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Abstrak 

 

PENGARUH KOMUNIKASI MEREK DAN CITRA MEREK TERHADAP 

KEPERCAYAAN MEREK PEMAKAI SEPEDA MOTOR HONDA 

Muhammad Ramadhan 

Persaingan industri kendaraan bermotor roda dua yang ketat menuntut perusahaan 

produsen sepeda motor mampu menyedia kendaraan yang baik dan bermutu tinggi 

kepada para konsumenya. Penjualan sepeda motor Honda di Kalianda Lampung 

Selatan berfluktuasi dan pertumbuhan penjualannya hanya sebesar 3,5% dan angka 

pertumbuhan ini jauh dibawah target yaitu sebesar 10% dan Honda sebagai pemimpin 

pasar dengan pangsa sebesar 43% diikuti dengan Yamaha sebesar 34%. Permasalahan 

penelitian ini adalah apakah komunikasi merek dan citra merek berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan merek. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel komunikasi merek dan 

citra merek terhadap kepercayaan merek pemakai sepeda motor di Kalianda Lampung 

Selatan. Metode sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah non probability 

sampling dengan teknik judment sampling. Jumlah sampling terpilih sebanyak 100 

konsumen pemilik Motor Honda di Lampung Selatan. Metode pengolahan data yang 

digunakan adalah regresi linear berganda. 

 

Hasil penelitian diketahui bahwa variabel komunikasi merek dan citra merek 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepercayaan merek.Variabel kepercayaan 

merek merupakan  variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kepercayaan 

merek. Pengaruh terbesar kedua yaitu variabel citra merek. Saran yang diajukan 

adalah mempertahankan kualitas produk yang bermutu baik dan selalu 

mengkomunikasikan merek Honda menggunakan sosial media yang tepat. Serta 

membuat iklan dan promosi yang dilakukan secara lokal oleh Dealer-Dealer Honda di 

Lampung  yang menjelaskan kelebihan dan kekuatan motor Honda jika dibandingkan 

dengan pesaing.. 

 

Kata Kunci : komunikasi merek, citra merek dan kepercayaan merek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

THE EFFECT OF BRAND COMMUNICATION AND BRAND IMAGES ON THE 

TRUST OF BRAND USERS OF HONDA MOTORCYCLE 

 

Muhammad Ramadhan 

 

The tight competition of the two-wheeled motorized vehicle industry requires 

motorcycle manufacturers to provide good and high quality vehicles to their 

customers. Honda motorcycle sales in Kalianda, South Lampung fluctuated and sales 

growth was only 3.5% and this growth rate was far below the target of 10% and 

Honda as the market leader with a 43% share followed by Yamaha 34%. The problem 

of this research is whether brand communication and brand image have a positive 

effect on brand trust. 

 

This study aims to determine the effect of brand communication variables and brand 

image on the trust of motorcycle users in Kalianda South Lampung. The sampling 

method used in this study is non probability sampling with judment sampling 

technique. The number of sampling was selected as many as 100 consumers of Honda 

Motor owners in South Lampung. The data processing method used is multiple linear 

regression. 

 

The results of the study revealed that brand communication variables and brand 

image have a significant positive effect on brand trust. Brand trust variables are 

variables that have the greatest influence on brand trust. The second biggest influence 

is the brand image variable. The suggestion put forward is to maintain good quality 

products and always communicate the Honda brand using the right social media. As 

well as making advertisements and promotions carried out locally by Honda dealers 

in Lampung, which explain the advantages and strengths of Honda motorcycles when 

compared to competitors ... 

 

Keywords: brand communication, brand image and brand trust 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemasaran modern menuntut lebih dari sekedar pengembangan produk yang 

baik, menetapkan harga jual yang murah dan menyediakannya bagi pelanggan 

sasaran. Perusahaan juga harus mengkomunikasikan produknya dengan pelanggan 

sasaran, agar produk atau jasa yang ditawarkan dapat menjadi pilihan konsumen. 

Komunikasi efektif yang dapat dilakukan oleh perusahaan kepada konsumenya 

adalah komunikasi interaktif antara produsen atau pemegang merek dengan 

konsumennya. 

Perusahaan untuk memenuhi selera konsumen yang berubah-ubah, menciptakan 

inovasi baru untuk memenangkan persaingan pasar atas produk yang mereka 

pasarkan. Sekarang ini, kondisi industri dengan persaingan yang sangat tinggi juga 

dialami industri otomotif seperti. Industri otomotif dengan tingkat persaingan yang 

tinggi tersebut salah satunya industri kendaraan bermotor roda dua. Persaingan yang 

tinggi menuntut perusahaan produsen sepeda motor mampu menyedia kendaraan 

yang baik dan bermutu tinggi kepada para pelanggannya.  
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Pelanggan dalam memutuskan menggunakan suatu produk didasarkan pada 

merek. Kotler dan Keller (2014; 286) mendefinisikan merek adalah nama, tanda, 

symbol untuk mengindentifikasi dan membedakan produk atau jasa yang dihasilkan 

dengan para pesaing. Merek suatu produk merupakan janji dari produsen terhadap 

konsumennya. Manajemen merek sendiri merupakan suatu proses kegiatan yang amat 

komplek, terutama apabila perusahaan memiliki banyak merek atau brand portofolio. 

Kompleksitas bidang pengelolaan merek ini membuat banyak hal yang harus 

dipertimbangkan sebelum pengambilan keputusan tentang pemilihan dan penggunaan 

merek. 

