mulai dari 70ml, 170ml dan 340ml  (clear.co.id).

Penjualan shampoo Clear mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu

meningkat dengan cepat, salah satunya yang terjadi pada distributor unilever di

Bandar Lampung CV. 3 Pilar di Tembesu, Campang Raya, Bandar Lampung.

Berikut adalah data penjualan shampoo Clear selama dua tahun terakhir, yaitu

tahun 2015 dan 2016.

Tabel 4. Penjualan Shampoo Clear di Bandar Lampung

Tahun Kwartal Penjualan Perubahan

1 Jan - 31 April 2015 I Rp. 17.689.565 -

1 Mei - 31 April 2015 II Rp. 18.235.038 3.08%

1 Sep - 31 Des 2015 III Rp. 12.987.297 -28.7%

1 Jan - 31 April 2016 I Rp. 20.931.876 61.1 %

1 Mei - 31 April 2016 II Rp. 18.163.011 -13.22%

1 Sep - 31 Des 2016 III Rp. 19.297.150 6.2 %

Total Rp. 115.303.937 28.5%
Sumber: CV. 3 Pilar Bandar Lampung Tahun 2015 dan 2016.

Tabel 4 menunjukkan bahwa shampoo Clear semakin berkembang di Bandar

Lampung dan banyak konsumen yang telah menggunakannya untuk kebutuhan

mereka sehari-hari. Perubahan penjualan shampoo Clear pada salah satu

distributor di Bandar Lampung mengalami penurunan di tahun 2015 pada kwartal

ke-III sebesar Rp. 5.247.741 dan di tahun 2016 pada kwartal ke-I penjualan
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shampoo Clear mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.944.579 dan terakhir

mengalami penurunan lagi di tahun 2016 pada kwartal ke-II sebesar Rp.

2.768.865, penjualan shampoo Clear khususnya di Bandar Lampung mengalami

fluktuasi penjualan yang tidak menentu hal ini menunjukkan bahwa shampoo

Clear tidak selalu menjadi pilihan utama konsumen khususnya di Bandar

Lampung dengan ditunjukkan dari persentase penjualan yang sempat mengalami

penurunan yang cukup besar, shampoo Clear juga belum mampu menjadi merek

terbaik di tahun 2016 dibandingkan dengan merek lainnya hal ini dapat dilihat

dari hasil Top Brand Index Tahun 2014-2016.

Tabel 5. Top Brand Index Tahun 2014-2016

Tahun 2014 TBI Tahun 2015 TBI Tahun 2016 TBI
Pantene 25,1% Clear 22,1% Pantene 22,0%
Clear 22,5% Pantene 21,4% Sunsilk 21,9%
Sunsilk 16,5% Sunsilk 18,2% Clear 18,2%
Lifebuoy 10,9% Lifebuoy 9,7% Lifebuoy 13,1%
Dove 6,1% Dove 8,4% Dove 8,2%
Rejoice 4,8% Rejoice 5,6% Rejoice 4,8%
Zinc 4,6% Zinc 4,3% Zinc 4,2%
Head &
Shoulders

2,5% Head &
Shoulders

3,1% Head &
Shoulders

3,6%

TRESemme 2,6%
Sumber: Top Brand Award Tahun 2014, 2015 dan 2016.

Top Brand Award adalah sebuah penghargaan kepada merek-merek terbaik

pilihan konsumen melalui survei dengan melihat tiga parameter yakni top of mind

share, top of market share dan top of commitment share. Berdasarkan data TBI

diatas menunjukkan bahwa shampoo Clear pada tahun 2015 mendapatkan urutan

pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen

terhadap produk shampoo Clear sebelumnya sangat tinggi dan banyak dipilih

konsumen namun pada tahun 2016 TBI pada shampoo Clear mengalami
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penurunan, pada tahun 2016 pasar shampoo dikuasai oleh shampoo merek

Pantene (topbrand-award.com).

Produk yang menempati posisi pertama menunjukkan bahwa merek tersebut

dianggap sebagai merek yang paling banyak disukai dan dipilih oleh konsumen

dari pada merek yang lain berdasarkan kategori tertentu. Hal ini menunjukkan

bahwa konsumen mempercayai merek tersebut karena memenuhi nilai merek

yang unggul dan berbeda. Kepercayaan konsumen pada merek yang semakin

tinggi akan menciptakan tingkat loyalitas yang semakin tinggi juga. Pernyataan

tersebut sesuai dengan pendapat Lau dan Lee (1999:346) bahwa kepercayaan pada

merek berpengaruh pada loyalitas konsumen. Berdasarkan data TBI tersebut juga

menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek shampoo

Clear masih kurang dipercaya.

