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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dalam perkembangan bisnis di zaman sekarang ini dan juga seiring 

dengan meningkatnya kebutuhan dan banyaknya tercipta produk-produk baru  

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik berupa barang 

ataupun jasa. Kebutuhan manusia memang tidak terbatas. Lingkungan bisnis 

berubah dalam waktu yang sangat singkat. 

 Tjiptono (2010:98), menjelaskan kebutuhan manusia sebagai ”persaingan 

yang semakin ketat dalam usaha jasa, dimana semakin banyak produsen yang 

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen menyebabkan 

setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kebutuhan konsumen 

sebagai tujuan utama”. 

 

Seperti yang di jelaskan oleh Tjiptono maka disini produsen perusahaan 

harus mampu menempatkan barang yang mereka miliki untuk dijadikan barang 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumennya. Selain itu juga 

dengan adanya konsumen yang senantiasa terpenuhi kebutuhannya maka akan 

terciptanya pendapatan yang meningkat juga. 

Lalu selain memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen maka  

tugas seorang produsen itu menciptakan hubungan yang erat dengan konsumen  

yang  dimana itu adalah mimpi semua pemasar dan hal ini sering menjadi kunci 

keberhasilan pemasaran dalam jangka panjang, perusahaan yang ingin 

membentuk ikatan pelanggan yang kuat harus memperhatikan sejumlah 

pertimbangan yang beragam. Sekelompok peneliti melihat kegiaatan 
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membangun retensi dengan menambah manfaat keuangan, manfaat sosial atau 

ikatan struktural.  

 Menurut william J.shultz (1961) dalam Buchari Alma (2013:130) 

memberikan definisi , marketing is the planning, direction and control of the 

entire marketing activity of a firm or division, manajemen pemasaran ialah 

merancanakan, pengarahan dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran 

perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. 

Pemasaran adalah tolak ukur setiap perusahaan dalam mencapai 

keberhasilan. Pemasaran adalah suatu kegiatan pokok yang perlu dilakukan 

perusahaan baik itu perusahaan yang menawarkan barang atau jasa sebagai 

pilihan bisnis dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya, untuk mendapatkan laba dan untuk terus berkembang selalu sebagai 

penyedia alat pemuas kebutuhan para konsumen. Hal tersebut disebabkan karna 

pemasaran merupakan salah satu unit kegiatan yang krusial di sebuah 

perusahaan, dimana bidang ini yang akan secara langsung berhubungan dan 

melayani keinginan dan kebutuhan konsumen. 

 Persaingan yang semakin kompetitip di era global ini menyebabkan suatu 

perusahaan harus lebih kreatif dalam meningkatkan mutu atau kualitas dalam 

produk tersebut agar mampu bersaing di era global saat ini. Karena untuk 

dewasa ini konsumen lebih memilih kualitas suatu produk karena akan 

menimbulkan rasa puas dalam diri konsumen jika suatu barang yang diperoleh 

menghasilkan kualitas yang sangat baik maka disini konsumen akan 
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memutuskan untuk membeli kembali barang yang di produksi oleh suatu 

perusahaan itu yang disini akan berdampak pada peningkatan pendapatan. 

Citra Merek de’CantiQu Hijab, perlu diketahui bahwa de’CantiQu hijab 

memiliki citra merek yang cukup baik, namun citra merek yang dimiliki 

de’CantiQu kalah dengan pesaing-pesaing yang ada disekitar perusahaan sebut 

saja seperti rabbani, zoya, dan perusahaan lain yang mempunyai produk sejenis 

dengan brand/merek pribadi sehingga de’CantiQu disini berada dibawah mereka. 

Ini disebabkan oleh kualitas produk yang diberikan kepada konsumen itu belum 

menjadi pemuas kebutuhan konsumen dari segi pakaian, maka dari itu  pemilik 

perusahaan harus mementingkan dari segi kualitas produk, promosi maupun 

telah melekat pada perusahaan agar konsumen lebih percaya akan adanya 

produk yang dihasilkan dari perusahaan. 

disini juga harus adanya citra merek yang melekat pada perusahaan 

tersebut membuat pelanggan lebih memilih produk yang dihasilkan perusahaan 

itu dengan alasan mereka percaya bahwa kualitas dan citra merek yang ada pada 

perusahaan itu bagus. Tetapi dari hasil wawancara dengan pengguna hijab 

de’cantiQu mereka kecewa dengan kualitas yang di berikan perusahaan sehingga 

konsumen memilih untuk membeli produk lain dibanding dengan produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan.. 