Banyaknya merek pada satu produk mengharuskan produsen melakukan strategi 

pemasaran yang tepat sehingga mereknya menjadi pilihan konsumen. Banyak factor 

yang mempengaruhi kepercayaan konsumen pada suatu merek. Richard (2016) 

mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan merek, faktor-

faktor tersebut adalah komunikasi merek dan  citra merek. 

Persaingan antar merek sepeda motor yang ketat juga terjadi di wilayah Kalianda 

Lampung Selatan. Merek-merek sepeda motor yang ada di Kalianda Lampung 

Selatan antara lain Honda, Yamaha, Suzuki, dan merek-merek lainnya seperti Viar. 

Banyak merek yang ada mengakibatkan persaingan yang ketat antar produsen depeda 

motor. Hal ini diketahui dari Tabel 1 yang menyajikan data penjulan sepeda motor di 

Kalianda Lampung Selatan. Alasan penelitian ini menfokuskan pada hona karena 

tingakt penjuala selama tahun 2016 berfluktuasi dan target penjualan yang belum 
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tercapai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Lampung Selatan penjualan sepeda 

motor selama tahun 2016 terdapat pada Tabel 1 berikut ini.  

TABEL 1.1 DATA PENJUALAN SEPEDA MOTOR HONDA TAHUN 2016 

Bulan 
Penjualan 

Total 
Honda Yamaha Suzuki Lainnya 

Januari 890 662 209 120 1881 

Februari 921 579 189 178 1867 

Maret 826 621 220 202 1869 

April 792 689 246 229 1956 

Mei 829 746 289 190 2054 

Juni 960 829 301 167 2257 

Juli 1029 884 286 201 2400 

Agustus 1126 905 301 257 2589 

September  1007 879 327 283 2496 

Oktober 992 842 290 275 2399 

November 1126 867 307 298 2598 

Desember 1259 935 339 342 2875 

Total 11757 9438 3304 2742 27241 

Pangsa Pasar 43% 35% 12% 10% 100% 

Sumbwer : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2016 

Berdasarkan Tabel 1 selama tahun 2016 terlihat bahwa tingkat penjualan Sepeda 

Motor Merek Honda mengalami fluktuasi. Penjualan tertinggi terjadi pada bulan 

Desember yaitu sebanyak 1259 unit dan penjualan terendah terjadi pada bulan Januari 

yaitu sebanyak 890 unit. Tabel 1 menjelaskan pada tahun 2016, merek Honda 

merupakan pemimpin pasar dengan pangsa pasar sebesar 43%. Penantang pasarnya 

adalah sepeda motor merek Yamaha dengan pangsa pasar sebesar 35%, sedangkan 

pengikut pasar adalah sepeda motor dengan merek Suzuki dengan pangsa pasar 

sebesar 12%.  
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Jika dilihat dari total penjualan selama  2016 Honda hanya mengalami 

pertumbuhan penjualan sebesar 3,5%. Angka pertumbuhan ini masih jauh jika 

dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai 

Agen Tunggal Pemegang Merek Honda (ATPM) yaitu sebesar 10% (Hasil 

wawancara dengan Pemimpin Cabang Honda di Kalianda Lampung Selatan). 

PT Tunas Dwipa Matra Kabupaten Lampung Selatan melakukan berbagai usaha 

untuk meningkatkan penjualan produknya. Kegiatan komunikasi merek ditujukan 

untuk mengekspos merek, dimana efeknya bisa dimaksimalkan dalam hal 

peningkatan kesadaran dan daya ingat yang lebih tinggi, sehingga pelanggan akan 

membeli merek yang memiliki ingat tertinggi; dan untuk memuaskan pelanggan ke 

tingkat optimal. Komunikasi merek yang dilakukan oleh Honda antara lain lain 

memberikan undian setiap pembelian motor akan mendapatkan 1 kupon untuk diundi 

diakhir tahun dan mendapatkan berbagai macam hadiah diantaranya motor. Selain itu 

setiap bulan Maret dan September melakukan service gratis untuk  pemilik motor 

Honda dan bantuan bagi pembangunan sarana ibadah. Hal ini dilakukan oleh Honda 

agar konsumen tetap memiliki kesadaran merek yang tinggi terhadap Honda. 

Motor Honda membangun citra mereknya dengan menjamin bahwa produk yang 

dihasilkan dan dijual kepada konsumen merupakan produk yang berkualitas baik. Hal 

ini dibuktikan dengan Motor Honda dengan berbagai varian menjadi merek dengan 
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perolehan brand index tertinggi pada setiap kategori. Kategori sepeda motor matic 

Honda Beat diposisi pertama  sebagai top brand dengan indeks sebesar 28,6%. 

Kategori motor Honda bebek merek Honda Supra dan Honda Absolut Revo menjadi 

2 teratas dengan brand indeks masing-masing 34,3% dan 11,2% (www.topbrand-

award.com/top-brand-survey/survey-result/2018_fase_1). Berdasarkan nilai brand 

indeks tertinggi  pada masing-masing kategori mengindikasikan bahwa merek Honda 

memiliki dicitrakan baik oleh konsumen.  

Konsumen menentukan akan membeli atau tidak membeli suatu produk salah 

satu pertimbangannya adalah merek produk yang ditawarkan. Kotler dan Keller 

(2014;267) menyatakan bahwa merek merupakan salah satu faktor yang akan 

dipertimbangkan dalam penentuan pemilihan merek. Merek harus dikomunikasi 

dengan menggunakan sarana yang tepat sehingga mampu membangun citra merek 

dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek. Kepercayaan yang tinggi pada 

suatu merek akan membuat konsumen loyal. (Zehir et al 2011 dalam Richard 2016). 

