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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

tanggapan konsumen mengenai Brand Trust, Customer Satisfaction dan 

Loyalitas pelanggan serta pengaruh Brand Trust dan Customer Satisfaction 

terhadap Loyalitas Pelanggan baik secara parsial maupun simultan pada 

pengguna Kartu Esia PT Bakrie Telecom Tasikmalaya. 

Metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian survey, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, studi dokumentasi, dan kuesioner. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik sample random sampling ukuran sampel sebanyak 73 

responden. Alat analisis yang digunakan adalah Path Analysis. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Path Analysis dapat 

disimpulkan baik secara simultan maupun parsial Terdapat pengaruh signifikan 

Brand Trust dan Customer Satisfaction terhadap Loyalitas Pelanggan pada 

Pengguna Kartu Esia PT Bakrie Telecom Tasikmalaya. 

 

Kata kunci: brand trust, customer satisfaction dan loyalitas pelanggan 

 

PENDAHULUAN 

Brand disebut juga dengan 

pelabelan, brand memiliki kekuatan 

untuk membantu penjualan. Demikian 

pula bahwa brand dihubungkan dengan 

sebuah kepercayaan konsumen 

terhadap suatu produk atau jasa yang 

dipercaya tidak saja untuk memenuhi 

kebutuhan mereka, namun dapat 

memberikan kepuasan yang lebih baik 

dan jaminan. Brand banyak membantu 

perusahaan besar menguasai pasar, 

konsumen justru lebih hafal nama 

brand daripada merek barang itu 

sendiri. (Soemanagara, 2006: 98).  

Perilaku pembelian seseorang 

dapat dikatakan sesuatu yang unik, 

karena prefensi dan sikap terhadap 

obyek setiap orang berbeda. Selain itu 

konsumen berasal dari beberapa 

segmen, sehingga apa yang diinginkan 

dan dibutuhkan juga berbeda. Masih 

terdapat banyak faktor yang 

berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen. Produsen perlu memahami 

perilaku konsumen terhadap iklan atau 

merek yang ada di pasar, selanjutnya 

perlu dilakukan berbagai cara untuk 

membuat konsumen tertarik terhadap 

produk yang dihasilkan. 

Harapan konsumen atau 

pelanggan merupakan keyakinan 

konsumen sebelum mencoba atau 

membeli suatu produk, yang dijadikan 

standar atau acuan dalam menilai 

kinerja produk tersebut, hal ini 
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menunjukkan bahwa kepuasan 

konsumen sangat tergantung pada 

persepsi dan harapan konsumen. 

Kepuasan pelanggan berkaitan erat 

dengan kualitas. Sebuah perusahaan 

perlu mengetahui beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan harapan 

konsumen. Menurut Yuliarmi (2003), 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi dan harapan konsumen 

terhadap penyediaan jasa, yaitu 

kebutuhan dan keinginan, pengalaman 

masa lalu ketika mengkonsumsi produk 

dan layanan, pengalaman teman-teman, 

dan komunikasi. Tjiptono (1995), 

kepuasan konsumen adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) 

yang dirahasiakan dengan harapannya 

melalui iklan dan pemasaran. 

Suatu merek memberikan 

serangkaian janji yang didalamnya 

menyangkut kepercayaan, konsistensi, 

dan harapan. Dengan demikian merek 

sangat penting, baik bagi konsumen 

maupun produsen. Bagi konsumen, 

merek bermanfaat untuk 

mempermudah proses keputusan 

pembelian dan merupakan jaminan 

akan kualitas. Sebaliknya, bagi 

produsen merek dapat membantu 

upaya-upaya untuk membangun 

loyalitas dan hubungan berkelanjutan 

dengan konsumen. Riana, (2008: 187). 

Perkembangan telekomuni-kasi 

di Indonesia yang berjalan dengan 

pesat merupakan permasalahan yang 

menarik untuk diteliti. Di berbagai 

tempat, orang menggunakan telepon 

seluler sebagai alat komunikasi sehari-

hari. Dampak dari berbagai 

perkembangan komunikasi di 

Indonesia adalah kecenderungan 

semakin banyaknya pengguna seluler. 

Hampir semua orang mempunyai 

perangkat telepon seluler yang 

sebelumnya merupakan sebuah 

keistimewaan bagi beberapa orang saja. 