 Dalam permasalahan promosi, disini de’CantiQu Hijab yang berada di Jl. 

Raya Sindang Reret no 168 ini, sering melakukan kegiatan promosi yang 

bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan, dimana dari hasil mini riset 

de’cantiQu Hijab outlet Sindang Reret ini melakukan promosi nya di berbagai 
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event yang sering diadakan, seperti bazar salah satunya, dan juga di media 

online, seperti websitenya sendiri dan juga di facebook yang sering sekali 

promosi mengenai de’cantiQu Hijab itu sendiri. Tetapi dari dilakukannya 

promosi yang seperti itu dalam penelitian yang peneliti lakukan disini kurangnya 

peminat meskipun sudah dilakukan promosi yang gencar dan seharusnya  

Dengan adanya promosi penjualan maka harus adanya peningatan yang 

dirasakan oleh pemilik usaha, dan juga meninngkatkan loyalitas konsumen 

de’CantiQu Hijab untuk lebih memilih produk hijab tersebut dengan beberapa 

alasan. Dan juga promosi yang dilakukan akan memberi peluang bagi produsen 

untuk meningkatkan kualitas yang harus diberikan kepada konsumen guna  

konsumen melakukan pembelian ulang di outlet de’CantiQu Hijab tersebut. 

 Pada dasarnya tujuan semua perusahaan itu sama yaitu mencari laba 

sebesar-besarnya dan mengeluarkan modal dengan sekecil-kecilnya. 

Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan sangat di pengaruhi oleh kemampuan 

perusahaan dalam bersaing mulai dari harga, kualitas produk juga dengan 

adanya citra merek yang melekat pada perusahaan. itu sangat berpengaruh bagi 

perusahaan dalam jangka panjang.  

Untuk  persaingan di zaman sekarang ini menuntut perusahaan agar kreatif 

dan inovatif guna bersaing dengan baik dan perusahaan juga harus cepat tanggap 

dalam menghadapi persaingan diluar sana, juga tak hanya itu perusahaan juga 

harus tanggap ketika menghadapi perubahan pada pasar maupun konsumen. 

Konsumen merubah daya belinya dan merubah pola konsumsinya sehingga 

volume penjualan pada beberapa produk mengalami penurunan yang sangat  
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signifikan. Dan ini akan berakibat pada biaya operasi yang sangat 

meningkat pula, dan tidak sedikit para perusahaan mengalami kesulitan 

pembiayaan. Hal ini mengakibatkan para pengusaha harus bekerja lebih keras 

lagi untuk meningkatkan strategi yang diterapkannya agar mampu bersaing 

dengan perusahaan yang lainnya. 

Tabel 1. 1  

Mini Kuesioner 

No Pernyataan Waktu Hasil 

1. 

De’CantiQu Hijab sebuah Merek 

yang sudah memiliki izin usaha 

yag layak. 

 

Kamis, 5 juli 

2018 

Ya :8 

Tidak:2 

Respoden:10 

2. 

Kierja Karyawan  de’CantiQu 

hijab sangat baik sehingga 

menghasilkan kualitas produk 

hjab yang baik pula. 

 

Kamis, 5 juli 

2018 

Ya : 5 

Tidak:5 

Respoden: 10 

3. 
Hijab yang di Produksi tidak 

mudah rusak 

Kamis, 5 juli 

2018 

Ya :4 

Tidak:6 

Respoden:10 

4. 

De’CantiQu hijab melakuka 

promosi di berbagai media sosial, 

sperti facebook, istagram, twitter. 

 

Kamis, 5 juli 

2018 

Ya :9 

Tidak:1 

Respoden:10 

5. 

Degan diadakannya pemberian 

hadiah berupa voucher, saya 

tertarik untuk membeli produk 

ini. 

 

Kamis, 5 juli 

2018 

Ya :10 

Tidak:0 

Respoden: 10 

6. 