Richard (2016) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa komunikasi merek, 

citra merek dan kepercayaan merek merupakan factor penentu pembentuk loyalitas 

merek. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Richard (2016) maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian replikasi dengan obyek yang berbeda dengan 

mendasarkan pada penelitian Richard (2016) dan mengambil judul penelitian sebagai 

berikut:“Pengaruh Komunikasi Merek dan  Citra Merek terhadap Kepercayaan Merek 

Sepeda Motor Honda  Di Kalianda Lampung Selatan”. 

http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/2018_fase_1
http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/2018_fase_1
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1.2 Permasalahan 

Komunikasi pemasaran  dilakukan karena pelanggan telah merasa puas dari 

pelayanan perusahaan itu, sehingga mereka percaya bahwa perusahaan itu bisa 

menjadi perusahaan yang mereka percayai untuk menggunakan produk atau jasa 

mereka dan kemudian berkomitmen untuk memakai ulang produk atau jasa tersebut 

sehingga akhirnya dapat menimbulkan loyalitas pada pelanggan (Richard 2016).  

Karena salah satu indikator yang cukup handal untuk kelangsungan hidup dan 

keuntungan dari suatu proses bisnis atau perusahaan adalah kelanjutan dari kepuasan 

pelanggan.  

Berdasarkan Tabel 1 terlihat penjualan sepeda motor Honda di Kalianda Lampung 

Selatan berfluktuasi dan pertumbuhan penjualannya hanya sebesar 3,5% dan angka 

pertumbuhan ini jauh dibawah target yaitu sebesar 10%. Berdasarkan Tabel 1 juga 

diketahui Honda sebagai pemimpin pasar dengan pangsa sebesar 43% diikuti dengan 

Yamaha sebesar 34%. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Honda agar dapat 

mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan pertumbuhan penjualannya. Faktor 

yang mampu meningkatkan penjualan sehingga loyalitas konsumen terbentuk 

diantaranya adalah komunikasi merek yang tepat, citra merek yang positif dan 

kepercayaan merek yang tinggi (Richard 2016). Berdasarkan uraian tersebut maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah komunikasi merek berpengaruh positif terhadap kepercayaan merek? 

2. Apakah citra merek berpengaruh positif terhadap kepercayaan merek? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi merek terhadap kepercayaan merek 

2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap kepercayaan merek. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:  

1. Bagi Perusahaan: 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi perusahaan  untuk meningkatkan penjualan perusahaan melalui 

komunikasi merek yang tepat, citra merek yang positif dan kepercayaan 

merek yang tinggi.  

2. Bagi Akademisi: 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk 

melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian 

mengenai pengaruh komunikasi merek, citra merek dan kepercayaan 

merek terhadap loyalitas. 

3. Bagi Peneliti: 
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Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan 

komunikasi merek, citra merek dan kepercayaan merek terhadap loyalitas. 
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II. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

 

Salah satu kegiatan pokok perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba adalah pemasaran. Kegiatan 

pemasaran tidak hanya penjualan, perdagangan, dan distribusi jasa maupun barang 

tapi juga kegiatan yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen agar usahanya 

berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan. 

Keberhasilan perusahaan akan tergantung pada bauran pemasaran yang diterapkan 

oleh perusahaan tersebut. 

 

Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2014: 9) adalah : 

Suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan dan menukarkan produk yang bernilai satu dengan yang lain.  

 

Definisi di atas dapat mengimplikasikan bahwa pemasaran mencakup kegiatan 

perusahaaan mulai dari mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, 

menentukan produk atau jasa yang hendak diproduksi, menentukan harga produk/jasa 

yang sesuai, menentukan cara-cara promosi dan penyaluran/penjualan produk atau 

jasa tersebut. 
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2.2 Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menurut Kotler dan Keller (2014:17) adalah : 

Falsafah manajemen yang menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan 

organisasional adalah menjadi lebih efektif dari pada para pesaing dalam 

memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan 

dan keinginan pasar sasaran.   

 

Definisi di atas dapat mengimplikasikan bahwa konsep pemasaran itu memegang 

peranan penting untuk mencapai suatu tujuan perusahaan atau organisasi dengan cara 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan yang lebih 

baik dari pesaing. 

 

Kotler dan Keller (2014;67) menyatakan konsep pemasaran terdiri dari empat 

pilar yaitu : 

1.   Pasar sasaran 

Perusahaan harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mendefinisikan pasar sasaran perusahaan, yaitu kelompok-kelompok 

konsumen yang merupakan target untuk penjualan produk yang dihasilkan 

perusahaan. 

b. Menyiapkan program pemasaran yang sesuai berdasarkan pasar sasarannya 

masing-masing, hal ini berarti bahwa suatu perusahaan dapat mengembangkan 

dan menetapkan program pemasaran yang berbeda untuk pasar sasaran yang 

berbeda. 

 



11 

 

 

 

2.   Kebutuhan pelanggan 

Apabila suatu kebutuhan tidak dipuaskan, seseorang akan melakukan satu dari 

dua hal berikut, yaitu mencari objek yang akan memuaskan atau mencoba 

menurunkan kebutuhannya, dan suatu perusahaan akan berusaha untuk 

mendapatkan atau mengembangkan objek-objek yang akan memuaskan keinginan 

mereka serta memahami preferensi pembeli yang beraneka ragam. 