Hal ini dikarenakan adanya perubahan 

tingkat pendapatan dan kebutuhan 

konsumen. Angka penjualan berbagai 

merek telepon seluler di Indonesia 

meningkat setiap bulannya. PT Bakrie 

Telecom merupakan salah satu pelaku 

bisnis dalam telekomunikasi yang 

bersaing dengan operator lainnya 

dalam rangka pemuasa kebutuhan 

konsumen. Salah satu produk 

handalnya adalah Esia, Esia merupakan 

merek produk dari PT Bakrie Telecom 

yang memiliki jaringan CDMA. Untuk 

meningkatkan pertumbuhannya, PT 

Bakrie Telecom membuka gerai-gerai 

tiap kota untuk memenuhi kebutuhan 

dan efisiensi. Salah satunya adalah 

Gerai Esia Tasikmalaya. Dengan 

adanya gerai tersebut, pelanggan diberi 

kemudahan untuk layanan berbagai 

kebutuhan. Selain itu dengan adanya 

Gerai Esia di tiap kota akan mampu 

menanamkan kepercayaan di benak 

konsumen akan merek tersebut dan 

tentunya akan memberikan 

kepercayaan pelanggan. Adanya 

kepuasan pada konsumen akan 

menimbulkan kepercayaan, karena 

adanya kondisi konsistensi merek 

dalam memenuhi harapan konsumen. 

Di samping itu, merek yang dipilih 

dapat melindungi, menjaga 

keselamatan, keamanan dan 

kepentingan konsumen. Dengan 

demikian, keyakinan mengenai 

keandalan dan kenyamanan merupakan 

hal yang penting dari trust/ 

kepercayaan (Riana, 2008). 

Di setiap perusahaan, termasuk 

sektor telekomunikasi, persoalan merek 

menjadi salah satu persoalan yang 

harus dipantau secara terus-menerus. 

Merek-merek yang kuat, teruji dan 

bernilai tinggi terbukti tidak hanya 
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sukses mengalahkan hitungan-hitungan 

rasional, tetapi juga canggih mengolah 

sisi-sisi emosional konsumen. Merek 

bisa memiliki nilai tinggi karena ada 

brand building activity yang bukan 

sekadar berdasarkan komunikasi, tetapi 

merupakan segala macam usaha lain 

untuk memperkuat merek tersebut. 

Merek (brand) telah menjadi elemen 

krusial yang berkontribusi terhadap 

kesuksesan sebuah organisasi 

pemasaran, baik perusahaan bisnis 

maupun nirlaba, pemanufaktur maupun 

penyedia jasa, dan organisasi lokal 

maupun global. Riset brand selama ini 

masih didominasi sektor consumer 

markets, terutama dalam kaitannya 

dengan produk fisik seperti barang. 

Namun demikian literatur merek mulai 

berkembang pula untuk sektor 

pemasaran jasa, pemasaran bisnis dan 

pemasaran online. Bidang kajiannya 

pun sangat beragam, mulai dari sejarah 

manajemen merek, brand origin, brand 

pioneership dan brand name strategy 

hingga brand equity, brand extension, 

brand loyalty, dan global branding 

(harrysimbolon.wordpress.com). 

Kepuasan pelanggan perlu 

dipelihara dan ditingkatkan agar dapat 

menciptakan dan memperoleh 

kesetiaan terhadap merek. Bila 

konsumen memperoleh kepuasan dari 

pembeliannya akan suatu produk maka 

hal tersebut akan menciptakan sikap 

positif terhadap merek sehingga 

konsumen akan melakukan pembelian 

ulang (Samuel dan Foedjiawati, 2005: 

74). Menyadari fenomena persaingan 

semacam ini menuntut pihak providere 

operator telepon seluler untuk terus 

berubah serta mampu membangun citra 

bahwa komunikasi seluler merupakan 

bagian dari hidup keseharian serta 

memberikan kemudahan 

berkomunikasi sehingga produk 

tersebut mampu menarik perhatian 

pasar dan menciptakan kesan produk 

yang baik dan melekat pada konsumen 

sasaran agar konsumen tertarik dan 

loyal. Untuk menyusun strategi yang 

lebih akurat, maka para provider 

operator seluler harus mengetahui 

posisi pesaingnya dan tak kalah 

pentingnya perkiraan besar pangsa 

pasar perusahaan saat ini maupun di 

masa datang untuk mendapatakan 

konsumen yang loyal. 

Menanggapi hal itu, banyak 

operator selular yang kini gencar untuk 

memenuhi kebutuhan sekunder 

konsumen dengan menawarkan 

berbagai macam pelayanan yang unik 

atau dapat ditawarkan kreatif sehingga 

memperbesar kemungkinan konsumen 

untuk berpindah ke operator miliknya. 

Gebrakan yang dilakukan oleh provider 

berbasis CDMA yaitu Esia yang 

pertama kali menawarkan perubahan 

paradigm konsumen dari menggunakan 

ponsel hanya untuk fitur SMS menjadi 

menggunakan ponsel untuk menelepon 

dengan tarif murah tidak hanya 

memuaskan konsumen namun 

memberikan sudut pandang baru dalam 

fleksibilitas pengeluaran dana 

penggunaan ponsel sehingga 

mendorong terjadinya variety seeking 

(mencari variasi produk sejenis) 

dimana banyak konsumen 

menggunakan minimal dua merek 

operator yang berbeda. Esia sebagai 

operator CDMA pertama tentunya 

tidak tinggal diam, dengan terobosan 

terbarunya (misalnya “Rp 1 per 

karakter SMS”) Esia mencoba 

menjaring pasar remaja yang senang 

menggunakan fitur SMS, hal ini 

tentunya akan terus menjamin loyalitas 

pelanggan. Dalam hal ini diduga 

terdapat kemungkinan bahwa 

implementasi tersebut mempengaruhi 
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konsumen untuk meningkatkan brand 

trust dan customer satisfaction dalam 

menggunakan produk Esia. 