Adaya produk yang baik, maka 

saya disini akan menjual kembali 

kepada rekan-rekan saya. 

 

Kamis, 5 juli 

2018 

Ya :7 

Tidak:3 

Respoden:10 

7. 

De’CantiQu Hijab selalu 

memiliki produk terbaru, maka 

saya disini akan segera 

membelinya 

 

Kamis, 5 juli 

2018 

Ya : 4 

Tidak: 6 

Respoden: 10 

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018 
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1. De’CantiQu Hijab sebuah Merek yang sudah memiliki izin usaha yag layak. 

Hal ini terbukti 8 dari 10 responden menjawab Ya. Dan 2 Responden 

Menjawab Tidak. 

2. Kierja Karyawan  de’CantiQu hijab sangat baik sehingga menghasilkan 

kualitas produk hjab yang baik pula. Disini dari hasil jawaban Responden 

terdapat keseimbangan antara Jawaban Ya dan Tidak dengan masing-masing 5 

point. 

3. Hijab yang di Produksi tidak mudah rusak. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

jawaban dari responden yaitu, Ya :4 dan Tidak : 6. 

4. De’CantiQu hijab melakuka promosi di berbagai media sosial, sperti facebook, 

istagram, twitter. Hal ini di buktikan 9 dari 10 responden menjawab Ya dan 1 

Responden Menjawab Tidak. 

5. Degan diadakannya pemberian hadiah berupa voucher, saya tertarik untuk 

membeli produk ini. Seluruh Responden menjawab Ya 

6. Adaya produk yang baik, maka saya disini akan menjual kembali kepada 

rekan-rekan saya hal ini  membuktikan bahwa 7 dari 10 Responden menjawab 

Ya dan Tersisa 3 Responden menjawab Tidak. 

7. De’CantiQu Hijab selalu memiliki produk terbaru, maka saya disini akan 

segera membelinya, namun untuk pernyataan ini 4 dari 10 Menjawab Ya dan 6 

Responden Menjawab Tidak. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tersedia, permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya Promosi yang kurang gencar yang dilakukan perusahaan sehingga 

kurang meningkatnya penjualan. 

2. Citra Merek  perusahaan yang baik tidak menentukan penjualan yang baik 

pula. 

3. Strategi pemasaran harus lebih di tingkatkan agar semakin meningkat juga 

pendapatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang akan 

di rumuskan adalah: 

1. Apakah ada pengaruh dari cita merek terhadap loyalitas pelanggan  

de’CantiQu Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung. 

2. Apakah ada pengaruh dari kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan  

de’CantiQu Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung. 

3. Apakah ada pengaruh dari promosi terhadap loyalitas pelanggan  

de’CantiQu Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung. 

4. Apakah ada pengaruh secara simultan dari citra merek,kualitas produk dan 

Promosi  terhadap loyalitas pelanggan  de’CantiQu Hijab outlet Sindang 

Reret, Cibiru, Bandung. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah ada pengaruh dari citra merek terhadap Loyalitas 

pelanggan  de’CantiQu Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung. 

2. Mengetahui apakah ada pengaruh dari kualitas produk  terhadap loyalitas 

pelanggan  de’CantiQu Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung. 

3. Mengetahui apakah ada pengaruh dari  Promosi terhadap loyalitas 

pelanggan  de’CantiQu Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung 

4. Mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan dari citra merek, kualitas 

produk dan Promosi terhadap loyalitas Pelanggan  de’CantiQu Hijab outlet 

Sindang Reret, Cibiru, Bandung. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan untuk Perusahaan 

Memberikan masukan-masukan yang berguna setelah dilakukan riset oleh 

peneliti dan juga dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan 

menjadi lebih gencar lagi dalam melakukan promosi penjualan serta kualitas 

yang diberikan semakin bagus sehingga konsumen tidak merasa kecewa 

dengan produk yang di tawarkan perusahaan. 

2. Kegunaan untuk Penelitian Selanjutnya 

Dan juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi yang 

bermanfaat bagi pembaca yang ingin melaksanakan penelitian maupun studi 

yang lebih lanjut. Dan juga sebagai sumber informasi untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang Citra Merek, Kualitas produks dan Promosi  pada 

usaha hijab khususnya di de’CantiQu Hijab.  Hasil pada penelitian ini dapat 
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digunakan untuk pengembangan ilmu manajemen terkait dengan 

manajemen pemasaran yang khususnya pada  teori citra merek, Kualitas 

Produk dan Promosi terhadap Loyalitas Pelanggan. 