3.  Pemasaran terpadu 

Pemasaran terpadu terdiri dari dua tahap yaitu: 

a. Fungsi-fungsi pemasaran (tenaga penjual, periklanan, manajemen produk, 

riset pemasaran, dan lain-lain) harus terkoordinir. 

b. Pemasaran harus terkoordinir dengan bagian-bagian lain perusahaan karena 

pemasaran tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh satu bagian atau 

departemen saja. 

4.  Keuntungan melalui kepuasan pelanggan 

Tujuan konsep pemasaran adalah membantu organisasi mencapai tujuannya. 

Namun hal yang penting yang harus diingat bahwa perusahaan jangan hanya 

mengarah kepada keuntungan, tetapi mencapai keuntungan dengan melakukan 

pekerjaan dengan sebaik mungkin. 

 

 

Untuk mempengaruhi perilaku konsumen, perusahaan dapat menggunakan strategi 

promosi. Perusahaan mempromosikan produk agar konsumen dapat mengenali 
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produk dan untuk tujuan agar konsumen terbaik untuk melakukan pembelian. 

 

Kotler dan Keller (2014 ; 237) mengemukakan bahwa bauran promosi terdiri dari 5 

unsur yaitu: 

1. Periklanan 

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari pada informasi 

tentang ke unggulan dan keuntungan suatu produk, yang di susun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seorang 

untuk melakukan pembelian. Iklan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk 

membangun citra jangka panjang untuk produk maupun perusahaan, memicu 

pembelian segera, dan menjangkau konsumen yang lokasinya tersebar secara 

geografis. 

2. Promosi penjualan 

Promosi penjualan adalah berbagai macam insentif jangka pendek yang 

dimaksudkan untuk mendorong percobaan atau pembelian produk dan jasa. 

Contohnya adalah kontes, games, undian, produk simpel, demonstrasi, kupon dan 

lain-lain 

3. Public relations 

Public relations merupakan sebagai macam program yang di rancang untuk 

mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk Individual nya. 

4. Personal selling. 

Personal selling adalah interaksi tetap muka dengan satu atau lebih calon 
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pembeli untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan mendapatkan 

pesanan. 

5. Direct marketing 

Direct marketing adalah system pemasaran melalui penggunaan telepon, surat, 

fax, e-mail atau internet untuk berkomunikasi secara langsung atau untuk 

mendapatkan respon langsung dari pelanggan dan calon pelanggan spesifik. 

 

2.3 Variabel-Variabel Penelitian 

2.3.1 Komunikasi Merek  

Banyak konsepti tentang merek itu sendiri. Menurut American Marketing 

Associations (AMA) dalam Kotler dan Keller (2014; 286): 

“Brand is name, term, sign, symbol, or design, or a combination of therm, 

intended to identify the grpups of sellers and to differentie them from those of 

competition.” 

 

 

Merek dari sudut pandang pelanggan bahwa merek adalah jaminan dari kualitas.  

Aaker (1996) dalam Richard (2016) mendefinisikan ekuitas merek sebagai : 

“A set of assets (and liabilities) limited to a brand’s name and symbol that adds 

to (or substract from) the value provided by a product or service to a firm and / 

on that firms customer.” 

 

Definisi ini memperlihatkan bahwa merek dapat menyebabkan efek baik positif 

maupn negatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa merek tidak sekedar sebuah nama, 
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simbol atau bentuk-bentuk tangible saja, melainkan gabungan dengan bentuk-bentuk 

intangible lain seperti awareness, reputasi dan lain-lain yang dimiliki perusahaan 

untuk membedakan produk maupn perusahaannya dengan perusahaan lain. 

 

Semua perusahaan di industri manapun mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dapat memiliki merek yang kuat. Perusahaan yang mampu menciptakan hubungan 

yang positif dengan konsumen dan memperhatikan keseimbangan antara penawaran 

kegunaan fungsional dan strategi emosi mereka maka akan mempunyai nilai tambah 

untuk menciptakan hubungan yang erat dan menciptakan loyalitas pada pelaggan 

terhadap merek yang dimilikinya Elena et al (2001). 

 

Merek adalah nama, istilah, tanda, gambar atau kombinasi dari keduanya, yang 

berfungsimengidentifikasi barang atau jasa perusahaan dan membedakannya dari 

pesaing(American Marketing Association).  Richard (2016) merek adalah aset 

dansumber keunggulan kompetitif bagi produsen dan pengecer. Merek 

menawarkanpelanggan contoh nyata dari pernyataan merek mereka melalui produk 

mereka dan / ataupengalaman, yang mereka berikan ke pasar bagi konsumen.  

 

Komunikasi merek adalah gagasan atau citra suatu produk atau layanan sehingga 

kekhasan diidentifikasi dan diakui oleh banyak konsumen.Periklanan profesional di 

perusahaan bisnis melakukan komunikasi merek tidakhanya untuk membangun brand 

recognition, tapi juga untuk membangun reputasi baik (Zehir  et al.,2011 dalam 
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Richard 2016). Literatur yang ada menunjukkan bahwa komunikasi merek konsisten 

ditemukan memainkan peran penting dalam menciptakan sikap merek positif. Oleh 

karena itu, elemen integratif utama dalam mengelola merek hubungan dengan 

pelanggan dan menciptakan sikap merek yang positif seperti merek kepuasan dan 

kepercayaan merek. 

