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Abstract: The objective of this study is to discover the condition of branding image (product attribute and 
branding personality), trust and knowing simultaneously and partially the influence of the branding image 
itselftoward customers' trust atPrimagama Course in Tulungagung branch in term ofbranding.Data analysis 
technique used in this study is multiple regressions to discover the influence of branding image toward 
customers' trust. Hence, SPSS 17.0 is used as a helping instrument to process the data. The subjects of the 
study are the customers ofPrimagama Course in Tulungagung Branch who consist of 108 respondents. The 
data collection is obtained through questionnaire. Furthermore, the sample of the study is t(1ken through 
proporsionalstratified. The findings of this study are: 1) the branding image (X) has positive and significant 
influence toward customers' trust ()? Thus, the customers' trust is affected by the image branding itself; 2) 
Partially, the product attributes (X) does not positively and significantly affect the customers' trust (Y). In 
this case, it can be said that the customers' trust does not get affected by product attribute in form ofservices, 
warranty, and branding value. Meanwhile, branc{ing personality (X) has positive and significant influence 
toward customers' trust (Y). The implication of this study is that the customers ofPrimagam a Course in 
Tulungagung branch are lack ofproduct attribute. Thus, the customers' service need to be increased and 
class renovation is really needed due to the condition ofthe classroom appearance that seems to be faded. 

Key Words: Branding Image, Product Attribute, Branding Personality, Trustworthiness 

Abstrak:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan citra merek (yangie-idiri dati atribut produk 
dan kepribadian merek) serta kepercayaan (trust) dan untuk mengetahui besarnya pengaruh citr\ merek (yang 
terdiri dari atribut produk dan kepribadian merek) terhadap kepercayaan merek secara simultan dan parsial pada 
konsumen lembaga bimbingan belajar Primagama Cabang Tulungagung.Teknik analisis data yang digunakan 
dalampenelitian ini adalah regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan program SPSS 17.0. 
Responden dari penelitian ini adalah konsumen lembaga bimbingan belajar Primagama Cabang Tulungagung 
yang berjumlah 108 responden, metode penb'Ul11pulan data menggunakan kuesioner, sampel diambil menggunakan 
tchnik proporsional sampel random berstrata (proporsionalstratified random sampling). Temuan dari penelitian 
ini bahwasanya secara simultan citra merek (X) berpengaruh postif dan signifikan terhadap kepercayaan (Y) 
yang berarti bahwa kepercayaan konsumen Primagama di pengaruhi oleh citra merek Primagama itu sendiri. 
Secara parsial atribut produk (X) terhadap kepercayaan (Y) tidak berpengaruh positif dan signifikan berarti 
kepercayaan konsumen Primagama tidak dipengaruhi oleh atribut produk Primagam yang berupa layanan,jaminan 
dan nilai-nilai merek sedangkan kepribadian merek (X) terhadap kepercayaan (Y) berpengaruh positif dan 
signifikan yang berarti kepercayaan konsunlen Primagama dipengaruhi oleh oleh kepribadian merek.lmplikasi 
dari penelitian ini diketahui pada lembaga bimbingan belajar Plimagama Cabang Tulungagung adanya kekurangan 
yang dirasakan oleh konsumen pada variabel atribut produk sehingga perlu meningkatkan pelayanan dengan 
renovasi kelas yang sudah mulai terlihat kusam dan dengan melengkapi sarana belajar lainnya. 

Kata kunci: Citra merek,Atribut produk, Kcpribadian merck, Kepcrcayaan 

..;~ 

Dalam manajemen pemasaran terdapat berbagai hatikan atribut-atribut yang terdapat dalam suatu pro
stratergi yang dapat diterapkan untuk menjaga ke duk, seperti kemasan, pemberian label, dan merek 
langstlllgan hidup perusahaan dan tllltuk menghadapi (brand). American Marketing Association dalam 
para pesaing, salah satunya adalah dengan memper- Kotler dan Keller (2009:258) "merek adalah nama, 

97 



98' I Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 17, Nomor 1, Maret 2012 hIm 97 - 104 

istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi 

hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk meng

identifIkasi barang danjasa dati seorang atau seke

lompok penjual dan untuk membedakannya dari pro

duk pesaing", Dengan adanya merek, konsumen da

pat dengan mudah membedakan produk yang akan 

dibelinya dengan produk lain sehubungan dengan 

kualitas, kepuasan, kebanggaan ataupun atribut

atribut lain yang melekat pada produk tersebut. 