 Berdasarkan uraian tersebut, 

maka penulis tertarik mengambil judul 

penelitian Pengaruh Brand Trust dan 

Customer Satisfaction Terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Suatu Penelitian 

Pada Pengguna Kartu Esia PT Bakrie 

Telecom Tasikmalaya). 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang 

penelitian yang diuraikan dapat 

diidentifikasikan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Brand Trust pengguna 

Kartu Esia PT Bakrie Telecom 

Tasikmalaya, 

2. Bagaimana Customer Satisfaction 

pengguna Kartu Esia PT Bakrie 

Telecom Tasikmalaya, 

3. Bagaimana loyalitas pelanggan 

pengguna Kartu Esia PT Bakrie 

Telecom Tasikmalaya, 

4. Bagaimana pengaruh Brand Trust 

dan Customer Satisfaction terhadap 

Loyalitas Pelanggan baik secara 

parsial maupun simultan pada 

pengguna Kartu Esia PT Bakrie 

Telecom Tasikmalaya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Menurut David McNally dan Karl 

D. Speak (2002: 6): Merek merupakan 

persepsi atau emosi yang dipertahankan 

dan dipelihara oleh para pembeli atau 

calon pembeli yang melukiskan 

pengalaman yang berhubungan dengan 

persoalan menjalankan bisnis-bisnis 

bersama sebuah organisasi atau 

memakai produk atau jasa-jasanya. 

 Menurut Boyd, Walker dan 

Larrench (2000: 273), Merek adalah 

mengidentifikasi dan membantu 

membedakan barang atau jasa dari 

suatu penjual terhadap barang atau jasa 

dari suatu penjual terhadap barang atau 

jasa dari penjual. Ini termasuk nama, 

tanda, simbol, atau beberapa kombinasi 

dari itu. 

  Berdasarkan definisi-definisi di 

atas penulis menyimpulkan bahwa 

semua definisi mempunyai pengertian 

yang hampir sama mengenai merek, 

yaitu merupakan nama, istilah, tanda, 

simbol, atau rancangan atau kombinasi 

hal-hal tersebut, yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi barang atau jasa 

dari seseorang atau sekelompok penjual 

dan untuk membedakannya dari produk 

pesaing. 

   Merek pada dasarnya 

merupakan janji pejual untuk 

memberikan manfaat dan jasa pembeli. 

Merek terbaik akan menunjukan suatu 

jaminan kualitas, tetapi lebih dari 

sekedar itu merek merupakan simbol 

yang komplek. Menurut Kotler (2005: 

82) merek memiliki enam tingkatan 

pengertian yaitu :   

1. Atribut 

2. Benefit  

3. Value  

4. Culture 

5. Personality 

6. User 

 

   Identitas merek merupakan 

salah satu strategi merek yang 

mencakup arah, maksud dan arti suatu 

merek. Pada intinya untuk membangun 

suatu merek yang kuat sehingga dapat 

bersaing dan memenuhi kebutuhan 

yang dituntut oleh pasar, dan pada 

akhirnya dapat diterima kehadiran oleh 

konsumen.  

  Menurut Kotler (2005: 68): brand 

identity is a unique set of brand 

associations that the brand strategist 

aspires to create  or maintain. These 

association represent what the brand 
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stands for and imply a promise to 

cutmer from the organizayion member. 

  Keputusan-keputusan kunci 

dalam pemberian merek menurut 

Kotler (2005: 66): 

1. Keputusan-keputusan 

mengenai merek 

2. Keputusan-keputusan 

pemberian merek 

3. Keputusan siapa yang 

membeli merek 

4. Keputusan pemberian nama 

merek 

5. Keputusan strategi merek 

6. Keputusan penerapan kembali 

merek 

 

Elena Delgado dalam Brand 

Trust in The Context of Consumer 

Loyalty (2001: 1242) menyatakan 

bahwa dalam konteks merek, 

kepercayaan diartikan sebagai perasaan 

aman yang diperoleh konsumen bahwa 

merek tersebut akan memenuhi harapan 

konsumsinya yang didasarkan pada 

persepsi bahwa merek reliable dan 

adanya intense merek terhadap 

konsumen. 