Menurut Richard (2016), tujuan komunikasi merek adalah untuk mengekspos 

merek, dimana efeknya bisa dimaksimalkan dalam hal peningkatankesadaran dan 

daya ingat yang lebih tinggi, sehingga pelanggan akan membeli merek yang 

memilikiingat tertinggi; dan untuk memuaskan pelanggan ke tingkat 

optimal.  Komunikasi merek bisa satu arah (komunikasi tidak langsung) dan dua cara 

(one-to-one atau direct communication). Komunikasi satu arah terdiri dari print, 

televise iklan dan radio. Jenis komunikasi ini terutama bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran merek, untuk meningkatkan brand attitude seperti brand satisfaction dan 

brand trust serta  untuk mempengaruhi perilaku pembelian Richard (2016).  

 

2.3.2 Citra Merek  

Citra merek (brand image) merupakan bentuk holistik untuk semuaasosiasi 

merek yang berkaitan dengan merek. Selanjutnya Richard (2016) mengutarakan 

bahwa citra merek (brand image) merupakan aspek yangsangat penting dari merek 

dan dapat didasarkan kepada kenyataan atau fiksi tergantung bagaimana konsumen 

mempersepsi. Citra merek memiliki dua komponen yaitu asosiasi merek (brand 

association) dan “persona” merek (brand persona), asosiasi merek membantu 
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memahami manfaat merek yang diterimakonsumen dan “persona” merek adalah 

deskripsi dari merek dalam kontekkarakteristik manusia, hal ini membantu 

memahami kekuatan dan kelemahan merek. 

 

Kepercayaan terhadap merek (brand beliefs) akan membentuk citra merek, 

dimana citra merek bagi konsumen akan berbedaberbedatergantung pada 

pengalamannya dengan merek tersebut ysng difilter olehefek peresepsi selektif, 

distorsi selektif dan rintesi selektif (Richard; 2016). Citra merek cenderung kepada 

sitematik memori tentang merek yang berisiinterpretasi pasar target terhadap atribut 

produk, manfaat, situasi,penggunaan,pengguna dan karakteristik perusahaan. 

Selanjutnyacitra merek terdiri dari pengetahuan merek dan situasi mengkonsumsi 

sepertievaluasi dari perasaan dan emosi (respon afektif) yang berasosiasi dengan 

merek (Richard; 2016) 

 

2.2.3  Kepercayaan Merek  

Kepercayaan sangat penting bagi pertukaran relasional dan menjadi dasar 

bagiterbentuknya hubungan yang strategis. Tanpa adanya kepercayaan suatu 

hubungan tidak akan dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini 

disebabkan karena relationship yang dibentuk dari adanya kepercayaan sangat 

bernilai bagi pihak yang ingin komit terhadap relationship. Hubungan tersebut dapat 

berlanjut jika  perusahaan yang dipercaya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Kotler dan Keller (2014;346) menyatakan bahwa kepercayaan pada 
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dasarnya merupakan kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain. 

Pengertian ini sejalan dengan pendapat Morgan dan Hunt (1994 : 37) yang 

menyatakan bahwa kepercayaan timbul sebagai hasil dari kehandalan dan integritas 

mitra yang ditunjukkan melalui berbagai sikap seperti konsistensi, kompeten, adil, 

tanggung jawab, suka menolong dan memiliki kepedulian. Dalam konteks hubungan 

perusahaan dengan pelanggan, kepercayaan pelanggan akan muncul ketika pihak 

perusahaan membuktikan keahlian dan kehandalannya. Richard (2016) menyatakan 

bahwa kepercayaan merupakan masalah penting dalam menjalin hubungan kerja 

sama dan menjadi dasar bagi kelanjutan sebuah hubungan. Kepercayaan menuntut 

adanya kemauan pelanggan untuk mengandalkan perusahaan yang menjadi mitranya.  

 

Richard (2016) mengemukakan pendapatnya tentang lima proses yang 

menyebabkan timbulnya kepercayaan, yaitu : 

1. Proses kalkulasi (calculative process) 

Proses kalkulasi menekankan bahwa kepercayaan konsuumen muncul karena 

konsumen menganggap bahwa perusahaan telah mengeluarkan sejumlah biaya 

demi terpeliharanya hubungan dengan pembeli. 

2.   Proses prediksi (prediction process) 

Proses prediksi menekankan bahwa kepercayaan konsumen muncul karena 

adanya harapan konsumen agar perilaku perusahaan di masa sekarang tidak 

berbeda dengan perilakunya di masa datang.  

 



18 

 

 

 

1. Proses kapabilitas (capability process) 

Proses kapabilitas menekankan bahwa kepercayaan konsumen muncul karena 

kemampuan konsumen untuk menyelesaikan kewajibannya. 

2. Proses motif (intentionality process)  

Proses motif menekankan bahwa kepercayaan konsumen muncul karena 

konsumen melihat motif perusahaan dalam menjalin hubungan dengan para 

konsumennya.  

3. Proses transfer (transference process) 

Proses transfer menekankan bahwa kepercayaan konsumen muncul akibat 

kepercayaan konsumen terhadap perilaku konsumen sebelumnya. 

 

Berdasarkan uraian pengertian dan konsep serta variabel-variabel penelitian yang 

mengacu pada beberapa pendapat peneliti, Tabel 2.1 merangkum penelitian terdahulu 

yang menjadi acuan skripsi ini. 