Citra merek dapat menjadi sebuah pertimbang

an yang penting bagi konsumen dalam keputusan 

pembelian suatu produk. Citra merek yang kuat 

menawarkan kepada sebuah organisasi perusahaan 

beberapa keunggulan penting (Simamora, 2000:483). 

Oleh karena itu membangun citra merek yang kuat 

sangat penting karena dengan memiliki citra merek 

yang kuat maka perusahaan mempunyai suatu ke

unggulan bersaing dengan perusahaan lain yang 

sejenis. MenurutAakerdalam Simamora(2003:96) 

"citra merek adalah seperangkat asosiasi unik yang 

ingin diciptakan atau dipelihara oleh pemasar. 

Asosiasi-asosiasi itu menyatakan apa sesungguhnya 

merek dan apa yang elijanjikan kepada konsumen". 

Dengan kata lain citra merek adalahjanji perusahaan 

kepada konsumen berkenaan dengan produk yang 

mereka pasarkan. Plummer dalam (Mautinho dan 

Bian:2008) menyatakan bahwa atribut produk, 

kepribaelian merek merupakan komponen kunci dari 
citra merek. Atribut produk adalah pengembangan 

suatu produk ataujasa melibatkan penentuan manfaat 

yang akan diberikan (Kotler dan Armstrong, 2008: 

347). Sedangkan dalam teori yang lain menyatakan 

bahwa "Atribut produk adalah segala sesuatu yang 

melekat pada produk dan menjadi bagian dari produk 

itu sendiri (Simamora, 2001: 167)", sehingga atribut 

produk merupakan semua hal yang melekat pada 

produk seperti kualitas, fItur produk dan desain 

produk itu sendiri. 
Selain atribut produk komponen kunci dari citra 

merek adalah kepribadian merek. Kepribadian me

rek merupakan kumpulan karakteristik manusia yang 

berhubungan dengan merek (Aaker, 1997). Sehingga 

kepribadian merek tersebut mencerrninkan pemakai 

merek tersebut, Keller dalam Aaker menyatakan 

bahwa "kepribaelian merek cendenmg berfungsi se

bagai gambaran ekpresi diri". Sehingga konsumen 

akan menggunakan merek yang mencerminkan 

kepribadiannya, konsumen akan menggambarkan 

dirinya dengan suatu kelompok acuan ataupun 

dengan merek yang sesuai dengan citra dirinya 

(Lefkotf-Hagius dan Mason, 1993). 

Dengan citra merek yang baik maka akan ber

pengaruh terhadap kepercayaan konsumen, karena 

kepercayaan merupakan indikator terhadap 

kepercayaan dan kepuasan terhadap sebuah merek, 

dan perusahaan menggunakan kepercayaan merek 

dari konsumen sebagai sebuah mekanisme untuk 

mengurangi resiko (Doney dan Cannon, 1997). 

Kepercayaan konsumen terhadap merek (brand
tntst) akan berdampak terhadap kesetiaan sikap 

ataupun perilaku konsumen terhadap suatu merek 

(Chauduri dan Holbrook: 2001). Untuk memper

olehloyalitas dalam pasarsaat ini, pemasar harus 

memfokuskan pada pembentukandan pemeliharaan 

kepercayaan dalam hubungan pelanggan dengan citra 

merek (LaudanLee,1999). 

Pengetahuan konsumen tentang merek selain 

kesadaran merek (brand awareness) adalah citra 

merek. Citra merek (brand image}adalahj enis aso

siasi yang muncul elibenak konsumen ketika meng

ingat sebuah merek tertentu (Shimp, 2003: 12). 