Menurut Rotter dalam Reast 

(2005: 5): Brand trust  adalah 

menggabungkan pengharapan yang 

berpegangan pada individu dengan kata 

lain dapat dipercaya. Menurut 

McAllister dalam Reast (2005: 5) 

Brand trust adalah suatu tingkatan 

yang mana orang yakin dan 

berkemauan pada perbuatan dengan 

berbasis kata, tindakan, dan perkataan, 

dari orang lain. Menurut Lau dan Lee 

(1999: 345) beberapa faktor pembentuk 

brand trust, dintaranya: 

1. Brand Reputation 

2. Brand Predictability 

3. Brand Competency 

4. Trust in the Company 

5. Brand Linking 

Customer Satisfaction 

(kepuasan pelanggan) merupakan isu 

yang kritikal di semua industri jasa dan 

perdagangan. Pengukuran kepuasan 

pengguna adalah sebagian dari usaha 

terpadu yang dapat memperbaiki 

kualitas produk, dan menghasilkan 

daya saing yang kompetitif, memicu 

pembelian awal, dan akhirnya dapat 

memberikan persepsi konsumen yang 

baik terhadap perusahaan. Kepuasan 

pelanggan pada penelitian ini diartikan 

sebagai kemampuan untuk memberikan 

pelayanan dan produk yang 

memuaskan bagi pelanggan.  

Kotler (2005: 36) memberikan 

pengertian mengenai kepuasan 

pelanggan sebagai berikut: Kepuasan 

pelanggan sebagai perasaan suka/ tidak 

seseorang terhadap suatu produk 

setelah ia membandingkan prestasi 

produk tersebut dengan harapannya. 

Kotler (2005: 38) menyatakan bahwa 

pelanggan yang puas akan kinerja 

perusahaan mempunyai ciri-ciri 

(indikator) sebagai berikut: 

1. Menjadi lebih setia 

2. Membeli lebih banyak jika 

perusahaan memperkenalkan 

produk baru dan menyempurnakan 

produk yang ada 

3. Memberikan komentar yang 

menguntungkan tentang perusahaan 

dan produknya 

4. Kurang memberikan perhatian pada 

merek dan iklan pesaing dan 

kurang sensitif terhadap harga. 

 

Agar dapat bertahan di dunia 

persaingan bisnis, maka perusahaan 

harus berusaha sekeras mungkin agar 

konsumen tidak pergi. Agar konsumen 

tidak pergi hendaknya perusahaan 

harus memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan konsumen. Untuk 

mewujudkannya maka perusahaan 
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harus melakukan empat hal (Willie 

dalam Tjiptono, 2004: 24) yaitu 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi mengenai 

siapa yang akan menjadi 

pelanggan 

b. Memahami tingkat harapan 

pelanggan atas harga produk 

atau kualitas produk 

c. Memahami strategi kualitas 

produk yang dihasilkan untuk 

pelanggan 

d. Memahami siklus pengukuran 

dan umpan balik dari kepuasan 

pelanggan 

 

Dengan terpuaskannya 

keinginan dan kebutuhan para 

pelanggan, maka hal tersebut memiliki 

dampak yang positif bagi perusahaan. 

Apabila konsumen merasa puas akan 

suatu produk tentunya konsumen 

tersebut akan selalu menggunakan atau 

mengkonsumsi produk tersebut secara 

terus menerus. Dengan begitu produk 

dari perusahaan tersebut dinyatakan 

laku di pasaran, sehingga perusahaan 

akan dapat memperoleh laba dan 

akhirnya perusahaan akan tetap survive 

atau dapat bertahan bahkan 

kemungkinan akan berkembang. 

Beberapa strategi yang dapat 

dilakukan untuk meraih dan 

meningkatkan kepuasan konsumen: 

a. Strategi pemasaran berupa relation 

marketing 

b. Strategi superior costomer product 

c. Strategi Uncoditional Guarantees 

atau Extra Ordinary Guarantees 

d. Strategi penanganan keluhan yang 

efisien 

Ada empat aspek penanganan 

 keluhan yaitu: 

 Empati terhadap pelanggan 

yang marah 

 Kecepatan dalam penanganan 

keluhan 

 Kewajaran atau keadilan dalam 

memecahkan permasalahan 

 Kemudahan bagi konsumen 

untuk menghubungi 

perusahaan 

e. Strategi peningkatan kinerja 

perusahaan 

 

Menurut Gaspersz (2000: 118) 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan ekspetasi 

konsumen adalah sebagai berikut: 

a. Kebutuhan dana dan keinginan yang 

berkaitan dengan hal-hal yang 

dirasakan konsumen ketika sedang 

melakukan transaksi. 

b. Pelanggan masa lalu ketika 

mengkonsumsi produk dari 

perusahaan maupun pesaing-

pesaingnya. 

c. Pengalaman dari teman-teman. 

d. Komunikasi melalui ikatan dan 

pemasaran juga mempengaruhi 

persepsi konsumen. 

Mendasarkan hal tersebut 

indikator yang digunakan mengacu 

pada penelitian Selnes (1993). 