F. Kerangka Pemikiran 

Perusahaan-perusahaan di indonesia ini berkembang dengan cukup 

pesat, hal ini tidak terlepas dari pengaruh global dari tahun ke tahun. 

Dengan adanya perusahaanyang berkembang maka disini yang di 

untungkan yaitu masyarakat atau konsumen, kebtuhan konsumen dapat 

terpenuhi dengan adanya perusahaan yang menawarkan berbagai produk 

dalam usahanya. Disini terjadilah persaingan yang semakin kuat dengan 

adanya kebutuhan konsumen yang tidak terbatas , maka yang di utamakan 

dari produk yang di ciptakan oleh perusahaannya yaitu dari segi kualitas 

dan citra merek , yang seberapa besar keduanya itu berpengaruh bagi 

konsumen yang menikmati produk yang perusahaan itu hasilkan. Oleh 

karena itu disini perusahaan mempertahankan konsumen atau  

pelanggannya dengan cara tersebut yaitu meningkatkan kualitas yang 

menjadi pokok utama untuk konsumen yang memilik produk dari 

perusahaan tersebut. Jika perusahaan sudah mempunyai konsemen atau 

pelanggan yang loyal maka dengan otomatis perusahaan juga meraih laba 

yang tidak sedikit dari adanya konsumen tersebut. 

Atas dasar uraian tersebut menggambarkan bahwa citra merek, kualitas 

produk dan Promosi merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi 

loyalitas konsumen terhadap perusahaan. 
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Menurut Freddy  Rangkuti (2009:43)  citra merek itu sekumpulan merek 

yang terbentuk di benak konsumen dan citra merek merupakan banner yang 

dapat di gunakan untuk memayungi semua produk yang menggunakannya. 

Sedangkan kualitas produk menurut Tjiptono (2008:25) kualitas 

merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh 

mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan atau menilai 

sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhan. 

Menurut Philip Kotler dan Amstrong (2001:68) Promosi merupakan 

aktivitas yang mengomunikasikan keunggulan produk yang membujuk 

pelanggan sasaran untuk membelinya. 

 

Ketiga  faktor diatas tersebut menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 

loyalitas pelanggan, Menurut Oliver dalam kotler dan keller (2007:175)  

loyalitas atau kesetiaan didefinisikan sebagai komitmen yang dipegang kuat 

untuk membeli atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu dimasa depan 

meskipun ada pengaruh situasi atau usaha pemasaran yang berpotensi 

menyebabkan perubahan perilaku. Hal ini menjadi alasan utama  sebuah 

perusahaan untuk menarik dan mempertahankan mereka. Dua hal yang menjadi 

pertimbangan utama perusahaan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan 

atau konsumen adalah, pertama: karena semakin mahal nya biaya perolehan 

pelanggan dalam iklim kompetisi yang semakin ketat, keduanya ialah adanya 

kenyataan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan berbanding lurus dengan 

pertumbuhan hubungan antara perusahaan dan pelanggan secara permanen. 

Adapun pengaruh dari keduanya ialah : 

a. Pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan 

Menurut Freddy rangkuti (2009:43). konsumen beranggapan bahwa 

merek tertentu secara fisik berbeda dengan merek pesaing, citra merek akan 
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melekat  secra terus menerus sehingga dapat membentuk kesetiaan pada 

konsumen yang disebut dengan loyalitas pelanggan. 

Pengaruh citra merek dengan loyalitas pelanggan terletak pada 

keinginan-keinginan dan pilihan konsumen atas suatu merek adalah merupakan 

sikap pelanggan. Dalam banyak hal, sikap terhadap merek tertentu sering 

mempengaruhi apakah konsumen akan  loyal atau tidak. 

b. Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

Menurut Kotler (2008:67) semakin tinggi tingkat kualitas, maka akan 

semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang di rasakan oleh pelanggan, dengan 

tinggi nya kepuasan yang di rasakan konsumen makandisini akan tinggi pula 

tingkat loyalitas konsumen yang dimana konsumen lain akan 

merekomendasikannya kepada konsumen lain bagaimana kualitas produk yang 

perusahaan hasilkan. 

