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PENGARUH LOYALITAS PELANGGAN DAN CITRA MEREK 

TERHADAP MINAT BELI ULANG KONSUMEN  

(Studi kasus pada toko Klatenolshop di Kabupaten Klaten) 

 

Disusun oleh  

Nurdina Hapsari 

NIM : 1521103720 

 

Dosen Pembimbing 

H. Abdul Hadi, SE, M.Si, CDr. 

 

 

Intisari 

 

Loyalitas konsumen yang tinggi pada produk atau jasa perusahaan 

memberikan jaminan keberlangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan 

datang. Konsumen yang loyal pada produk atau jasa perusahaan akan bersedia 

membeli ulang, memberikan rekomendasi produk atau jasa perusahaan kepada 

orang lain. Kontribusi positif inilah yang mendorong perusahaan untuk 

membangun loyalitas pelanggan melalui berbagai macam cara dimana diantaranya 

adalah dengan membangun kualitas hubungan yang baik dengan pelanggan 

melalui peningkatan loyalitas dan citra merek. 

 

Penelitian ini dilakukan pada 100 responden yang pernah membeli produk 

di toko Klatenolshop. Data penelitian diperoleh dari hasil jawaban responden yang 

telah mengisi pertanyaan di kuesioner. Metode analisis data menggunakan 

bantuan program SPSS. 

 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa : 1) Loyalitas dan citra merek mampu 

memprediksi (mempengaruhi) 61,6% minat beli ulang konsumen pada produk 

Klatenolshop. 2) Hasil uji secara parsial (uji t) diperoleh nilai koefisien regresi 

(beta) sebesar 0,427 probabilitas (p) 0,000 dan nilai probabilitas (p) 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas merek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap minat beli ulang pada produk pakaian di Klatenolshop. 3) Hasil uji 

secara parsial (uji t) diperoleh nilai koefisien regresi (beta) sebesar 0,506 

probabilitas (p) 0,000 dan nilai probabilitas (p) 0,05 dapat disimpulkan bahwa 

citra merek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli  

ulang konsumen pada produk pakaian di Klatenolshop.  

 

 

Kata kunci : Citra merek, minat beli ulang, loyalitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan bisnis di era abad ke-21 telah berkembang sangat 

pesat dan mengalami perubahan yang sangat dinamis. Dunia usaha tidak 

pernah lepas dari persaingan dan pelaku usaha dituntut untuk dapat 

bertahan. Selain itu, kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini juga akan 

berdampak kepada dunia bisnis yang perkembangannya juga mengalami 

peningkatan dan persaingan usaha yang semakin kompetitif. Akibat dari 

persaingan usaha yang kompetitif tersebut tentunya ada hubungan antara 

perusahaan dengan konsumen (Ambarwati dkk, 2015). Konsumen menjadi 

sasaran utama dalam bisnis dan sebagai kunci utama dalam memenangkan 

persaingan antar usaha. Oleh sebab itu, banyaknya perusahaan yang 

mengoptimalkan usahanya melalui berbagai cara untuk meningkatkan minat 

beli konsumen terhadap produk yang diberikan secara berulang. 

Minat merupakan ketertarikan terhadap sesuatu yang muncul dari 

diri seseorang, yang mana hal ini juga sesuai pada teori perilaku konsumen 

yang berarti suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk 

didalamnya suatu proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut (Sunyoto, 2013). Selanjutnya Suryana 

(2013) menjelaskan terkait minat beli ulang merupakan kecenderungan 

perilaku membeli dari konsumen pada suatu produk barang dan jasa yang 
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dilakukan secara berulang dalam jangka waktu tertentu dan secara aktif 

menyukai dan mempunyai sikap positif terhadap suatu produk barang atau 

jasa  yang didasarkan pada pengalaman yang telah dilakukan di masa 

lampau baik itu berupa produk kebutuhan pokok maupun kebutuhan 

sekunder.  