Kotler dan Amstrong (2008:388) mendefInisikan 

citra sebagai "cara masyarakat mempersepsikan 

(memikirkan) perusahaan dan produknya". Ingatan 

konsumei:l tentang suatu produk terbentuk dari citra 

yang ada pada produk tersebut.Citra pr'oduk yang 

mudah eli ingat (memorable) adalah sebuah nilai lebih 

yang di miliki oleh produk. Suatu citra yang me

ngesankan eli masa lalu akan memmbulkan sebuah 

loyalitas terhadap sebuah merek. Sehingga pemben

tuksn citra merek yang baik sangatlah penting untuk 

meningkatkan ekuitas merek. Plummer dalam 

(Mautinho dan Bian: 2008) menyatakan bahwa atri

but produk, kepribadian merek merupakan kom

ponen kunci dari citra merek. 
Atribut produk adalah segala sesuatu yang 

melekat padaproduk dan menjadi bagian dari produk 

itu sendiri (Simamora, 200 I: 167). Atribut yang dimi

liki oleh suatu produkharus berbeda dengan produk 

lain agar konsumen dapat membedakan produk kita 

dengan produk pesaing. Atribut produk merupakan 

unsur-unsurdari produk yang di pandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan ke

putusan pembelian (Tjiptono, 2008:103). Unsur
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unsur atribut produk tersebut harus mampu untuk 
menjadi suatu daya tarikbagi konsumen. Para pe
masar harus memahami berbagai pengaruh terhadap 
pembelian dan pengembangan pemahaman bagai
mana seseorang membuat suatu keputusan pembelian 

Kepribadian merek dapat didefinisikan sebagai 
karakteristik produk yang menyerupai karakteristik 
manusia yang dapat di asosiasikan dengan merek itu 

sendiri (Aaker, 1997). Persepsi mengenai diri sangat 
ernthubungannya dengan kepribadian, dimana orang 
cenderung membeli produk serta menjadi pe1anggan 
perusahaan yang mempunyai citraseperti citradirinya 
(Schiffman dan Kanuk, 2008; 125). Setiap individu 
mempunyai citra diri yang dirasakan sebagai satu 
orang tertentuyang memi1iki sifat, keblasaan, 
hubungan dan carn berperilaku tertentu (Schiffman 

dan Kanuk, 2008; 132). Kepribadian merek 
Il1erupakan sebuah ciri khas suatu produk dan dapat 
di gunakan untuk meningkatkan ketertarikan kon
sumen sehingga meningkatkan kepercayaan dan ke
setiaan (Bauble1 et ai, 2009). 

Kepercayaan terhadap merek merupakan 
kesediaan atau kemauan konsumen da1am mengha
dapi risiko yang berhubungan dengan merek yang 
dibeli akan memberikan hasil yang positifatau meng
untungkan (Lau & Lee, 1999). Peran dari keper
cayaanmerek (brandtrust) adalahuntuk mengurangi 
ketidakpastian dan resiko berkaitan dengan merek, 
kepercayaan konsumen terhadap merek (brandtrust) 
akan berdampak terhadap kesetiaan sikap ataupun 
perilaku konsumen terhadap suatu merek (Chauduri 
dan Holbrook, 2001). Kepercayaan terhadap merek 
akan sela1u ada apabi1a terdapat re1iabi1itas (kehan

da1an) dan integritas terdapat pada merek tersebut 
(Morgan dan Hunt, 1994). 
Ha: Citra merek (brand image) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepercayaan (trust) 
konsumen pada 1embaga bimbingan be1ajar 
Primagama Cabang Tulungagung. 