Nama merek juga dapat memiliki kesetiaan konsumen yang kuat, karena

kepercayaan merek (brand trust), kepercayaan merek pun diukur dari keandalan

merek (brand reliability) dengan melihat kemampuan merek dalam memenuhi

nilai yang dijanjikan sehingga konsumen akan puas dan yakin dengan merek

tersebut dan intensi merek (brand intentions) yang dimiliki pada suatu merek

dalam mengutamakan kepentingan konsumen pada saat masalah muncul tak

terduga. Terciptanya kepercayaan merek dalam benak konsumen akan

menentukan kesetiaan konsumen terhadap merek (brand loyalty) dan kepercayaan

berpotensi menciptakan hubungan-hubungan yang bernilai tinggi (Morgan &

Hunt, 1994:85). Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan, penulis
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ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh dimensi kepercayaan merek

terhadap loyalitas merek konsumen shampoo Clear di Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas bahwa persaingan produk

shampoo semakin ketat, bila dilihat dari hasil data top brand index pada tahun

2016 merek shampoo Clear berada diposisi ketiga hal ini menujukkan bahwa

masih banyak konsumen yang kurang percaya dalam memilih produk perawatan

rambut merek shampoo Clear meskipun penjualan shampoo Clear meningkat

terutama di daerah Bandar Lampung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Salah satu yang harus dilakukan shampoo Clear adalah bagaimana

mempertahankan pelanggan dan menciptakan kepercayaan terhadap merek

sehingga menimbulkan loyalitas konsumen terhadap merek shampoo Clear yang

mampu bertahan lama untuk persaingan di masa mendatang. Berdasarkan uraian

yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Apakah ada pengaruh dimensi kepercayaan merek terhadap loyalitas merek

konsumen shampoo Clear di Bandar Lampung?”

C. Tujuan Penlitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari

penelitian adalah sebagai berikut:

Mengetahui pengaruh dimensi kepercayaan merek terhadap loyalitas merek

konsumen shampoo Clear di Bandar Lampung.
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D. Manfaat Penlitian

1. Bagi Perusahaan

Kegunaan praktis dalam penelitian ini dalam bentuk saran ataupun masukan untuk

perusahaan yang dapat menjadi tolak ukur strategi perusahaan dalam menghadapi

persaingan pada masa mendatang.

2. Bagi Akademisi

Dapat memberikan pengetahuan tentang studi penelitian yang berkaitan dengan

pemasaran khususnya dan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau

pembanding untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepercayaan

merek.

3. Bagi Peneliti

Sebagai syarat kelulusan pendidikan Sarjana Strata 1 Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Merek (Brand)

Menurut American Marketing Association (AMA) dalam Kotler (2009:258)

mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi

itu semua yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah

satu penjual atau kelompok penjual dan membedakannya dari para pesaing.

Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1, merek adalah tanda yang

berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Rangkuti (2004:60) mengatakan bahwa merek merupakan janji penjual secara

konsisten memberikan future, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli, merek

terbaik akan memberikan jaminan kualitas.

Kotler (2009:259) Merek memiliki fungsi bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Menyederhanakan penanganan atau peluncuran produk.

2. Membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi.

3. Menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau

aspek unik produk. Bagi perusahaan, merek mempresentasikan bagian properti

hukum yang sangat berharga, dapat mempengaruhi konsumen, dapat dibeli dan

dijual, serta memberikan keamanan pendapatan masa depan yang langgeng.
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Menurut Rangkuti (2004:62) merek dapat memiliki enam level pengertian, yaitu

sebagai berikut:

1. Attribut (attributes)

Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu, atribut tersebut dimiliki dan

selalu diingat oleh pelanggan.

2. Manfaat (benefits)

Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Atribut

“tahan lama” dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional.

3. Nilai (value)

Merek juga menyatakan suatu tentang nilai produsen.

4. Kebudayaan (culture)

Merek juga mewakili budaya tertentu.

5. Kepribadian (personality)

Merek juga mencerminkan budaya tertentu.

6. Pemakai (user)

Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli dan menggunakan produk.

Jadi dapat disimpulkan bahwa merek sangat penting untuk suatu produk yang

dimiliki oleh perusahaan, karena merek adalah sebagai simbol atau tanda dari

suatu produk atau perusahaan pembuat produk tersebut untuk membedakannya

dari para pesaingnya, setiap produk yang dijual tentulah memiliki merek dari

berbagai perusahaan, dengan adanya merek, produk tersebut agar lebih mudah

dikenali oleh konsumen karena ciri khasnya yang unik dan berbeda dari yang lain.
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B. Kepercayaan Merek (Brand Trust)

Lau dan Lee (1999:344) menyatakan bahwa brand trust merupakan keinginan

pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek dengan resiko-resiko yang

dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang

positif. Menurut Lau dan lee (1999:344) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi

kepercayaan terhadap merek, yang artinya ketiga faktor ini berhubungan tiga

entitas yang tercakup dalam hubungan antara merek dan konsumen.adapun ketiga

faktor tersebut adalah merek itu sendiri, perusahaan, pembuat merek , dan

konsumen Menurut Chaudhuri dan Holbrook (2001:82) mendefinisikan

kepercayaan merek sebagai kesediaan konsumen untuk mengandalkan

kemampuan merek untuk melakukan fungsi yang dinyatakannya.

Menurut Delgado et al (2003:11) kepercayaan merek diartikan sebagai perasaan

keamanan dipegang oleh konsumen dalam / interaksinya dengan merek, bahwa

hal itu didasarkan pada persepsi bahwa merek adalah terpercaya dan bertanggung

jawab untuk kepentingan dan kesejahteraan konsumen. Kepercayaan merek

dikonsepkan sebagai harapan dari brand reliability dan brand intentions dalam

situasi yang melibatkan risiko kepada konsumen (Delgado 2003:7).