Beberapa indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel Customer 

Loyalty adalah: 

a) Kebiasaan bertransaksi 

b) Pembelian ulang 
c) Rekomendasi 

d) Komitmen. 

Kepuasan konsumen sangat 

dipengaruhi oleh beberapa hal yang 

meliputi pengiriman produk, performa 

produk, citra perusahaan/ produk/ 

merk/ nilai harga yang dihubungan 

dengan nilai yang diterima konsumen, 

prestasi para karyawan, keunggulan 

dan kelemahan pesaing. 

Customer Loyalty telah diakui 

sebagai faktor dominan yang 
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mempengaruhi keberhasilan bisnis saat 

ini. Karenanya, Customer Loyalty 

(customer loyalty) telah menjadi tujuan 

strategis yang paling penting dari 

perusahaan dalam kurun waktu 

belakangan ini. 

Menurut Griffin (2005: 31): 

Loyalitas secara harfiah diartikan 

sebagai kesetiaan, yaitu kesetiaan 

seseorang terhadap suatu objek. 

Pelanggan adalah seseorang yang 

terbiasa membeli suatu produk. 

Kebiasaan itu terbentuk melalui 

pembelian dan interaksi yang sering 

selama periode waktu tertentu. Tanpa 

ada track record hubungan yang kuat 

dan pembelian berulang, orang tersebut 

bukan pelanggan. Menurut Hill 

(Rusdarti, 2004): Loyalitas adalah 

perilaku yang ditunjukan dengan 

pembelian rutin yang didasarkan pada 

unit pengambilan keputusan. Konsep 

Customer Loyalty adalah suatu bentuk 

hubungan yang kuat antara konsumen 

dengan perusahaan. Dalam kehidupan 

sehari-hari, konsep Customer Loyalty 

lebih banyak dikaitkan dengan perilaku 

(behaviour) daripada dengan sikap. 

Bila seseorang merupakan pelanggan 

yang loyal, ia menunjukkan perilaku 

pembelian yang didefinisikan sebagai 

pembelian non random (tidak acak) 

yang diungkapkan dari waktu ke waktu 

oleh beberapa unit pengambilan 

keputusan. Selain itu loyalitas 

menunjukkan kondisi dan durasi waktu 

tertentu dan mensyaratkan bahwa 

tindakan pembelian terjadi tidak kurang 

dari dua kali (Griffin, 2005: 5). 

 Brown dalam Hurriyati (2005: 

138) menyatakan Customer Loyalty 

terdiri atas tiga tahapan sebagai 

berikut: 

a. The Courtship 

b. The Relationship 

c. The Marriage 

Pengaruh Brand Trust dan Customer 

Satisfaction Terhadap Customer 

Loyalty 

 

 
 

Dalam konteks merek, 

kepercayaan diartikan sebagai perasaan 

aman yang diperoleh konsumen bahwa 

merek tersebut akan memenuhi harapan 

konsumsinya yang didasarkan pada 

persepsi bahwa merek reliable dan 

adanya intense merek terhadap 

konsumen. 

Menurut Rotter dalam Reast 

(2005: 5): Brand trust adalah 

menggabungkan pengharapan yang 

berpegangan pada individu dengan kata 

lain dapat dipercaya. Dengan demikian 

ketika merek dapat diandalkan dan 

meningatkan keinginan pelanggan, ini 

berarti merek dikatakan dapat 

dipercaya ketika ia dapat diandalkan 

untuk melakukan tugasnya dalam 

memenuhi keinginan pelanggan 

sehingga mempengaruhi loyalitas. 

Selain kepercayaannya terhadap 

merek, juga adanya perasaan suka/ 

tidak seseorang terhadap suatu produk 

setelah ia membandingkan prestasi 

produk tersebut dengan harapannya 

yang disebut dengan Customer 

Satisfaction (kepuasan pelanggan). 

Kepuasan pelanggan akan tercapai 

apabila pelanggan menjadi lebih setia, 

membeli lebih banyak jika perusahaan 

memperkenalkan produk baru dan 

menyempurnakan produk yang ada, 

memberikan komentar yang 

menguntungkan tentang perusahaan 

dan produknya, kurang memberikan 
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perhatian pada merek dan iklan pesaing 

dan kurang sensitif terhadap harga. 

Dengan terpuaskannya 

keinginan dan kebutuhan para 

pelanggan, maka hal tersebut memiliki 

dampak yang positif bagi perusahaan. 

Apabila konsumen merasa puas akan 

suatu produk tentunya konsumen 

tersebut akan selalu menggunakan atau 

mengkonsumsi produk tersebut secara 

terus menerus. 