 

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Richard, 

Chinomona

2016 

“Brand 

communicatio

n, brand 

image and 

brand trust as 

antecedents of 

brand loyalty 

in Gauteng 

Province of 

South Africa”,  

Semua varaibael 

bebas 

berpengaruh 

terhadap 

loyalitas merek 

Penggunaan 

variabel 

komunikasi 

merek, citra 

merek dan 

kepercayaan 

merek 

terhadap 

loyalitas 

konsumen 

Obyek 

penelitian 

yang berbeda 

dan 

penggunaan 

metode SEM 

dalam 

menganalisis 

data 
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TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU (Lanjutan) 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

2 Morgan, 

Robert M 

and 

Shelby D 

Hunt; 

1994 

The 

Commitment-

Trust Theory of 

Relational 

Marketing”,   

Faktor 

komitmen dan 

kepercayaan 

merupakan 

dimensi 

pembentuk 

relasional 

marketing 

Penggunaan 

variabel 

kepercayaan 

sebagai variabel 

yang 

mempengararuhi 

loyalitas 

Penggunaan 

metode SEM 

dalam 

menganalisis 

data 

3 Marianne 

Horppu, 

Olli 

Kuivalaine

n, Anssi 

Tarkiainen

, Hanna‐
Kaisa 

Ellonen, 

(2008) 

"Online 

satisfaction, 

trust and 

loyalty, and the 

impact of the 

offline parent 

brand", 

Variabel-

variabel 

peneleitian 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

kepercayaan dan 

loyalitas 

terhadap merek 

asal  

Penggunaan 

variabel 

loyalitas sebagai 

variabel terikat 

Penggunaan 

metode SEM 

dalam 

menganalisis 

data  

4 Didier 

Louis, 

Cindy 

Lombart, 

(2010) 

"Impact of 

brand 

personality on 

three major 

relational 

consequences 

(trust, 

attachment, and 

commitment to 

the brand)", 

 

 

Variabel bebas 

yang terdiri dari 

kepercayaan 

dan komitmen 

berpengaruh 

terhadap 

kesetiaan merek 

Penggunaan 

variabel 

kepercayaan 

merek sebagai 

variabel yang 

mempengaruhi 

loyalitas merek 

Penggunaan 

metode SEM 

dalam 

menganalisis 

data dan obyek 

penelitian yang 

berbeda.  

5 Elena 

Delgado‐
Ballester, 

José Luis 

Munuera‐
Alemán, 

(2001) 

"Brand trust in 

the context of 

consumer 

loyalty", 

Kepercayaan 

merek 

mempengaruhi 

loyalitas 

konsumen 

Penggunaanvari

abel 

kepercayaan 

merek sebagai 

variabel yang 

mempengaruhi 

loyalitas 

konsumen 

Obyek penelitian 

yang berbeda 

dan pengunaan 

model regresi 

dalam 

perhitungan 
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2.4 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

 

Menurut Didier et al (2010), komunikasi memainkan peran penting dalam 

membangun citra merek. Salah satu tanggung jawab pemasar adalah berkomunikasi 

dan menyebarkan informasi tentang atribut merek dan kelebihannya kepada 

pelanggan ditahap pra-memasuki dan/atau tahap pengalaman lebih lanjut (Jon 2005). 

Pertama, pemasar perlu mengkomunikasikan keuntungan yang melekat pada merek 

(aspek fungsionalitas) kepada pelanggan (Elena 2001). Ini berfungsi untuk 

mencerminkan atribut yang relevan dari produk atau layanan dan bagaimana merek 

dapat memecahkan masalah konsumen. 

 

Tujuan komunikasi pemasaran adalah untuk berkomunikasi atribut yang relevan 

yang dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan dalam konsumen, sepertipencarian 

konsumen terhadap harga diri dan identitas sosial. Selanjutnya pemasar 

perluMengomunikasikan pengalaman pelanggan lain dengan merek, misalnya, 

 

Pengalaman kepuasan dengan menggunakan merek dan bagaimana hal ini 

membawa kesenanganyang membuat mereka ingin membeli kembali merek. Semua 

dalam semua, ini menumbuhkan citra merek bangunandalam pikiran 

pelanggan. Bukti empiris ditemukan hubungan yang positif antara komunikasi merek 

dan citra merek (Richard 2016).   
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Marianne et al (2008) menyatakan salah satu tujuan komunikasi merek adalah 

peningkat kesadaran dan daya ingat yang lebih tinggi, sehingga pelanggan akan 

membeli merek yang memuaskan merekatingkat optimal. Kepuasan dengan 

merekkinerja cenderung mengarah pada sikap merek yang positif (Jon 2005). 

 

Menurut Marianne et al (2008), sikap merek merangkum makna merek dan 

akhirnya mengarah pada kepercayaan merek dan loyalitas. Pemasar akan melakukan 

komunikasi yang efektif agar membentuk keperc cerdik mengeluarkan banyak usaha 

untuk merekkomunikasi untuk menciptakan dan mempertahankan sikap positif 

pelanggan terhadapmerek mereka (Elena et al 2001). Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat komunikasi merek oleh pemasar, semakin tinggi 

kepercayaan pelanggan terhadap suatu merek (Richard 2016). Hipotesis pertama 

dalam penelitian ini adalah : 

 

H1. Komunikasi merek memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kepercayaan merek  

Literatur yang ada mengungkapkan bahwa citra merek sering tercermin dari 

persepsi tentang  asosiasi merek dan merek yang dimiliki konsumen atau memori 

konsumen (Marianne et al (2008)). Samakin baik brand image, semakin 

positifketegasan atau kepercayaan terhadap produk bermerek dan 

atributnyapelanggan akan memiliki (Marianne et al (2008)). Dengan demikian, citra 
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merek bisa berfungsi sebagaipengganti penting untuk informasi atribut produk 

intrinsik, yang pada gilirannya akan memupukkepercayaan pelanggan pada merek 

(Jon 2005).  