Selajutnya Lau dan Lee (1999:345) memproposisikan bahwa kepercayaan

terhadap merek akan menimbulkan loyalitas merek. Lau dan Lee mengukur

kepercayaan merek dari 3 faktor. Hubungan ketiga faktor tersebut dengan

kepercayaan merek dapat digambarkan sebagai berikut :

1). Karakteristik Merek (Brand characteristic) mempunyai peran yang sangat

penting dalam menentukan pengambilan keputusan konsumen untuk
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mempercayai suatu merek. Hal ini disebabkan oleh konsumen melakukan

penilaian sebelum membeli. Karakteristik merek yang berkaitan dengan

kepercayaan merek meliputi dapat diramalkan, mempunyai reputasi dan

kompeten.

2). Karakteristik Perusahaan (Company characteristic) yang ada di balik suatu

merek juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek

tersebut. Pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada di balik merek

suatu produk merupakan dasar awal pemahaman konsumen terhadap merek suatu

produk. Karakteristik ini meliputi reputasi suatu perusahaan, motivasi perusahaan

yang diinginkan, dan integritas suatu perusahaan.

3). Karakteristik Merek Konsumen (Consumer – brand characteristic) merupakan

dua kelompok yang saling mempengaruhi oleh sebab itu, karakteristik konsumen-

merek dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap merek. Karakteristik ini

meliputi kemiripan antara konsep emosional konsumen dengan kepribadian

merek, kesukaan terhadap merek, dan pengalaman terhadap merek.

Selain itu, menurut Delgado et al, (2005:188), ada 2 dimensi yang digunakan

untuk mengukur kepercayaan merek adalah kemampuan merek untuk dipercaya

(brand reliability), dan intens baik merek (brand intentions) yang didasarkan pada

keyakinan konsumen bahwa merek tersebut mampu mengutamakan kepentingan

konsumen.

Delgado et al (2005:188). Mengungkapkan bahwa, brand reliability atau

kehandalan merek yang bersumber pada keyakinan konsumen bahwa produk

tersebut mampu memenuhi nilai yang dijanjikan atau dengan kata lain persepsi
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bahwa merek tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan,

brand reliability merupakan hal yang esensial bagi terciptanya kepercayaan

terhadap merek karena kemampuan merek memenuhi nilai yang dijanjikannya

akan membuat konsumen menaruh rasa yakin akan mendapatkan apa yang

dibutuhkan dalam hal ini kebutuhan untuk keluar dari perasaan terancamnya.

Sedangkan brand intentions didasarkan pada keyakinan konsumen bahwa merek

tersebut mampu mengutamakan kepentingan konsumen ketika masalah dalam

konsumsi produk muncul secara tidak terduga. Kedua komponen kepercayaan

merek bersandar pada penilaian konsumen yang subyektif atau didasarkan pada

persepsi masing-masing konsumen terhadap manfaat yang dapat diberikan

produk/merek.

Menurut Kustini (2011:23) brand trust dapat diukur melalui dimensi viabilitas

(dimension of viability) dan dimensi intensionalitas (dimension of intentionality).

1). Dimensi Viabilitas (Dimension of Viability) Dimensi ini mewakili sebuah

persepsi bahwa suatu merek dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan nilai

konsumen. Dimensi ini dapat diukur melalui indikator kepuasan dan nilai (value).

2). Dimensi Intensionalitas (Dimension of Intentionality) Dimensi ini

mencerminkan perasaan aman dari seorang individu terhadap suatu merek.

Dimensi ini dapat diukur melalui indikator security dan trust.

Ferrinadewi dalam Danny (2014:2) mengemukakan, terdapat tiga aktivitas yang

dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen

yaitu :
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1. Mencapai Hasil (Achieving result)

Yaitu harapan konsumen tidak lain adalah janji konsumen yang harus dipenuhi

bila ingin mendapatkan kepercayaan konsumen.

2. Bertindak dengan Integritas (Acting with integrity)

Yaitu bertindak dengan integritas berarti adanya konsistensi antara ucapan dan

tindakan dalam setiap situasi. Adanya integritas merupakan faktor kunci bagi

salah satu pihak untuk percaya akan ketulusan dan pihak lain.

3. Menunjukkan Perhatian (Demonstrate concern)

Yaitu kemampuan perusahaan untuk menunjukkan perhatiannya kepada

konsumen dalam bentuk menunjukkan sikap pengertian konsumen jika

menghadapi masalah dengan produk, akan menumbuhkan kepercayaan dengan

merek.

C. Loyalitas Merek (Brand Loyalty)

Menurut Oliver (1999:34), mendefinisikan loyalitas merek atau brand loyalty

sebagai suatu komitmen yang dipegang untuk kembali membeli sebuah pilihan

produk / jasa secara konsisten di masa depan, sehingga menyebabkan pembelian

berulang dengan merek yang sama dalam satu set pembelian meskipun pengaruh

situasional dan upaya pemasaran memiliki potensi menyebabkan beralih perilaku,

Loyalitas merek adalah sejauh mana pelanggan merekomendasikan dan terus

membeli produk/layanan yang sama. Sedangkan menurut Y. Liu (2007:20)

loyalitas berarti pelanggan membeli produk atau jasa berulang kali. Loyalitas

merek adalah komitmen dan sikap positif untuk membeli merek yang sama

dengan cara tahan lama dalam situasi pembelian masa depan mereka.
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Menurut Schiffman dan Kanuk (2004:227), loyalitas merek adalah preferensi

konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama

pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu. Loyalitas merek

adalah sebuah komitmen yang kuat dalam berlangganan atau membeli suatu

merek secara konsisten di masa yang akan datang.