Citra merek memiliki pengaruh terhadap ke
percayaan (trust) dan trust memiliki pengaruh ter

hadap pembelian ulang dan merekomendasi kepada 
pembeli lain apabi1a mereka merasakan kepuasan 
terhadap suatu merek tersebut (Vigripat dan Chan, 
2007). Saat memfokuskan pada citra merek dan ke

percayaan maka akan meningkatkan loyalitas kon

sumen akan berdampakpada peningkatan konsumen 
yang merasakan kepuasan dan berpangaru positifter
hadap 1aba perusahaan (Anwar, et ai, 2011). Citra 
merek yang baik mengarahkan kepada keperca
yaan(trust) konsumen terhadap suatu produk, se
hingga produsen harus mempromosikan citra merek 
untuk meningkatkan kepercayaan konsumen ter
hadap produk perusahaan tersebut (Liao, et ai, 
2009). Citra merek merupakan pusat dari variabeI 
merek sehingga mendukung dalam memperkenalkan 
merek, secat'a jatlgka panjang kepercayaan dan ke
puasanmerek mempunyai peran penting da1arn 
perilaku pembelian (Esch, et al,: 2006). 

METODE 

Jenis penelitian ini ada1ah deskriptifdan pene
litian ini bertujuan untukmengetahui keadaan citra 
merek dan kepercayaan konsumen 1embaga bim
bingan primagamaTulungagung. Metode eksp1anasi 
(explanatory research) digunakan untuk mengetahui 
pengaruh citra merek terhadap kepercayaan pada 
konsumen lembaga bimbingan be1ajar primagama. 
Popu1asi dalam penelitian mi ada1ah konsumen 
1embaga bimbingan be1ajar Primagama Cabang 
Tu1ungagung ke1as X, XI, XII tahun aj aran 20 11/ 
2012, jum1ah popu1asinya sebesar 147 siswa. 
Besarnya sampe1 minimal yang diambi1 dalam 
penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus 
Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5% hasi1nya 
didapatkan sampel sebesar 107,49 yang di bu1atkan 
menjadi 108 siswa. Teknik pengambilan sampe1 
dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

proporsional sampel random berstrata (proporsional 
stratified random sampling). 

Data dalam pene1itian ini diperoleh dengan 
menggunakan kuesioner. Jenis kuesioner yang 
digunakan da1am penelitian ini adalah kuesioner ter
tutup dimana responden sudah diberijawaban 1alu 
responden memilih jawaban yang telah tersedia. 
Sistem pengukurannya dengan menggunakan skala 

likert. Dengan skala likert maka variabel yang akan 
diubah menjadi menjadi data. JlUnlah altematifrespon 
ada 5 tingkatanjawaban sesuaiskalalikert. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi berganda (multiple re
gression) untuk mengetahui pengaruh citra merek 
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terhaclap kepercayaan, dimana terclapat satu variabel 
terikat (dependent variabel) dan satu variabel bebas 

(indepentdent variabel). Teknik analisis ini 

menggunakan bantuan software computer SPssfor 
windows seri 17. 

Sebelum di gunakanuntuk melakukan penelitian 

kuesioner di ujicobakan untuk mengetahui tingkat 
validitas dan reliabilitas. Uji validitas Try out ini 

diberikan kepada 30 responden yangmerupakan 
siswa LBB Primagama Cabang tulungagung. Hasil 
uji validitas instrumen tiap-tiap item pertanyaan 

kuisioner dengan bantuan software SPSS 17 for 

windows. 
Semua item kuesioner pada saat uji coba untuk 

variabel citra merek (X) yang terdiri dari atribut 

produk (Xl) dan kepribadian merek~) serta pada 
variabel kepercayaan (Y) menunjukkannilai koefisien 
korelasi (r) e" 0,361, sehingga dapat dikatakan 
bahwa semua instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah valid. Variabel citra merek (X) 

yang terdiri dari atribut produk (XI) sebesar 0,555 
dan kepribadian merek (X) sebesar 0,764 serta

.2. 

variabel kepercayaan (Y) sebesar 0,783. Nilai-nilai 
tersebut lebih besar dari 0,5, sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa semua variabel tersebut dapat di 

'. katakan reliabel. 