 

OBJEK DAN METODE 

PENELITIAN 

 Objek penelitian ini adalah 

pengguna Kartu Esia PT Bakrie 

Telecom Tasikmalaya dengan ruang 

lingkup penelitian adalah brand trust, 

customer satisfaction dan Customer 

Loyalty. Responden yang menjadi 

objek dalam penelitian ini adalah laki-

laki dan perempuan pengguna prabayar 

maupun pasca bayar Kartu Esia yang 

rata-rata berumur 18-40 tahun. 

 Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode asosiatif dan 

korelasional. Moh Nazir 

mengemukakan (2003: 54). 

 

Teknik Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan 

untuk menganalisis Pengaruh Brand 

Trust dan Customer Satisfaction 

terhadap loyalitas pelanggan Kartu Esia 

Tasikmalaya, yaitu: 

1. Uji validitas dan reliabilitas 

2. Analisis jalur (path analysis) 

3. Uji Hipotesis 

Untuk menguji signifikansi 

dilakukan dua pengujian yaitu : 

a. Secara parsial menggunakan uji 

t 

b. Secara simultan menggunakan 

uji F 

Kriteria Uji 

a) Tolak Ho jika t < t½ α df (n-2) 

atau t > t½ α df (n-2) 

Terima Ho jika - t < t½ α df (n-

2) atau t > t½ α df (n-2) 

Atau 

Tolak Ho jika t < t½ α df (n-k-

1) atau t > t½ α df (n-k-1) 

Terima Ho jika -t < t½ α df (n-

k-1) atau t > t½ α df (n-k-1) 

b) Tolak Ho jika Fhitung > Ftabel dan 

terima Ho jika Fhitung ≤ Ftabel 

4. Penarikan Kesimpulan 

5. Berdasarkan hasil penelitian  di 

atas, penulis akan  melakukan 

analisa secara  kuantitatif. Dari 

hasil tersebut  akan ditarik 

kesimpulan, apakah hipotesis yang 

telah ditetapkan itu diterima atau 

ditolak. 

 

HASIL PENELITIAN  

Besarnya pengaruh Brand 

Trust (X1) dan Customer Satisfaction 

(X2) terhadap Customer Loyalty (Y) 

dapat dilihat dari indikator yang 

digunakan oleh masing-masing 

variabel dengan menggunakan Path 

Analysis. Setelah melakukan 

penelitian dan memperoleh data-data 

yang diperlukan maka dilakukan 

pengujian hipotesis yang diajukan. 

Pengujian hipotesis tersebut 

menggunakan uji t yaitu untuk 

menguji apakah terdapat pengaruh 

Brand Trust dan Customer 

Satisfaction terhadap Customer 

Loyalty, dimana hasil pengolahan 

data dibantu dengan menggunakan 

program SPSS versi 19.0. 

Dari hasil pengolahan data 

dengan menggunakan SPSS 19.0, 

untuk mengetahui besarnya pengaruh 

secara simultan diperoleh hasil R
2 

(R-

square) sebesar 0.442 (data terlampir) 

dengan proporsi pengaruh Brand 



 
 

6 
 

Trust terhadap Customer Loyalty (

1YXρ ) adalah 0.888 dan Customer 

Satisfaction terhadap Customer 

Loyalty ( 2YXρ ) sebesar  0.223. Jika 

dituangkan dalam bentuk diagram 

jalur sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar Diagram Jalur 
 

Dasar perhitungan pengaruh antar variabel tersebut dapat dijelaskan 

pada Tabel berikut ini: 

 

Formula Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Antara Variabel Penelitian 

No

. 
Pengaruh Langsung 

Pengaruh Tidak 

Langsung Total Pengaruh 

1  Variabel X1 

   Y  X1  Y:(PYX1)
2
=(0.516)

2
   - 0.266256 

   Melalui X2YX1 Ω X2 Y 

     (PYX1) (rX1X2) ( PYX2) = 

    (0.516)(0.549)(0.223) 
0.063172 

 Total pengaruh X1  Y - 0.329428 

2  Variabel X2 

   Y  X2 Y :(PYX2)
2
=(0.223)

2
 - 0.049729 

   Melalui X1YX1 Ω X2 Y 

     (PYX1) (rX1X2) ( PYX2) =  

      (0.516)(0.549)(0.223) 
0.063172 

 Total pengaruh X2  Y - 0.112901 

 Total pengaruh X1,X2,  0.442 

 Pengaruh luar  0.558 

 Jumlah  1.00 

 

Berdasarkan tabel dan diagram 

jalur tersebut di atas, menunjukan 

bahwa pengaruh total pengaruh Brand 

Trust terhadap Customer Loyalty 

adalah sebesar 0.329428, total 

pengaruh Customer Satisfaction 

terhadap Customer Loyalty sebesar 

0.112901. Hubungan antar variabel 

independen yaitu Brand Trust dan 

Customer Satisfaction sebesar 0.549. 
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Faktor residu atau faktor yang 

mempengaruhi Customer Loyalty 

selain Brand Trust dan Customer 

Satisfaction terhadap sebesar 55.80%. 