Fatih dan Hayrettin (2013:112), Salah satu faktor yang paling penting secara

langsung mempengaruhi loyalitas merek adalah kepercayaan merek. Kepercayaan

memainkan peran penting dalam meningkatkan loyalitas merek dan juga memiliki

dampak pada faktor-faktor seperti mempertahankan pangsa pasar dan fleksibilitas

harga yang terkait dengan hasil pemasaran (Gommans, 2001:47)

Lau and Lee (1999:343) kepercayaan ditemukan dapat mengarah pada level

tertinggi dari loyalitas, yaitu komitmen. Dalam hubungan kepercayaan dan merek,

entitas yang dipercaya adalah bukan orang, tapi sebuah simbol. Karena itu,

loyalitas pada merek melibatkan kepercayaan pada merek.

Menciptakan loyalitas dalam pasar saat ini, pemasar harus memfokuskan pada

pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan dalam consumer-brand relationship.

Tjahyadi (2006:72) mendefinisikan loyalitas merek sebagai komitmen pelanggan

terhadap suatu merek tertentu yang berasal dari adanya sikap yang positif terhadap

merek tersebut.

Alhaddad (2015:138) bahwa dalam penelitian loyalitas merek atau brand loyalty,

tantangan utama berpusat pada mendefinisikan konstruk loyalitas merek dan

pengukurannya. Para peneliti telah ditantang untuk mendefinisikan dan mengukur

loyalitas merek karena dimensi ini dibentuk oleh dua komponen yang berbeda:
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sikap (attitudinal) dan perilaku (behavioral). Kedua komponen menjelaskan

pembentukan loyalitas merek. Pada satu sisi, komponen sikap menunjukkan

bahwa pembentukan loyalitas berasal dari ikatan positif atau komitmen antara

konsumen dan merek, konsumen dan sikap, pada gilirannya, muncul dari

kebetulan antara atribut merek dan preferensi konsumen. Selanjutnya, dari

komponen perilaku, pembentukan loyalitas dijelaskan oleh konsumen sebelum

pembelian yang mengakibatkan kebiasaan pembelian tertentu.

Penelitian Fatih dan Hayrettin bahwa loyalitas merek dapat diukur menggunakan

2 dimensi, yaitu Attitudinal Loyalty dan Behavioural Loyalty.

Menurut Pourian dan Bakhsh (2015:49), bahwa loyalitas dapat diukur melalui 2

kriteria yaitu perilaku (behavioural) dan sikap (attitudinal), apa yang konsumen

lakukan dan apa yang konsumen rasakan.

Menurut Chaudhuri dan Holbrook (2001:83) dalam penelitiannya ada dua aspek

yang dapat diukur untuk mengukur loyalitas merek, yaitu :

1. Loyalitas Pembelian (Purchase loyalty), merupakan keinginan konsumen untuk

membeli kembali merek suatu produk. Ketika konsumen mengevaluasi produk

tertentu lebih tinggi dari pada pesaing lainnya akan menyebabkan kenaikan pada

frekuensi dan kuantitas dari pembelian biasanya.

2. Loyalitas Sikap (Attitudinal Loyalty), merupakan level komitmen dari

konsumen rata-rata terhadap merek, hal ini meliputi tingkat komitmen akan nilai

unik yang diasosiasikan terhadap merek.
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Menurut Rangkuti (2004:39) loyalitas merek dapat diukur melalui:

1. Pengukuran Perilaku (Behavior measures)

Suatu cara langsung untuk menentukan loyalitas terutama untuk habitual behavior

(perilaku kebiasaan) adalah dengan memperhitungkan pola pembelian aktual.

2. Pengukuran Biaya Peralihan (Measuring switch cost)

Pengukuran pada variabel ini dapat mengidentifiksikan loyalitas pelanggan dalam

suatu merek.Pada umumnya jika biaya untuk mengganti merek sangat mahal,

pelanggan

akan enggan untuk berganti merek sehingga laju penyusutan kelompok pelanggan

dari waktu ke waktu akan rendah.

3. Pengukuran Kepuasan (Measuring satisfaction)

Pengukuran terhadap kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan suatu merek

merupakan indikator paling penting dalam loyalitas merek. Bila ketidakpuasan

pelanggan terhadap suatu merek rendah, maka pada umumnya tidak cukup alasan

bagi pelanggan untuk berpindah ke merek lain kecuali bila ada faktor penarik

yang cukup kuat.

4. Pengukuran Terhadap Merek (Measuring liking brand)

Kesukaan terhadap merek, kepecayaan, perasaan hormat atau bersahabat dengan

suatu merek membangkitkan kehangatan dan kedekatan dalam perasaan

pelanggan. Akan sulit bagi merek lain untuk menarik pelanggan yang berada

dalam tahap ini. Ukuran rasa suka tersebut adalah kemauan untuk membayar

harga yang lebih mahal untuk mendapatkan produk tersebut.
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5. Pengukuran Komitmen (Measuring commitment)

Salah satu indikator kunci adalah jumlah interaksi dan komitmen pelanggan

terkait dengan produk tersebut. Kesukaan pelanggan akan suatu merek akan

mendorong mereka untuk membicarakan merek tersebut kepada orang lain baik

dalam taraf menceritakan atau sampai tahap merekomendasikan.