HASIL 

Hasil analisis regresi bergandadigunakan untuk 
mengetahui pengaruh secaraparsial maupun simultan 
antara variabel bebas (X) yang terdiri dari atribut 
produk (X) dan kepribadian merek (X) terhadap 
variabel terikat yaitu kepercayaan 00. Terdapat nilai 
koefisienregresi untukX sebesarO,lll dankoefisien 

1 

regresi untuk X2 sebesar 0,588, nilai ~ XI sebesar 
0,140 X

2 
sebesar 0,593 sedangkan nilai zero order 

untuk Xl sebesar 0,393 dan X
2 

sebesar 0,653. 
Surnbangan efektifdan dapat dilihat dan Px zero 
order, seperti dalam Tabel 3 berikut: 

Tabe13 Nilai sumbangan efektif 

Nilai sumbangan efektifdari X sebesar 005502 
I ' 

atau 5,5% dan X sebesar 0,387229 atau 38,7%. z 
Sehingga nilai total dari sumbangan efektifX I dan ~ 

sebesar 44,3%. R square menunjukkan nilai 0.443. 

Hal ini berarti 44,3%dari variabel terikat yaitu keper
cayaan dapat dijelaskan oleh variabel bebas (atribut 
produk dan kepribadian merek). Sedangkan sisanya 
yaitu 100% - 44,3% =55,7% dijelaskan oleh vari
abel lain diluar variabel-variabel yang diteliti seperti 
variabel harga, pelayanan, dan, lain sebagainya. 

UjiF 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh se
cara bersama-sama atau simultan antara variabel 
bebas (X) yang terdiri atribut produk (Xl) dan ke
pribadian merek (X2) terhadap kepercayann (Y). 
Dari data diketahui nilai F hitung sebesar 41.676 dan 
signifikansisebesar 0,000. Karena F hitung > dari F 
tabel yaitu 41.676>3.082 dan signifikansi < 0,05 
maka hipotesis yang bcrbunyi Citra merek ber
pengaruh positif dan signifikan terhadap keperca

yaaan pada lembaga bimbingan belajar Primagarna 
diterima. Dari hasil anal isis data di atas dapat di
nyatakan bahwa kepercayaan konsumen lembaga 
bimbingan belajar primagama dipengaruhi secara 
simuitan oleh atribut produk dan kepribadian merek 
LBB Primagama Cabang Tulungagung. 

Ujit 

Untuk menguji secara parsial digunakan uji t 
yang digunakan untuk mengetahui pengaruh tiap-tiap 
variabel bebas terhadap variabel terikat, hasil uji t 
diketahui bahwa: 

a.	 Pengaruh atribut produk (X) terhadap 
kepercayaan (Y) 
Dari analisis regresi diketahui nilai t hitung 

sebesar 1.733 dan signifikansi t sebesar 0,086. 
Karena thitung < dari t tabel yaitu 1,733< 1,982 dan 

_V--;----.:a7.ri~a:....::.b~e;;,..l--:----=- N~il~a~i p -;:-Z-::er=;:o==--=-or=-d=.:e::.:::r --.:S::--:u~m==b-=a.:.:nl:lga=:n~e~fe~k~t~if~ 
Atribut produk 0,140 0,393 0,05502 
Kepribadian merek 0,593 0,653 0,387229 
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signifikansi >0,05 maka citra merek variabel atribut 
produk tidak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepercayaaan pada lembaga bimbingan 
belajar Primagama Cabang Tulungagung. 

b.	 Pengaruh kepribadian merek (X) terhadap 
kepercayaan ro 
Dari anal isis regresi di ketahui nilai t hitung 

sebesar 7.362 dan signiftkansi t sebesar 0,000. 
Karena t hitung > dari t tabel yaitu 7.362> 1,982 dan 
signifikansi <0,05 maka citra merek variabel kepri
badian merek berpengaruh positifdan signifikan ter
hadap kepercayaaan pada lembagabimbinganbelajar 
Primagama Cabang Tulungagung. 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Atribut ProdukTerhadap 
Kepercayaan 