Akhirnya, semakin percaya diri pelanggan memiliki merek, semakin besar 

kemungkinan mereka akan mempercayai merek itu. Sebelumnya Temuan penelitian 

telah mendukung hubungan positif antara citra merek dan kepercayaan merek (Didier 

et al 2010). Demikian pula, dalam penelitian saat ini, diharapkan citra merek yang 

menguntungkan akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kepercayaan 

(Richard ; 2016). Jadi, berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kedua sebagai berikut: 

 

H2. Citra merek memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kepercayaan merek. 

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka model usulan penelitian yang diajukan 

oleh peneliti sebagi berikut: 

 

 

                                                        H1 

                                                                                               H4                                               

 

                                                         H2 

 

Gambar 1. Model Penelitian diadaptasi dari Richard (2016) 

 

Kepercayaan 

Merek 

Citra Merek 

Komunikasi Merek 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

  

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, menurut Ferdinand (2006;76) 

penelitian yang bersifat deskriptif adalah peenlitian yang mengganbarkan hubungan 

atau pengaruh dari variabel-variabel penelitian. Penelitian untuk mengetahui 

pengaruh faktor komunikasi merek dan  citra merek terhadap kepercayaan merek 

sepeda motor Honda di Kalianda  Lampung Selatan. Obyek penelitian adalah 

konsumen yang merupakan pemilik sepeda motor Honda di Kalianda  Lampung 

Selatan.  

 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Data primer secara khusus dikumpulkan oleh penelitiuntuk menjawab pertanyaan 

penelitian.Sumber data primerpenelitian ini diperoleh langsung dari pemakai sepeda 

motor di Kalianda  Lampung Selatan. Data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yangdiperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara  

 

Sumber data sekunder penelitian inidiperoleh dari data-data tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian seperti literatur-literatur, jurnal-jurnal penelitian, majalah 

maupun data dokumen lainnya. 
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3.3Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu : 

3.2.1 Wawancara 

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada perusahaan 

mengenai  hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.2.2 Penyebaran kuesioner kepada responden  

Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemilik 

sepeda motor Honda yang sedang mengunjungi Agen Tunggal Pemegang 

Merek sepeda motor di Kalianda  Lampung Selatan. 

 

3.4 Metode Penentuan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dari sebagai sumber data dan 

dapat mewakili populasi (Hair et al, 2003 dalam Ferdinand 2006). Penentuan sampel 

dilakukan dengan non-probability samplingdengan teknik judgment sampling yaitu 

sampel yang dipilih tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai wakil 

dari populasi. Penggunaan teknik ini didasarkan pada karakteristik sampel yang telah 

ditetapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini. Hal ini dapat 

dilakukan karena kerangka populasi tidak dapat diketahui dengan jelas. Kriteria 

sampel terpilih dalam penelitian ini adalah mereka yang pemakai sepeda motor di 

Kalianda  Lampung Selatan.  



25 

 

 

 

 

Pemilihan sampel dihitung dengan rumus:  

n = 

2

2
4

1















E

z
 

n = jumlah sampel dari jumlah populasi yang ingin diperoleh 

Z = angka yang menunjukkan penyimpangan nilai varians dari mean 

E = kesalahan maksimal yang mungkin dialami 

α = tingkat kesalahan data yang dapat ditoleransi oleh peneliti 

 

Bila tingkat kepercayaan 95 % (α=5%), artinya peneliti meyakini kesalahan duga 

sampel hanya sebesar 5% serta batas error sebesar 10% yang berarti peneliti hanya 

mentolerir kesalahan responden dalam proses pencarian data tidak boleh melebihi 

jumlah 10% dari keseluruhan responden maka besarnya sampel minimum adalah:  
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n  
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n =  26,19
4

1
 

 16,384
4

1
 =96, 04= 100  responden  (Ferdinand ;2006) 
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3.5 Operasional Variabel Penelitian 

Variabel operasional yang digunakan sebagai berikut :  

Tabel 3.1  Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 
Komunikasi 

Merek(Zehir et 

al., 2011) dalam 

Richard (2016) 

 

Gagasan atau citra suatu 

produk atau layanan 

itudipasarkan sehingga 

kekhasandiidentifikasi 

dan diakui oleh banyak 

konsumen 

1. Saya bereaksi positif terhadap 

promosi dari merek ini. 

2. Saya merasa positif terhadap 

promosi dari merek ini. 

3. Promosi dari merek ini baik. 

4. Promosi dari merek ini melakukan 

pekerjaan yang baik. 

5. Saya senang dengan promosi dari 

merek ini. 

6. Saya tertarik promosi dari merek 

ini. 

 

Skala Likert 

Citra Merek  

Citra merek 

(Salinas dan 

Pérez, 

2009)dalam 

Richard (2016) 

 

 

Gambaran mental 

konsumen tentang  

makna simbolis yang 

diasosiasikan dengan 

atribut khusus 

dariproduk atau jasa  

1. Produk-produk dari merek ini 

memiliki kualitas tinggi. 

2. Produk-produk dari merek ini 

memiliki karakteristik yang lebih 

baik dibandingkan pesaingnya. 

3. Produk-produk dari merek pesaing 

biasanya lebih murah. 

4. Merek ini bagus. 

5. Merek ini tidak mengecewakan 

pelanggan. 