Adapun fungsi loyalitas menurut Durianto et al (2001:127) adalah:

1. Mengurangi biaya pemasaran (Reduced marketing cost)

Dalam kaitannya dengan biaya pemasaran, akan lebih murah mempertahankan

pelanggan dibandingkan dengan upaya untuk mempertahankan pelanggan baru,

jadi biaya pemasaran akan mengecil jika brand loyalty meningkat. Ciri yang

paling nampak dari jenis pelanggan ini adalah mereka membeli suatu produk

karena harganya murah.

2. Meningkatkan perdagangan (Trade leverage)

Loyalitas yang kuat terhadap suatu merek menghasilkan peningkatan perdagangan

dan memperkuat keyakinan perantara pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa

pembeli ini akan membeli merek didasarkan kebiasaan mereka selama ini.

3. Menarik minat pelanggan baru (Attracting new customers)

Banyaknya pelanggan suatu merek yang merasa puas dan suka pada merek

tersebut akan menimbulkan perasaan yakni bagi calon pelanggan untuk

mengkonsumsi merek tersebut terutama jika pembelian yang yang mereka

lakukan mengundang resiko tinggi. Disamping itu, pelanggan yang puas

umumnya akan merekomendasikan merek tersebut kepada orang yang dekat

dengannya sehingga akan menarik pelanggan baru.
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4. Memberi waktu untuk merespon ancaman persaingan (Provide time to respond

to competitive threats)

Brand loyalty akan memberikan waktu pada sebuah perusahaan untuk merespon

gerakan pesaing. Jika salah satu pesaing mengembangkan produk yang unggul,

pelanggan yang loyal akan memberikan waktu pada perusahaan tersebut untuk

memperbaharui produknya dengan cara menyesuaikan atau menetralisirkan.

Mendapatkan konsumen yang setia terhadap merek adalah sesuatu yang paling

berharga jika konsumen tersebut ternyata adalah pengguna berat produk.

Konsumen loyal pada merek perusahaan atau merek pesaing (Hendra, 2014:28).

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 6. Penelitian Terdahulu

NO JUDUL TUJUAN
PENELITIAN

ALAT
ANALISIS

HASIL
PENELITIAN

NAMA TAHUN
1. Does brand

trust matter to
brand equity?
(International
Journal, Vol;
14(3): 187-96).

Elena
Delgado-
Ballester
and Jose´
Luis
Munuera-
Alema´n

2005 Tujuan dari
penelitian ini
adalah untuk
menganalisis
pentingnya
kepercayaan
merek dalam
pengembangan
ekuitas merek.

Structural
Equation
Modelling
(SEM).

Temuan ini
menunjukkan bahwa
kepercayaan merek
(brand trust) muncul
pada hasil dari
pengalaman masa lalu
dengan merek, dan
juga berhubungan
positif dengan
loyalitas merek (brand
loyalty), yang
berhubungan positif
dengan ekuitas merek
(brand equity). Hasil
ini memiliki implikasi
yang signifikan.

2. Building Brand
Loyalty
Through
Increasing
Brand Trust
And Brand
Affect
(International
Journal Of
Scientific &

Nur
Choirul
Afif, Dian
Utami
Sutiksno,
Nugroho
Hardiyanto,
and
Shiratina

2015 Tujuan dari
penelitian ini
adalah bagaimana
menganalisis
aspek penting
untuk
membangun
loyalitas merek.

Multiple
regression
analysis

Hasil penelitian jurnal
ini adalah faktor kunci
untuk membangun
loyalitas merek adalah
(brand trust) dan
(brand affect). Brand
trust dan brand affect
mempengaruhi
loyalitas merek baik
secara simultan dan

DATA
PENELITI
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Tabel 6. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

NO JUDUL TUJUAN
PENELITIAN

ALAT
ANALISIS

HASIL
PENELITIAN

NAMA TAHUN
Technology
Research; Vol. 4:
pp. 337).

parsial.

3. The Role of
Emotional and
Rational Trust in
Explaining
Attitudinal and
Behavioral
Loyalty: An
Insight Into SME
Brands
(Gadjah Mada
International
Journal of
Business, Vol.18,
No.1: 1-19).

Chuan
Huat Ong,
Salniza
Md.
Salleh, and
Rushami
Zien
Yusoff

2016 Penelitian jurnal
bertujuan untuk
(brand intentions)
dan (brand
reliability)
berpengaruh baik
terhadap
(attitudinal loyalty)
dan (behavioral
loyalty) dan
mengetahui
komponen yang
lebih menjelaskan
(attitudinal loyalty)
dan (behavioral
loyalty).

Structural
Equation
Modelling
(SEM).

Temuan ini
menunjukkan bahwa
kepercayaan
emosional dan rasional
mempengaruhi
loyalitas baik sikap
maupun perilaku.
Namun, pelanggan
memiliki
kecenderungan lebih
tinggi untuk
menunjukkan sikap
loyalitas dan perilaku
ketika sebuah merek
dapat diandalkan
untuk memenuhi
janjinya.