Pakaian merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok. Tanpa 

adanya pakaian seseorang tidak akan dapat menjalankan aktivitas sehari-

hari yang dimilikinya sebab pakaian digunakan untuk menutup bagian 

tubuh. Pakaian awalnya hanya dianggap sebagai penutup tubuh, namun 

perkembangan yang semakin maju membuat pakaian menjadi sebuah 

simbol sosial. Pada saat ini pakaian dijadikan sebagai penilaian pertama 

untuk melihat status sosial seseorang. Semakin bagus pakaian yang 

dikenakan maka seseorang akan dianggap memiliki tingkat sosial yang 

tinggi. Perubahan makna pakaian membuat orang semakin mencari pakaian 

yang sedang trend dan khusunya para kaum hawa. Para wanita sangat 

memperhatikan penampilan mereka baik dari ujung kaki hingga ujung 

kepala. Wanita selalu mencocokkan pakaian mereka gunakan untuk 

menjalankan aktivitas mereka baik dari segi pilihan warna, ukuran dan 

model. 

Para wanita menganggap bahwa pakaian dapat mencerminkan 

derajat sosial mereka dimata orang lain. Hal ini dianggap penulis mengapa 

para wanita sangat suka berbelanja sebab untuk memenuhi kebutuhan akan 

aktivitas dan menjaga agar penampilan selalu mengikuti trend yang ada. 
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Dalam memenuhi kebutuhan pakaian dibutuhkan sebuah tempat atau lokasi 

dimana para wanita dapat memilih dan membeli pakaian yang mereka 

inginkan. Salah satu tempat atau lokasi dimana para wanita dapat memilih 

dan membeli pakaian yang mereka inginkan adalah Toko Klatenolshop. 

Klatenolshop merupakan salah satu toko yang menjual pakaian 

wanita mulai dari remaja hingga dewasa. Berbagai model dan harga yang 

ditawarkan sesuai dengan kemampuan beli target pasar. Melihat dari harga 

yang ditawarkan, Klatenolshop menetapkan remaja sebagai target pasar 

terhadap setiap produk yang ditawarkan. Berdasarkan hasil wawancara awal 

yang dilakukan terhadap tiga konsumen yang datang ke toko Klatenolshop 

diketahui bahwa ketiga konsumen tersebut sepakat bahwa harga yang 

ditawarkan sangat terjangkau dengan kemampuan remaja. Selain itu, ketiga 

konsumen tersbeut mengatakan bahwa  Klatenolshop cukup terkenal 

dikalangan remaja Kabupaten Klaten. 

Melihat banyaknya minat para masyarakat akan keunggulan tersebut 

minat beli konsumen semakin bertambah akhirnya menejemen Klatenolshop 

memutuskan untuk mengembangkan toko tersebut. Hal tersebut dilakukan 

karena persaingan pasar yang semakin ketat dan tuntutan konsumen untuk 

terus melakukan improvisasi terhadap produk yang ditawarkan agar minat 

beli ulang konsumen mampu meningkat. Dengan meningkatnya minat beli 

ulang konsumen terhadap produk yang ditawarkan maka keuntungan 

klatenolshop meningkat sehinnga menjadi salah satu toko terbaik yang 

mempu memberikan produk murah berkualitas di Kab. Klaten. 
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Kurniawan, Santoso, & Munas (2007) menyebutkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat beli ulang diantaranya adalah kualitas produk 

dan loyalitas pelanggan. Kualitas produk didalam mengembangkan sebuah 

produk mutu atau kualitas produk merupakan konsep sentral dalam strategi 

pemasaran karena dapat membangun kepuasan konsumen. Karena 

konsumen merasa puas terhadap suatu produk maka konsumen akan 

menjatuhkan pilihan terhadap merek tersebut sehingga menjadikan 

konsumen loyal terhadap merek tersebut (Lailiyah, 2017). 