Skala Likert 

Kepercayaan 

Merek 

(Chaudhuri dan 

Holbrook, 

2001) dalam 

Richard (2016) 

Konsumen percaya 

bahwa merek yang 

dikonsumsi dapat 

memenuhi  keinginan 

dan  memberikan 

manfaat 

1. Saya percaya merek ini. 

2. Merek ini dapat diandalkan. 

3. Merek yang jujur. 

4. Merek ini aman. 

 

Skala Likert 

 

 

3.6  Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan seberapa valid suatu instrumen 

mengukur konsep yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti instumen 
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tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat dan 

benar. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan faktor analisis. Valid atau 

tidaknya sebuah instrumen dilihat dari faktor loading masing-masing variabel. Nilai 

faktorloading akan dibandingkan dengan angka tetapan minimal yaitu sebesar 0,6 

(Augusty 2006 : 155). Apabila faktor loading lebih besar dari 0.6 maka instrumen 

tersebut dianggap valid. 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang 

digunakan dapat dipercaya dan handal. Pengujian reliabilitas ditunjukkan oleh 

koefisien Alpha Croanbach. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi dan ketepatan pengukuran, bila pengukuran dilakukan pada objek yang 

sama berulang kali dengan instrumen yang sama. Pengujian validitas dan 

reliabilitas ini dengan menggunakan bantuan SPSS. Kriteria indikator dikatakan 

reliable apabila nilai Alpha Croanbach lebih besar dari 0,6 (Hair et al 2003 dalam 

Augusty 2006 : 156) 

 

3.7  Alat Analisis 

3.7.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan cross tabulation (crosstabs) atau 

tabulasi silang dari data kuesioner demografi dan hasil dari pertanyaan-pertanyaan 
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kuesioner responden. Crosstabs  berfungsi untuk menampilkan tabulasi silang antara 

variabel-variabel yang terdaftar pada kolom dan baris. 

 

3.7.2 Analisis Kuantitatif 

Alat analisis yang pada penelitian ini adalah regresi dan analisis jalur untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel penelitian dengan variabel terikatnya. 

Perhitungan data dengan menggunakan software SPSS versi 22.0. Persamaan regresi 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

         Y  = a + b1 X1 + b2 X2 +et 

          

Keterangan : 

 

 X1 = Komunikasi Merek 

 X2 = Citra Merek 

 Y   = Kepercayaan Merek Loyalitas Pelanggan  

 

Untuk menguji hipotesis, digunakan kriteria sebagai berikut : 

a. Ho diterima dan Ha ditolak, berarti tidak ada pengaruh signifikan anatara 

antara benefit, komunikasi dan komitmen dengan kepuasan pelanggan 

b. Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada ada pengaruh signifikan anatara antara 

benefit, komunikasi dan komitmen dengan kepuasan pelanggan. 
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3.8 Skala Pengukuran 

 

Pengolahan data kuesioner dilakukan dengan mentabulasikan kuesioner responden. 

Skala pengukuran yang dilakukan merupakan untuk mengkualitatifkan kuesioner 

adalah skala likert. Skala likert adalah skala yang bertujuan untuk membedakan 

antara pernyataan-pernyataan dalam satu variabel dengan asumsi bahwa ada urutan 

atau tingkatan skala (Ferdinand; 2006).  

 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. 1 dinyatakan sebagai sangat tidak setuju 

b. 2 dinyatakan sebagai tidak setuju 

c. 3 dinyatakan sebagai netral/tidak punya pendapat 

d. 4 dinyatakan sebagai setuju 

e. 5 dinyatakan sebagai sangat setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa variabel komunikasi merek dan citra 

merek berpengaruh signifikan positif terhadap kepercayaan merek dapat 

diterima. Kedua hipotesis ini dapat diterima karena nilai keslaahan dalam 

pengukuran masih lebih kecil jika dibandingkan dengan derajat kesalahan 

yang ditetapkan. 

2. Variabel kepercayaan merek merupakan  variabel yang memiliki pengaruh 

terbesar terhadap kepercayaan merek. Pengrauh terbesar kedua yaitu variabel 

citra merek.  

 

5.2 Saran  

Saran yang dijaukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dealer Honda di Lampung Selatan perlu mempertahankan citra merek yang 

sudah dianggap baik oleh mayoritas kosnumen Honda. Hal yang dilakukan 

adalah mempertahankan kualitas produk yang bermutu baik dan selalu 

mengkomunikasikan dengan media yang tepat tentang kelebihan dan kekuatan 
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motor Honda jika dibandingkan dengan pesaing. Media sosial seperti 

Instagram dan Facebook dapat menajdi alternatif media untuk 

mengkomunikasikan hal-hal yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh 

dealer-dealer Hoda di lampung Selatan. Penggunaan sosial media sebagai 

saran mengkomunikasikan produk sejalan dengan kelompok umur 22 samapi 

30 tahun adalah kelompok unur yang memiliki pengetahuan yang baik tentang 

media sosial.  

2. Iklan dan promosi yang dilakukan secara lokal oleh Dealer-Dealer Honda di 

Lampung Selatan harus memperhatikan kualitas dan mutu iklan. Penggunaan 

kertas untuk flayer maupun iklan media luar lainnya sebagiknya dirancang 

dengan baik dan menggunakan kertas serta bahan-bahan yang berkaulitas. 

Sehingga konsumen memandang komunikasi merek yang dilakukan Honda 

baik secara nasional maupun lokal memilikim kualitas yang sama. 
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