Secara simultan, total pengaruh 

Brand Trust dan Customer Satisfaction 

terhadap Customer Loyalty adalah 

sebesar 0.442 termasuk dalam kategori 

sedang, artinya setiap perubahan Brand 

Trust dan Customer Satisfaction akan 

menyebabkan perubahan Customer 

Loyalty sebesar 44.20%. Hasil 

perhitungan statistik menyatakan 

bahwa yang memiliki pengaruh paling 

kuat terhadap Customer Loyalty adalah 

Brand Trust dibandingkan dengan 

Customer Satisfaction. Diketahui nilai 

Sig. F. Change 0.000 < = 0.05, 

artinya Ha diterima dan Ho ditolak. 

Sehingga dapat diperoleh kesimpulan 

secara simultan “Terdapat pengaruh 

signifikan Brand Trust dan Customer 

Satisfaction terhadap Customer Loyalty 

pada Pengguna Kartu Esia PT Bakrie 

Telecom Tasikmalaya”. 

 

 

Pengaruh Brand Trust Terhadap Customer Loyalty pada Pengguna Kartu 

Esia PT Bakrie Telecom Tasikmalaya. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara parsial antara variabel 

bebas dengan variabel terikat dilakukan dengan menggunakan analisis jalur 

(Path Analysis). Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 19.0 

dihasilkan:  

 

Besar pengaruh Brand Trust Terhadap Customer Loyalty 

 

Pengaruh Langsung 
Y  X1  Y 

(PYX1)
 2
 = 

              (0.516) 2 
0.266256 

Melalui X2 

Y X1 Ω X2  Y 
     (PYX1) (rX1X2) ( PYX2) = 

    (0.516)(0.549)(0.223) 
0.063172 

Total pengaruh X1  Y - 0.329428 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, 

besarnya pengaruh Brand Trust 

terhadap Customer Loyalty secara 

langsung adalah 0.266256, sedangkan 

pengaruh tidak langsung atau besarnya 

Brand Trust terhadap Customer 

Loyalty melalui Customer Satisfaction 

adalah 0.063172. Sehingga total 

keseluruhan adalah sebesar 0.329428, 

artinya bahwa Brand Trust 

berpengaruh terhadap Customer 

Loyalty sebesar 32.94%. 

Diketahui Nilai Sig. = 0.000 < 

 = 0.05 Ha diterima dan Ho ditolak. 

Sehingga dapat diperoleh kesimpulan 

secara parsial “Terdapat pengaruh 

signifikan Brand Trust terhadap 

Customer Loyalty pada Pengguna 

Kartu Esia PT Bakrie Telecom 

Tasikmalaya”.  

Kepercayaan terhadap merek 

merupakan sebagai perasaan aman 

yang diperoleh konsumen bahwa 

merek tersebut akan memenuhi 

harapan konsumsinya yang didasarkan 

pada persepsi bahwa merek reliable 

dan adanya intense merek terhadap 

konsumen, dimana Brand trust 

menggabungkan pengharapan yang 

berpegangan pada individu dengan 



 
 

6 
 

kata lain dapat dipercaya. Reputasi 

merek adalah merupakan suatu faktor 

penting yang mempengaruhi loyalitas. 

Reputasi merek dapat dijadikan 

sebagai dasar bagi pelanggan untuk 

membentuk sebuah komunitas pecinta 

merek tersebut. Dalam komunitas 

tersebut para pelanggan biasanya akan 

bertukar informasi mengenai ada 

tidaknya perkembangan produk baru 

yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Selanjutnya adanya komunitas merek 

ini dampaknya berpengaruh positif 

kepuasan pelanggan.  

 

Pengaruh Customer Satisfaction terhadap Customer Loyalty pada 

Pengguna Kartu Esia PT Bakrie Telecom Tasikmalaya 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Customer Satisfaction terhadap 

Customer Loyalty pada Pengguna Kartu Esia PT Bakrie Telecom Tasikmalaya 

diperoleh dari tabel SPSS 19.0 dihasilkan: 

 

Besar pengaruh Customer Satisfaction terhadap Customer Loyalty 

 

Pengaruh Langsung 
Y  X2  Y 

(PYX2)
 2
 = 

             (0.223) 2 
0.049729 

Melalui X1 

Y X1 Ω X2  Y 
     (PYX1) (rX1X2) ( PYX2) = 
         (0.516)(0.549)(0.223) 0.063172 

Total pengaruh X2  Y - 0.112901 

 

Berdasarkan tabel di atas, 

besarnya pengaruh Customer 

Satisfaction terhadap Customer 

Loyalty secara langsung adalah 

0.049729, sedangkan pengaruh tidak 

langsung sebesar 0.063172. Sehingga 

total keseluruhan adalah sebesar 

0.112901, artinya bahwa ketika terjadi 

perubahan Customer Satisfaction akan 

mengakibatkan perubahan terhadap 

Customer Loyalty sebesar 11.29%. 