Loyalitas pelanggan merupakan aspek penting yang mempengaruhi 

minat beli ulang konsumen. Widyawati (2017)menjelaskan bahwa 

konsumen yang mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap suatu merek 

dapat dilihat dari penggunaan suatu produk tertentu secara terus menerus 

meskipun ada layanan pesaing yang ditawarkan dengan harga, kenyamanan  

dan bentuk yang lebih baik. Keberadaan konsumen yang loyal pada merek 

sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan hidup (Tjahjaningsih, 

2007). Selanjutnya citra merek (brand image) merupakan persepsi 

pelanggan terhadap suatu merek yang digambarkan melalui asosiasi merek 

yang ada dalam ingatan pelanggan (Samuel Hatane, 2014). Andriadi & 

Untarini (2013) mengatakan citra merek mempengaruhi minat beli ulang 

konsumen. Ketika konsumen mengingat citra merek (brand image) suatu 

produk dengan baik maka konsumen tersebut akan terus menggunakan 

produk tersebut.  
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Hasil penelitian yang ditunjukkan oleh beberapa peneliti 

menunjukkan bahwa semakin baik citra merek yang dimiliki oleh 

perusahaan maka loyalitas pelanggan juga akan semakin meningkat dan 

akan berdampak pada minat pembelian ulang oleh konsumen (Ambarwati et 

al., 2015; Hayat, 2013; Samuel Hatane, 2014). Berdasarkan uraian di atas 

maka peneliti mencoba melihat pengaruh dari loyalitas pelanggan dan citra 

merek terhadap minat beli ulang konsumen took Klatenolshop. Oleh karena 

itu, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Loyalitas 

Pelanggan dan Citra Merek terhadap Minat Beli Ulang Konsumen 

Toko Klatenolshop di Kabupaten Klaten” 

 

1.2. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan pemilihan judul dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua yaitu:  

1. Alasan Subyektif 

a. Lokasi Penelitian mudah dijangkau oleh peneliti. 

b. Peneliti memiliki akses untuk dapat melakukan penelitian ditempat 

tersebut. 

2. Alasan Obyektif 

a. Permohonan dari manejemen Klatenolshop 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis. 

c. Menambah wawasan manajemen Klatenolshop. 
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1.3. Penegasan Judul 

Agar peneliti dapat berhasil dalam pencapaian sasaran secara efektif, 

maka perlu adanya penegasan yang berkaitan dengan judul ini yaitu : 

1. Loyalitas pelanggan 

Loyalitas pelanggan merupakan sikap seorang konsumen dalam 

mempertahankan sikap positif terhadap suatu merek dan mempunyai 

komitmen untuk terus membeli merek tersebut dimana yang akan 

datang. 

2. Citra merek 

Citra merek merupakan kesan atau persepsi yang diperoleh sesuai 

dengna pengetahuan dan pengalam seseorang terhadap merek tertentu. 

3. Minat Beli Ulang 

Minat beli ulang adalah perilaku positif pelanggan terhadap produk 

suatu perusahaan berdasarkan atas pengalaman setelah adanya kegiatan 

konsumsi pertama yang dilakukan oleh pelanggan sehingga melakukan 

pembelian kembali produk dari perusahaan tersebut. Pengalaman yang 

diperoleh konsumen dari suatu produk atau jasa yang baik, akan 

menimbulkan kesan positif yang menunjukkan bahwapelanggan 

mendapatkan apa yang diinginkannya, sehingga konsumen akan 

melakukan pembelian ulang dan memberitahukan kepada orang lain 

atas jasa yang dirasakan.. 
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1.4. Pembatasan Penelitian 

Batasan penelitian ini agar lebih terarah atau tidak terlalu luas masalah 

yang ada pada bauran pemasaran, maka dalam kesempatan ini penulis akan 

membatasi masalah pada loyalitas pelanggan dan citra merekdalam 

meningkatkan minat beli ulang konsumen Klatenolshop. Adapun yang 

menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah loyalitas 

pelanggan dan citra merek mempengaruhi minat beli ulang konsumen 

Klatenolshop. 

 

1.5. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah loyalitas pelanggan dan citra merek berpengaruh terhadap minat 

beli ulang konsumen Klatenolshop? 

2. Apakah ada hubungan antara loyalitas pelanggan, citra merek dan minat 

beli ulang konsumen Klatenolshop ? 