4. Analisa
Pengaruh Citra
Merek (Brand
Image) dan
Kepercayaan
Merek (Brand
Trust) Terhadap
Loyalitas Merek
(Brand Loyalty)
ADES PT. Ades
Alfindo Putra
Setia
(Jurnal
Manjemen
Pemasaran
Petra, Vol.2
No.1:1-9).

Danny
Alexander
Bastian

2014 Penelitian jurnal
ini bertujuan untuk
mengetahui
pengaruh variabel
Brand Image
terhadap Brand
Loyalty ADES PT
Ades Alfindo Putra
Setia. Untuk
mengetahui
pengaruh variabel
Brand Trust
terhadap Brand
Loyalty ADES PT
Ades Alfindo Putra
Setia, dan untuk
mengetahui
pengaruh variabel
Brand Image
terhadap Brand
Trust ADES PT
Ades Alfindo Putra
Setia

Structural
Equation
Modelling
(SEM)
dengan
software
Smart PLS
(Partial Least
Square)

Berdasarkan hasil
penelitian diketahui
bahwa citra merek
mempunyai pengaruh
terhadap loyalitas
merek yang signifikan
dan positif. Sehingga
hipotesis pertama
berbunyi “Citra Merek
(Brand Image)
berpengaruh terhadap
Loyalitas Merek
(Brand Loyalty) ADES
PT Ades Alfindo Putra
Setia” dinyatakan
diterima. Berdasarkan
hasil penelitian
didapatkan citra Merek
mempunyai pengaruh
signifikan dan positif
terhadap kepercayaan
merek. Sehingga
hipotesis kedua “Citra
Merek (Brand Image)
berpengaruh terhadap
kepercayaan merek
(Brand Trust) ADES
PT Ades Alfindo Putra
Setia” dinyatakan
diterima.

DATA
PENELITI
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Tabel 6. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

NO JUDUL TUJUAN
PENELITIAN

ALAT
ANALISIS

HASIL
PENELITIAN

NAMA TAHUN
Berdasarkan hasil
penelitian didapatkan
Kepercayaan Merek
mempunyai pengaruh
yang signifikan dan
positif terhadap
loyalitas. Sehingga
hipotesis keempat
berbunyi
“Kepercayaan Merek
(Brand Trust)
berpengaruh terhadap
Loyalitas Merek
(Brand Loyalty)
ADES PT Ades
Alfindo Putra Setia”
dinyatakan diterima.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Mohammad Rizan, (2012:6) bahwa kepercayaan merek adalah kesediaan

konsumen untuk mempercayai suatu merek dengan segala resikonya karena

adanya harapan di benak mereka bahwa merek tersebut akan memberikan hasil

yang positif kepada konsumen sehingga akan menimbulkan kesetiaan terhadap

suatu merek. Dalam pembelian merek tertentu dibutuhkan kepercayaan apalagi

untuk produk-produk kesehatan yang digunakan konsumen salah satunya ada

produk kesehatan rambut yaitu shampoo, keputusan konsumen untuk membeli

produk kesehatan semacam ini akan membuat konsumen secara alamiah akan

mempertanyakan kehandalan dan intensi merek tersebut sebagai bagian dari

pertimbangannya untuk membeli, dengan kehandalan dan intensi merek yang

terpercaya dan bertanggung jawab.

DATA
PENELITI
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Menciptakan suatu loyalitas dalam benak konsumen pada suatu merek tidaklah

mudah, Loyalitas merek adalah sebuah komitmen yang kuat dalam berlangganan

atau membeli suatu merek secara konsisten di masa yang akan datang. Oleh

karena itu untuk memperoleh loyalitas merek itu sendiri, sangat penting untuk

menciptakan kepercayaan pada merek itu sendiri di benak konsumen. Trust adalah

penentu paling penting dari loyalitas merek karena menciptakan hubungan antara

merek dan pelanggan Ramiz dan Qasim (2014:333).

Kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Dimensi Kepercayaan Merek (Brand Trust):

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Dimensi Kerpercayaan Merek Terhadap Loyalitas

Merek (Sumber: Delgado et al 2005:191)

F. Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Penelitian yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis

yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H1 : Brand Reliability berpengaruh terhadap Loyalitas Merek (Brand Loyalty)

Konsumen Shampoo Clear.

H2 : Brand Intentions berpengaruh terhadap Loyalitas Merek (Brand Loyalty)

Konsumen Shampoo Clear.

H1

H2

Brand Reliability
(X1)

Brand Intentions
(X2)

Loyalitas Merek
(Brand Loyalty)

(Y)
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini di desain dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan

verifikatif, dimana pendekatan deskriptif digunakan untuk mengungkapkan hasil

penelitian secara verbal, sistematis, faktual dan akurat mengenai ciri-ciri dan

hubungan yang terjadi dimana sub-variabel dan suatu variabel maupun antar

variabel, sedangkan pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran

dari suatu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data

di lapangan (Arikunto, 2004:7) dalam penelitian verifikatif ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh kepercayaan merek (brand trust) terhadap loyalitas merek

(brand loyalty) maka data dan informasi mengenai konsumen akan dikumpulkan

melalui metode penelitian survei yang mengambil sampel dari populasi dengan

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dan

sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil

pengisian kuesioner oleh responden yang diberikan secara langsung dan pribadi

kepada sejumlah responden.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa

media massa, media elektronik dan keterangan yang ada maupun literatur-literatur

yang ada hubungannya dan sesuai dengan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu

yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen itu

menjukkan jumlah sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari

kumpulan itu (Sanusi, 2011:87). Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna

yang menggunakan shampoo merek Clear di Bandar Lampung.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel yang baik adalah sampel yang dapat

mewakili karakteristik populasinya (Sanusi, 2011:88). Metode yang digunakan

dalam pengambilan sampel ini adalah metode Non-Probability Sampling dengan

teknik Purposive Sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat dan krtieria

atau pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sanusi, 2011:95). Teknik ini

merupakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Konsumen yang menggunakan shampoo merek Clear lebih dari 3 bulan.