Atribut produk dalam penelitian ini ~erupakan 
sub variabel dari citra merek. Atribut produk adalah 
segala sesuatu. yang melekat pada produk dan 
meiljadi bagian dari produk itu sendiri (Simarnora 
2001: 167). Atribut produk bisa digunakan sebagai 
sebuah kewlggulan pada sebuah produk, sehingga 
dapat meningkatkan kepercayaan konsurnen ter
hadap suatu produk.Dari analisis regresi diketahui 
bahwa atribut produk terhadap kepercayaan pada 
lembaga bimbingan belajar Primagama Cabtmg 
tulungagung tidak berpengaruhpositifdan signifikan, 
karena diketahui nilai t hitung sebesar 1.733 dan 
signifikansi sebesar 0,086 sehingga t hitung < dari t 
tabel yaitu 1,733<1,982 dan signiflkansi 0,086 > 
0,05. Dari data tersebut dapat dikatakan kepercaya
an konsurnen primagama tidak dipengaruhi oleh 
atribut produkPrimagam yang berupa layanan,jamin
andan nilai-nilai merek. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebe
lumnya yang dilakukan oleh Nezakati, et al pada 
tahun 20 11 yang berjudul <IFactors influencing cus
tomer loyalty towardsfast food restaurants" yang 
meneliti tentang 2.triuut pruduk kaitanya deng~n 

kepercayaan sehingga menciptakan loyalitas 
konsumen pada restoran cepat saji, yang hasilnya 
menyatakan bahwa atribut produk berpengaruh 

secara positifdan signiftkan terhadap kepercayaan 

sehingga kepercayaan tersebut dapat meningkatkan 

loyalitas k011Sumen restoran cepat saji. 

Kebayakan konsumen Primagama Cabang 

Tulungagung kurang mempertimbangkan atribut 

produkPrimagarnayang berupa layanan,jaminan dan 
nilai merek yang diberikan kepada mereka. 
Kepercayaan terhadap merek merupakan kesediaan 
atau kemauan konsumen dalam menghadapi risiko 
yang berhubungan dengan merek yang dibeli akan 
memberikan hasil yang positifatau menguiihmgkaii , 
(Lau & Lee: 1999). Sehingga saat korisumen::(f 
men~b~keputusanuntuk menggunakan bimbidgan. . ~ 
be~aJar pnmagam mereka lebib percaya terhadap, . ': .. ' . 
Pnmagam untuk dapat memberikan layanandan~·::\.·;·"' 
jaminan yang baik tanpa mempertimbangkan atnb~t .';:,\,.>:~~ 
produk primagama.	 ., ../ 

Pengaruh Kepribadia.n Mer~k Terhadap 
.. 

Kepercayaan 

Kepribadian merek dalam penelitian {ni
 
merupakan sub variabel dari citra merek.
 
Kepribadian merek dapat didefinisikan sebagai
 
karakteristik produlc yang menyerupai karakteristik
 ,	
manUSIa 

. 
yang dapat di asosiasikan dengan merek itu 

sendiri (Aaker: 1997). Konsumen akan cenderwlg 
rnemilih produkyang sesuai dengan kepribadian diri 
karena suatu produk dapat rnenggambarkan seperti 
apa kepribadian seseorang tercermin dari produk 
yang di gunakan. Dari analisis regresi diketahui bahwa 
pengaruh antara kepribadian merek dengan 
kepercayaan pada lembaga bimbingan belajar Pri
magarna Cabang Tulungagung berpengaruh positif 
dan signifikan. Pada regresi di ketahui nilai t hitung 
sebesar 7.362 dan signifikansi t sebesar 0,000. 
Karena thitung> dari t tabel yaitu 7.362>1,982 dan 
sig. 0,000 < 0,05. Dari data tersebut dapat dilihat 

bahwasanya kepercayaan konsumen prirnagarna 
dipengaruhi oleh oleh kepribadian merek. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebe

lumnyayang dilakukan oleh Boublel, et al tahun 2009
 
yang berjudul "Brand Personality and Mobile
 
Marketing: An Empirical Investigation" yang
 

meneliti pengaruh mobile marketing dan kepribadian
 
merek terhada kepercayaan yang hasilnya kepriba

dian merek berpengaruh positifdan signifikan ter

hadap kepercayaan sehingga dapat meningkatkan
 

intensitas pembelian oleh konsumen.
 