 

1.6. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh loyalitas 

pelanggan dan citra merek terhadap minat beli ulang konsumen 

Klatenolshop. 
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1.7. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran dalam 

meningkatkan strategi pemasaran di masa mendatang. 

2. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perbankan, 

khususnya bagian pemasaran. 

3. Bagi mahasiswa 

Sebagai referensi penelitian tentang ilmu perbankan di masa yang akan 

datang. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II :  Landasan Teori 

Bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang digunakan sebagai 

dasar teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, dan 

hipotesis. 
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Bab III  :  Metode Penelitian 

Bab ini membahas mengenai ruang lingkup penelitian, sumber 

data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampling, variabel 

penelitian, instrumen penelitian dan metode analisis data. 

Bab IV  :  Analisis Data  

Bab ini membahas mengenai gambaran umum perusahaan toko 

Klatenolshop, teknik analisi data, pengujian instrumen, uji hipotesis, 

terhadap jawaban responden dari kuesioner yang dibagikan dan hasil 

yang diperoleh dalam penelitian. 

Bab V :  Penutup  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, implikasi manajerial dan 

saran yang penulis ajukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab lima ini penulis akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Selanjutnya, penulis akan membuat implikasi bagi pihak 

manajerial dan merumuskan saran. Kesimpulan, implikasi manajerial dan saran 

tersebut adalah sebagai berikut:  

 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan hasil 

penelitian sebagai berikut :  

1. Hasil Analisis Pengaruh Loyalitas pelanggan terhadap minat beli ulang. 

Hasil uji secara parsial (uji t) diperoleh nilai koefisien regresi (beta) 

sebesar 0,427 probabilitas (p) 0,000 dan nilai probabilitas (p)   0,05 

dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap minat beli ulang pada produk pakain di 

Klatenolshop. 

2. Hasil Analisis Pengaruh Citra merek terhadap minat beli ulang. 

Hasil uji secara parsial (uji t) diperoleh nilai koefisien regresi (beta) 

sebesar 0,506 probabilitas (p) 0,000 dan nilai probabilitas (p)   0,05 

dapat disimpulkan bahwa citra merek memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap minat beli  ulang konsumen pada produk 

pakaian di Klatenolshop. 
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3. Hasil Analisis Pengaruh loyalitas dan Citra merek terhadap minat beli 

ulang. Loyalitas dan citra merek mampu memprediksi (mempengaruhi) 

61,3% minat beli ulang konsumen pada produk Klatenolshop. Artinya 

61,3% minat beli ulang pada produk pakaian di Klatenolshop 

dipengaruhi oleh loyalitas pelanggan dan citra merek. 

4. Hubungan loyalitas dan citra merek. Nilai sig sebesar 0,000 

menunjukkan adanya hubungan antara loyalitas pelanggan dan citra 

merek. Besar hubungannya sebesar 0,422. Hal ini berarti bahwa 

variabel loyalitas pelanggan mempunyai hubungan sebesar 0,422 atau  

(42,2%) terhadap citra merek. 

5. Hubungan loyalitas pelanggan dan minat beli ulang 

Nilai sig sebesar 0,000 menujukkan adanya hubungan antara loyalitas 

pelanggan dan citra merek. Besar hubungannya sebesar 0,641. Hal ini 

berarti bahwa variabel loyalitas pelanggan mempunyai hubungan 

sebesar 0,641 atau  (64,1%) terhadap minat beli ulang. 

6. Hubungan minat beli ulang dan citra merek 

Nilai sig sebesar 0,000 menujukkan adanya hubungan antara loyalitas 

pelanggan dan citra merek. Besar hubungannya sebesar 0,687. Hal ini 

berarti bahwa variabel minat beli ulang mempunyai hubungan sebesar 

0,687 atau  (68,7%) terhadap citra merek. 
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5.2. Implikasi Manajerial 

Dunia fashion selalu berkembang sesuai berjalannya waktu dan telah 

menjadi kebutuhan pokok setiap manusia. Jadi dapat disimpulkan 

perusahaan yang dapat memenuhi dan menyediakan kebutuhan pakaian 

sesuai manfaat dan nilai yang dibutuhkan konsumen maka perusahaan 

tersebut dapat dipastikan dapat terus berkembang diterima masyarakat. 