2. Bertempat tinggal di Bandar Lampung.

Ukuran populasi dalam penelitian yang tidak dapat diketahui dengan pasti, oleh

karena itu besar sampel yang digunakan dihitung dengan rumus sebagai berikut

(Sugiyono, 2012:58):
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n = ( )
Keterangan :

n : ukuran sampel

Z : score pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan ditentukan

95%) maka Z =1,96

Moe : margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10%

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

n =
,( )

Didapat hasil n sebesar 96,04 ≈ 97 atau dibulatkan menjadi 100.

Dari hasil perhitungan diatas, diperoleh jumlah sampel yang diteliti adalah sebesar

100 responden.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Rangkuti (2004:83) berpendapat bahwa “kuesioner adalah instrumen yang

digunakan dalam pengumpulan data dengan cara menyususn format pertanyaan

yang telah didesain sedemikian rupa untuk memudahkan analisis sesuai dengan

tujuan penelitian”.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal international maupun nasional,

referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
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E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua varabel, yaitu:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi

variabel lain (Sanusi, 2011:50). Adapun variabel bebas yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu Brand Reliability (X1) dan Brand Intentions (X2).

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh

variabel lainnya (Sanusi, 2011:50). Pada penelitian ini yang menjadi variabel

dependen adalah Loyalitas Merek (Brand Loyalty) (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan

ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Berikut daftar

operasional variabel penelitian.

Tabel 7. Operasional Variabel Penelitian

No. Variabel Dimensi Definisi Indikator Skala

Pengukuran

1. Kepercayaa
n Merek
(Brand
Trust)

Brand
Reliability
(X1)

Keandalan merek yang
bersumber pada keyakinan
konsumen bahwa produk
tersebut mampu
memenuhi nilai yang
dijanjikan atau dengan kata
lain persepsi bahwa merek
tersebut mampu
memenuhi kebutuhan dan
memeberikan
kepuasan.(Delgado et al,
2005:188).

● Merek yang sesuai
harapan.
● Percaya terhadap
merek.
● Merek yang
menjamin kepuasan.
(Delgado et al,
2005:191).

Likert
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Tabel 7. Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan)

No. Variabel Dimensi Definisi Indikator Skala

Pengukuran

2. Brand
Intentions
(X2)

Didasarkan pada
keyakinan konsumen
bahwa merek tersebut
mampu mengutamakan
kepentingan konsumen
ketika masalah dalam
konsumsi produk muncul
secara tidak
terduga.(Delgado et al,
2005:188).

● Merek dapat
diandalkan
● Merek tersebut jujur
apa adanya dalam
memperhatikan
kebutuhan.
● Merek berusaha
memuaskan
konsumen, dalam
mengatasi masalah.
(Delgado et al,
2005:191).

Likert

3. Loyalitas
Merek
(Brand
Loyalty)
(Y)

Loyalitas berarti pelanggan
membeli produk atau jasa
berulang kali. Loyalitas
merek adalah komitmen
dan sikap positif untuk
membeli merek yang
sama dengan cara tahan
lama dalam situasi
pembelian masa depan
mereka (Y. Liu, 2007:20).

● Konsumen setia
kepada merek.
● Hanya dalam
keadaan terpaksa
konsumen
mempertimbangkan
untuk membeli merek
yang berbeda.
● Mencari toko
lainnya untuk merek
tersebut bila tidak
tersedia di toko.
● Konsumen
merekomendasikan
merek.
(Delgado et al,
2005:191).

Likert

F. Skala Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap

pendapat dan seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Menurut

Sanusi (2011:59) bahwa skala likert yang didasarkan pada penjumlahan sikap

responden dalam merespons pernyataan berkaitan indikator-indikator suatu

konsep atau variabel yang sedang ukur. Dalam hal ini, responden diminta untuk
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menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap setiap pernyataan. Tingkatan skala

Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS) = Diberi bobot / skor 5

Setuju (S) = Diberi bobot / skor 4

Netral (N) = Diberi bobot / skor 3

Tidak Setuju (TS) = Diberi bobot / skor 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = Diberi bobot / skor 1

G. Metode Analisis Data

1. Validitas

Uji validitas ini dilakukan melalui analisis faktor dengan bantuan SPSS, agar

daftar pertanyaan yang dibuat tersebut benar-benar mampu menjawab

permasalahan hingga tujuan penelitian tercapai. Uji validitas dimaksudkan untuk

memastikan seberapa baik suatu instrumen mengukur konsep yang seharusnya

diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk

mengukur secara tepat dan benar, dengan menggunakan instrumen penelitian yang

memiliki validitas yang tinggi, hasil penelitian mampu menjelaskan masalah

penelitian sesuai dengan keadaaan atau kejadian yang sebenarnya. Uji Validitas

pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 16. Menurut Sekaran

(2006:311), apabila hasil model analisis faktor menunjukkan bahwa Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO), anti image, dan factor loading ≥ 0.5 maka dinyatakan valid

dan sampel bisa diteliti lebih lanjut.