Kualitas produk memiliki peranan penting karena kualitas produk adalah 

hal pertama yang dinilai konsumen dan menjadikan suatu pengalaman yang 

dapat menarik pelanggan potensial apabila mereka merasa terpuaskan dengan 

produk tersebut maka akan membentuk sikap loyal konsumen terhadap 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran,  

Kerangka pemikiran dibuat untuk memudahkan suatu penelitian, kerangka 

pemikiran penelitian menggambarkan hubungan dari variabel bebas dalam hal 

ini citra merek dan kualitas produk dan yang  merupakan variabel terikat yaitu 
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loyalitas pelanggan. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran tersebut di 

gambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

    H1 

 

              

    H2 

 

 

      H3 

 

 

         

        H4    

Sumber: Data diolah penulis 

 

 

 

 

 

 

LOYALITAS 

PELANGGAN (Y1) 

1. Repurcase 

2. Retention 

3. Refalls 

(griffin,2010) 

 

 

CITRA MEREK (X1) 

1. Recognition 

2. Reputation 

3. Affinity 

4. loyalty 

(kotler dan keller,2003) 

 

KUALITAS PRODUK (X2) 

1. Performaance 

2. Features ( Fitur) 

3. Reliability 
4. Comformance 

5. Durability 

6. Serviceability 

7. Estetika/Keindahan  

8. Perceived Quality 

(Kesan Kualitas) 

 

(Tjiptono,2008) 

PROMOSI 

(X3) 

1. Periklanan 

(Advertising) 

2. Personal selling 

3. Publisitas 

4. Sales promotion 

 

(M. Murshid) 
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Kotler & Keller (2006), dimensi  loyalitas pelanggan adalah: 

1. Repeat Purchase (kesetiaan terhadap pembelian produk)  

2. Retention (ketahanan terhadap pengaruh yang negatif mengenai 

perusahaan) serta  

3. Referalls (mereferensikan secara total eksistensi perusahaan) 

Adanya Citra Merek yang baik di pengaruhi oleh beberapa hal, Yaitu:  

1. Recognition 

Yaitu, tingkat dikenalnya sebuah merek oleh konsumen. Jika sebuah 

merek tidak dikenal, maka produk dengan merek tersebut harus dijual 

dengan mengandalkan harga yang murah. 

2. Reputation 

Tingkat atau status yang cukup tinggi bagi sebuah merek karena 

lebih terbukti memiliki track Record yang baik. 

3. Affinity 

suatu emosional Relationship yang timbul antara sebuah merek 

dengan konsumennya, sebuah produk dengan merek yang di sukai oleh 

konsumen akan lebih mudah dijual dan sebuah produk dengan persepsi 

memiliki kualitas yang tinggi akan mempunyai reputasi yang baik. 

4. Loyalty 

citra merek yang baik akan membuat konsumen melakukan 

pembelian ulang atas produk/ jasa seketika tanpa berpikir resiko yang akan 

timbul setelah membeli barang tersebut 

Dimensi dari kualitas produk Menurut Kotler&Keller ialah : 
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1. Performance 

Performance atau Kinerja merupakan Dimensi Kualitas yang 

berkaitan dengan karakteristik utama suatu  produk. Contohnya sebuah 

Televisi, Kinerja Utama yang kita kehendaki adalah kualitas gambar yang 

dapat kita tonton dan kualitas suara yang dapat didengar dengan jelas dan 

baik. 

2. Features ( Fitur) 

Features atau Fitur merupakan karakteristik pendukung atau 

pelengkap dari Karakteristik Utama suatu produk. Misalnya pada produk 

Kendaraan beroda empat (mobil), Fitur-fitur pendukung yang diharapkan 

oleh konsumen adalah seperti DVD/CD Player, Sensor atau Kamera 

Mundur serta Remote Control Mobil. 

3. Reliability 

Reliability atau Kehandalan adalah Dimensi Kualitas yang 

berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara 

memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. 

4. Comformance 

Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk 

dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki 

standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan 

5. Durability 
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Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga 

harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya 

tahan suatu produk. 