Loyalitas pelanggan dan citra merek yang baik pada suatu produk/ 

perusahaan  merupakan kunci keberhasilan sebuah usaha. Perusahaan yang 

mampu membangun loyalitas pelanggan dan citra merek yang baik pada 

produk maupun perusahaan akan memiliki konsumen yang bersedia 

membeli ulang sebagai bentuk loyalitas konsumen pada sebuah merek. 

Berdasarkan hal tersebut maka penting bagi perusahaan dalam hal ini 

Klatenolshop untuk lebih mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan 

citra merek pada produk pakaian yang dijual. 

Klatenolshop menjual produknya melalui online yaitu instagram dan 

Shoopee. Seiring berkembangnya bisnis online yang pesat saat ini 

perusahaan dapat mengembangkan melalui bisnis online lainnya seperti 

Bukalapak, OLX, Facebook, Tokopedia, dan lainnya. Pada bisnis online, 

Klatenolshop bisa menjadi mitra usaha penyedia jasa layanan pengiriman 

seperti (GO-JEK, Grab dan lainnya) yang mampu memberikan layanan 

yang baik dari segi waktu dan jarak menuju konsumen. Sedangkan untuk 

penjualan offline shop  pada tahun 2016 membuka toko di rumah namun 

tetap melayani pembelian melalui online hingga saat ini.  



88 
 

5.3.  Saran 

Mengacu dari hasil penelitian dan implikasi manajerial di atas, 

penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut : 

1. Citra merek sebagai pikiran dan perasaan konsumen terhadap suatu 

merek. Perusahaan dapat diterima oleh konsumen karena citra mereknya 

baik sehingga memungkinkan untuk konsumen melakukan pembelian 

ulang berdasarkan pengalaman masa lalunya. Cara membentuk citra 

merek yang baik dapat dilakukan dengan cara menyediakan produk 

pakaian yang berkualitas antara lain: kuat, tahan lama, terlihat 

menarik/cantik dipandang. 

2. Loyalitas pelanggan yang baik merupakan sikap senang konsumen 

terhadap produk yang pernah dibelinya sehingga dapat menimbulkan 

pembelian ulang di masa yang akan datang. Klatenolshop dapat 

melakukannya dengan cara menawarkan harga yang konsisten dengan 

produk yang baik.  

3. Meningkatkan  citra baik perusahaan. Peningkatan nama merek atau 

citra perusahaan dapat dilakukan dengan menyediakan jenis produk atau 

jasa yang lebih lengkap dengan harga yang lebih kompetitif (murah) dan 

bekerja sama dengan perusahaan penyedia produk dan jasa layanan. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan agar kosnumen dapat membeli produk atau 

jasa layanan di satu situs jual beli. Ini tentunya akan meningkatkan citra 

baik perusahaan di mata konsumen. 
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4. Memberikan pengalaman belanja yang lebih baik dan menyenangkan 

bagi kosnumen. Pengalaman belanja yang lebih baik dapat dilakukan 

dengan menciptakan sistem transaksi bisnis yag lebih mudah dan lebih 

nyaman. Kemudahan dan kenyamanan yang diperoleh konsumen saat 

berbelanja di situs jual beli online akan memberikan stimuli pada 

peningkatkan kepercayaan konsumen pada sebuah situs jual beli online. 

5. Meningkatkan kualitas informasi yang disediakan bagi konsumen. 

Informasi yang disediakan bagi konsumen harus lengkap dan detail serta 

mampu memberikan manfaat yang besar bagi konsumen. Informasi yang 

disediakan akan menjadi lebih menarik saat disajikan dengan lebih 

atraktif dengan memberikan contoh produk atau hasil dari jasa layanan 

yang dijual.  

6. Meningkatkan kesediaan konsumen untuk bersedia melakukan 

komunikasi dari mulut ke mulut yang disampaikan melalui media sosial. 

Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menposting komentar-

komentar konsumen atas pengalaman belanja mereka di sebuah situs 

jual beli online.  
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