31

2. Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Croanbach’s Alpa

dengan bantuan SPSS 16. Pengujian reliabilitas ditunjukkan oleh koefisien Alpha

Croanbach dan dapat diolah dengan bantuan SPSS. Apabila ada pernyataan yang

memiliki nilai Croanbach’s Alpa if item deleted lebih besar dari pada

Croanbach’s Alpa maka pernyataan tersebut tidak reliabel dan harus dilakukan

pengujian selanjutnya. Hasil pengujian dikatakan reliabel jika nilai Alpa

Croanbach > 0.6 dan nilai Alpa Croanbach lebih besar dari pada Croanbach’s

Alpa if item deleted (Sekaran, 2006:182).

3. Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan regresi linear berganda

dengan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solution). Rumus

persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

= + + +
Dimana:

Y : Loyalitas Merek (Brand Loyalty)

α : Konstanta

b1-b2 : Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai

variabel independen

X1 : Brand Reliability

X2 : Brand Intentions

e : Standar error
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H. Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Menurut Sanusi (2014:138) uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam

model regresi variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95%.

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

H0 diterima dan Ha ditolak jika thitung ≤ ttabel, pada α = 5%

H0 ditolak dan Ha diterima jika thitung ≥ ttabel, pada α = 5%

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Menurut Sanusi (2014:137) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel

independen (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5% . Kriteria

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

H0 diterima dan Ha ditolak jika Fhitung ≤ Ftabel pada α = 5%

H0 ditolak dan Ha diterima jika Fhitung ≥ Ftabel pada α = 5%

3. Koefisien Determinasi ( )

Fungsi dari koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Nilai

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil menunjukkan

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen

yang sangat terbatas (Sanusi, 2014:136). Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi dependen.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari

penelitian ini adalah kepercayaan merek yang terdiri dari brand reliability (X1)

dan brand intentions (X2) berpengaruh signifikan secara parsial maupun secara

simultan terhadap loyalitas merek/brand loyalty dimana secara parsial brand

reliability (X1) memiliki nilai signifikansi 0.000 < 0.05 dan brand intentions (X2)

memiliki nilai signifikansi 0.038 < 0.05 sedangkan secara simultan bahwa brand

reliability (X1) dan brand intentions (X2) memiliki pengaruh signifikan dengan

nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Variabel brand reliability (X1) dan brand

intentions (X2) dalam mempengaruhi loyalitas merek/brand loyalty memiliki

pengaruh besar dengan nilai R2 sebesar 0.694 atau 69.4% sedangkan sisanya

sebesar 30.6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa brand reliability (X1) memiliki

pengaruh lebih besar dibandingkan dengan brand intentions (X2) terhadap

loyalitas merek/brand loyalty hal ini dikarenakan keandalan merek yang diberikan

oleh shampoo Clear telah sesuai dengan harapan konsumen dimana shampoo

Clear mampu dalam mengatasi masalah pada rambut atau kulit kepala terutama

dalam mengatasi masalah ketombe sehingga membuat konsumen merasa puas dan

menjadi pengguna setia dari shampoo Clear.
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5.2 Saran

1. Shampoo Clear sebaiknya memberikan informasi tentang shampoo Clear

seperti kandungan yang ada di shampoo Clear, kegunaan dan manfaatnya, kualitas

dan lainnya tidak hanya menguatkan promosinya melalui advertising dan

celebrity endorser mereka dan memperhatikan kebutuhan dari pengguna atau

pengguna setia shampoo Clear sehingga mereka lebih percaya menggunakan

shampoo ini untuk mengatasi masalah pada rambut, hal ini berdasarkan dari

banyaknya jawaban responden mengenai brand intentions yang menjawab “tidak

setuju” pada pernyataan shampoo Clear bersikap jujur dalam memberikan

informasi mengenai produknya kepada konsumen sebesar 18 persen.

2. Shampoo Clear juga sebaiknya membuat usaha-usaha dalam memuaskan

konsumen melalui inovasi varian shampoo Clear yang lebih cocok dengan

masyarakat di Indonesia misalnya, shampoo yang mengandung bahan-bahan

alami sesuai dengan kulit kepala pria maupun wanita dan iklim tropis di

Indonesia, seperti tanaman ekstra lidah buaya, ekstra madu, ekstra kemiri yang

dipercaya oleh masyarakat di Indonesia dapat membantu perawatan rambut dan

mengatasi masalah pada rambut seperti rambut patah, kering, kusam, rontok serta

dapat menhaluskan, menghitamkan dan membuat menebalkan rambut. sehingga

selain mengatasi ketombe shampoo Clear juga dapat mengatasi masalah rambut

lainnya yang muncul secara tak terduga sehingga shampoo Clear dapat diandalkan

oleh konsumennya.

3. Penelitian yang selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel

bebas lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini.
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