Diketahui Nilai Sig.= 0.040 <  = 

0,05. Dari pengujian tersebut Ha 

diterima dan Ho ditolak. Sehingga 

dapat diperoleh kesimpulan secara 

parsial “Terdapat pengaruh signifikan 

Customer Satisfaction terhadap 

Customer Loyalty pada Pengguna 

Kartu Esia PT Bakrie Telecom 

Tasikmalaya”. 

Konsep Customer Satisfaction 

dapat didefinisikan sebagai kepuasaan 

yang terjadi setelah pertimbangan 

evaluasi pilihan yang memperhatikan 

pada keputusan pembeliaan. Customer 

satisfaction sebagai perasaan suka/ 

tidak seseorang terhadap suatu produk 

setelah ia membandingkan prestasi 

produk tersebut dengan harapannya. 

Jika perusahaan mampu 

menumbuhkan kepercayaan terhadap 

produknya, maka pelanggan akan 

puas. Pelanggan yang puas akan 

membeli lagi, menceritakan hal-hal 

yang baik kepada orang lain, kurang 

memperhatikan merek produk lain dan 

membeli produk lain dari perusahan 

yang sama. Sehingga jelas Customer 

satisfaction mempengaruhi Customer 

Loyalty. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut kepercayaan terhadap merek 

oleh pelanggan akan menimbulkan 

kepuasan. Kepuasan lebih banyak 

didefenisikan dari perspektif 

pengalaman konsumen setelah 

mengkonsumsi produk atau jasa. 



 
 

6 
 

Kepuasan pelanggan menunjukkan 

sejauh mana pelanggan merasa puas 

dalam melayani transaksinya. 

Pelanggan yang puas cenderung 

menjadi pelanggan yang loyal. 

Sehingga apabila tingkat kepuasan 

pelanggan meningkat akan diikuti 

tingkat Customer Loyalty. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan permasalahan 

penelitian, hipotesis yang diajukan, 

analisis dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggapan konsumen atas 

Customer Satisfaction terhadap 

Merek Esia berada dalalam 

kategori baik, artinya konsumen 

telah merasa puas dan cenderung 

untuk tetap menggunakan produk 

dengan Merek Esia. Berdasarkan 

hasil penelitian, Brand Trust dari 

produk Esia memiliki ciri khas 

tersendiri, keyakinan akan merek 

CDMA Esia, dengan layanannya 

komunikasi dapat berjalan lancar, 

lebih mendapat perhatian 

konsumen, Merek Esia disukai 

semua orang, selalu konsisten 

dengan tujuan, merek terbaik 

diantara pesaing lain, memiliki 

nilai jual yang tinggi, tidak 

merugikan, tidak pernah 

mengecewakan, rasa suka akan 

merek Esia dan merek paling 

favorit. 

2. Tanggapan konsumen atas 

Customer Satisfaction berada 

dalalam kategori baik, artinya 

konsumen telah merasa puas dan 

cenderung untuk tetap 

menggunakan produk dengan 

Merek Esia. Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa Customer 

satisfaction dari produk Esia 

adalah kepuasan pelanggan 

terhadap ciri khas merek Esia, 

kepuasan terhadap karakter Esia, 

kepuasan akan kinerja Esia, 

banyaknya pelanggan baru, 

konsisten, Esia adalah merek 

terbaik karena selalu memenuhi 

kepuasan pelanggan, performa 

Esia yang meyakinkan, pelanggan 

tidak pernah merasa dirugikan dan 

dikecewakan, rasa suka akan 

merek Esia dan Esia adalah 

operator favorit pelanggan. 

3. Tanggapan konsumen atas 

loyalitas pelanggan adalah berada 

dalam kategori baik, artinya 

konsumen telah merasa puas dan 

cenderung untuk menggunakan 

kembali merek Esia. Secara umum 

dapat disimpulkan bahwa loyalitas 

pelanggan akan merek Esia akan 

semakin meningkat karena 

antusiasme para pengguna sebagai 

akibat adanya kepuasan sehingga 

timbul kesetiaan pelanggan akan 

merek CDMA Esia, akan 

melakukan pembelian produk baru 

dari CDMA Esia, akan selalu 

memberikan masukan untuk 

produknya (memberikan komentar 

yang menguntungkan tentang 

perusahaan dan produknya), 

kurang memberikan perhatian pada 

merek dan iklan pesaing sejenis 

dan tentunya setelah dibandingkan 

dengan produk lain, merek Esia 

selalu yang terbaik. 

4. Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan Path Analysis dapat 

disimpulkan baik secara simultan 

maupun parsial Terdapat pengaruh 

signifikan Brand Trust dan 

Customer Satisfaction terhadap 

Loyalitas Pelanggan pada 

Pengguna Kartu Esia PT Bakrie 

Telecom Tasikmalaya. 
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