6. Serviceability 

Serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika 

dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang 

disediakan oleh produsen seperti ketersediaan suku cadang dan 

kemudahan perbaikan jika terjadi  kerusakan serta adanya pusat pelayanan 

perbaikan (Service Center) yang mudah dicapai oleh konsumen. 

7. Estetika/Keindahan  

Aesthetics adalah Dimensi kualitas yang berkaitan dengan 

tampilan, bunyi, rasa maupun bau suatu produk. Contohnya bentuk 

tampilan sebuah Ponsel yang ingin dibeli serta suara merdu musik yang 

dihasilkan oleh Ponsel tersebut. 

8. Perceived Quality (Kesan Kualitas) 

Aesthetics adalah Dimensi kualitas yang berkaitan dengan 

tampilan, bunyi, rasa maupun bau suatu produk. Contohnya bentuk 

tampilan sebuah Ponsel yang ingin dibeli serta suara merdu musik yang 

dihasilkan oleh Ponsel tersebut. 

Dimensi dari Promosi Menurut Drs.H. M. Murshid: 

1. Periklanan (Advertising) 

Periklanan dipandang sebagai kegiatan penawaran kepada suatu 

kelompok masyarakat baik secara lisan maupun dengan penglihatan 
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(berupa berita) tentang suatu produk, jasa atau ide. Tetapi periklanan 

dilakukan dengan publisitas yang disiarkan tanpa mengeluarkan biaya. 

Kegiatan periklanan berarti kegiatan menyebarluaskan berita 

(informasi) kepada pasar (masyarakat/konsumen). Masyarakat harus diberi 

tahu siapa (sponsor) yang bertindak melalui media iklan tersebut. Dalam 

hal ini sponsor membayar kepada pihak media yang membawakan berita 

itu. Kegiatan periklanan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua 

arah antara penjual dan pembeli, sehingga keinginan mereka dapat 

terpenuhi dalam cara yang efisien dan efektif, dalam hal ini komunikasi 

dapat menunjukan cara-cara untuk mengadakan pertukaran yang saling 

memuaskan. 

2. Personal selling 

Personal sellin aatau penjualan pribadi disini adalah meruupakan 

komunikasi persuasif seseorang secara individual kepada seseorang atau 

lebih calon pembeli dengan maksud menimbulkan permintaan (penjualan) 

lain hal nya dengan periklanan dan kegiatan promosi lainnya yang 

komunikasinya bersifat non pribadi atau massal. Dalam operasinya 

personal selling lebih flexible dibandingkan dengan yang lain. Ini di 

sebabkan karena tenaga-tenaga penjual tersebut dapat secara langsung 

mengetahui keinginan,motif dan perilau konsumen, dan sekaligus dapat 

melihat reaksi konsumen sehingga mereka langsung mengadakan 

penessuaian seperlunya. 

3. Publisitas 
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Sejumlah informasi tentang seseorang, barang atau organisasi 

perusahaan yang disebarluaskan ke masyarakat dengan cara membuat  

berita yang mempunyai arti komersial atau berupa penyajian-penajian 

yang lain yang bersifat positif. Dengan demikian suatu perusahaan beserta 

produknya dapat menjadi perhatian umum. 

Dapat saja terjadi bahwa seseorang atau organisasi tidak mengetahui 

kalau dirinya telah di publikasikan. Untuk melaakukan publisitas tidak 

perlu membayar, disinilah letak perbeedaan antara publisitas dengan 

periklanan, dalam hal mana periklanan memerlukan sejumlah pembayaran 

suatu kenyataan bahwwa berita-berita periklanan dapat dibuat sebagai 

publisitas, demikian juga publisitas dapat disiarkan sebagai iklan. 

4. Sales promotion 

Alat kegiatan promosi selain periklanan, personal selling dan 

publisitas ialah berupa sales promotion yang dilakukan dngan peragaan, 

pertunjukan dan pameran, demontrasi dan berbagai macam usaha 

penjualan yang tidak bersifat rutin. 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan hubungan yang di perkirakan secara logis diantara 

dua atau lebih variabel yang di ungkapkan dalam  bentuk pernyataan yang dapat 

diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang di 

tetapkan dalam kerangka teoritis yang di rumuskan untuk study penelitian. 

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap 

suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu 
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kebenarannya) sehingga harus di uji secara empiris. Berdasarkan kerangka 

pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Hipotesis 1 

Ho:  tidak terdapat pengaruh citra merek terhadap Loyalitas pelanggan 

de’CantiQu Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung 

Ha:  terdapat pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas pelanggan 

de’CantiQu Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung. 

Hipotesis 2 

Ho:  tidak terdapat pengaruh pada kualitas produk terhadap Loyalitas 

pelanggan de’CantiQu Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung 

Ha:    terdapat pengaruh pada Kualitas produk terhadap Loyalitas pelanggan 

de’CantiQu Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung 

Hipotesis 3 

Ho: tidak terdapat pengaruh pada Promosi terhadap Loyalitas pelanggan 

de’CantiQu Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung 

Ha: terdapat pengaruh  pada Promosi terhadap Loyalitas pelanggan 

de’CantiQu Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung 

Hipotesis 4 

Ho: tidak terdapat pengaruh antara cita merek, kualitas produk  dan Promosi 

secara simultan terhadap Loyalitas pelanggan de’CantiQu Hijab outlet 

Sindang Reret, Cibiru, Bandung 
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Ha: terdapat pengaruh antara citra merek, kualitas produk  dan Promosi 

secara simultan terhadap terhadap Loyalitas pelanggan de’CantiQu 

Hijab outlet Sindang Reret, Cibiru, Bandung. 

H. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Hasil penelitian 

Siska Mutiara 

farlina 

Pengaruh citra merk , 

kualitas produk dan 

harga,terhadap 

keputusan pembelian 

produk wardah pada 

mahasiswa FISIP 

angkatan 2013. 

 

Pada hasil penelitian ini , 

hubungan antara citra merk, 

kuaitas produk dan harga terhadap 

keputusan pembelian ternyata 

pengaruh nya dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa adanya 

pengaruh signifikaan pada 

penelitian ini. 

Arif Abdussalam 

Pengaruh citra merk 

perusahaan dan 

kepercayaan terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

PT. Jasa nudraha 

ekakurir agen ciadung 

Pengaruh yang di hasilkan atas 

penelitian mengenai citra merk 

dan kepercayaan terhadap 

loyalitas perusahaan berpengaruh 

signifikan 

Mr. Fuard samae 

Pengaruh harga dan 

kualitas terhadap 

keputusan pembelian 

sepatu nike 

Pengaruh nya signifikan antara 

kualitas dan harga terhadap 

loyalitas konsumen 

 

Dani Ramdani 

 

Pengaruh citra merek 

dan variasi produk 

terhadap keputusan 

pembelian. ( studi pada 

pelanggan Brownies 

Amanda Rancabolan , 

bandung) 

Dari variabel-variabel yang 

peneliti buat , maka untuk semua 

variabel ini memiliki hubungan 

yang signifikan antara pengaruh 

citra merek dan  variasi produk 

terhadap keputusan pembelian 
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 Dalam penelitian yang terdapat di penelitian ini dan penelitian terdahulu 

ialah terdapat perbedaan dari sisi objek dan variabel Penelitian. Objek penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti ialah di Outlet de’CantiQu Hijab and Fashion yang 

bertempat di Jl. Raya Sindang Reret No.168,Cibiru. Kota Bandung. Selain itu, 

ada beberapa kesamaan yang ada pada penelitian ini walaupun hanya sedikit 

yaitu variabel X maupun Y yang ada pada Penelitian Terdahulu. Oleh Karena itu 

Skripsi Terdahulu di jadikan acuan sebagai referensi untuk Penelitian yang saya 

teliti. 

 

Achmad Siddiq 

Noviardi 

 

Pengaruh kualitas 

produk dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Nasabah 

PT.Bank Pembangunan 

Daerah 

Hubungan antara Variabel X1 dan 

X2 memiliki pengarh signifikan  

terhadap variabel Y 

Asri Andriani 

Pengaruh Citra Merek 

dan Kualitas Produk 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Studi pada 

Pelanggan KFC 

kepatihan Bandung) 

Terdapat pengaruh yang signifikan 

dari Citra Merek dan Kualitas 

Produk terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 