Persepsi mengenai diri sangat erat hubungannya
 

dengan kepribadian, dimana orang cenderung
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membeli produk serta menjadi pelanggan perusahaan 
yang mempunyai citra seperti citradirinya (Schiffman 
dan Kanlik, 2008; 125). Kepribadian sebuah merek 

dapat mengasosiasikan dengan pengguna merek 
tersebut dan sebuah merek yang di gunakan meru
pal<an cerminan dari pengguna merek tersebut. Kon

sumen primagama ingin meng asosiasikan dirinya se
perri primagama yang berprestasi. Konsumen Pri
magama Cabang Tulungagung menilai bahwasannya 
atribut produk yang diindikasikan dengan konsistensi 
dan kompetensi berpengaruh terciptanya keper
cayaan konsumen. Kepribadian merek merupakan 
sebuah ciri khas suatu produk dan dapat di gunakan 
untulc meningkatkanketertarikankonsumen sehingga 
meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan (Bouhlel 
et. All: 2009). 

Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Yang 
Terdiri Dari Atribut Produk Dan Kepribadian 
Merek Secara Simultan Terhadap 
Kepercayaan (Trust) 

Dari hasil analisis data pada Bab IV terbukti 

bahwa citra merek yang terdiri dari atribut produk 

(Xl)dan kepribadianmerek~) berpengaruh secara 
simultan terhadap kepercayaan pada konsumen 
lembaga bimbingan belajar Primagama Cabang 
Tulungagung. Dari data di tabe14.23 diketahui nilai 
F hitung sebesar 41.676 dan signifikansi t sebesar 
0,000. Karena F hitung > dari F tabel yaitu 41.676 
> 3.082 dan sig. t < 0,05. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Liao, et af pada 

2009 yang berjudul "The Relationships Among 
BrandImage, Brand Trust, And Online Word-Of
Mouth: An Example OfOnline Gaming". Meneliti 
tentang hubungan antara citra merek kepercayaan 
dan online word ofmouth. Hasilnya citra merek 
yang baik mengarahkan kepada kepercayaan(trust) 
konsumen terhadap suatu produlc, sehingga produsen 
harus mempromosikan citra merek untuk 
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap 

produkperusahaan tersebut. Citra merek yang baik 
mengarahkan kepadakepercayaan(trust) konsumen 
terhadap suatu produk, sehingga produsen harus 

mempromosikan citra merek untuk meningkatkan 
kepercayaankonsumell terhadap produk perusahaan 
tersebut (Llao, et af: 2009). 

Vigripat et al tahun 2007 yang berjudul "An 
Empirical Investigation of the Relationship Be
tween Service Quality, Brand Image, Trust, Cus
tomer Sati4action, Repurchase Intention and 
Recommendation to Others". Hasil penelitian me

nunjukkan bahwacitra merek berpengaruh posi
tifterhadap kepercayaan baik itu untuk mobiljepang 
maupun mobil eropa, tetapi pada citra dan nilai mobil 
produksi eropa memiliki nilai yang lebih baik dari 
pada mobil produksi Jepang. Penelitia ini sesuai de
ngan penelitiantentang citra merek terhadap 
kepercayaan pada konsumen lenbaga bimbingan be
lajar Primagama Cabang Tulungagung. Vigripat dan 
Chan juga menyatakan bahwasanya citra merek 
memiliki pengaruh terhadap kepercayaan (trust) dan 
kepercayaan memiliki pengaruh tehadap pembelian 
ulang dan merekomendasi kepada pembeli lain apa
bila mereka merasakan kepuasan terhadap suatu 
merek. Perusahaan jasa seperti Primagama harus 
dapat memunculkan citra merek yang bailc sehingga 
kepercayaan konsumen terhadap Prirnagan akan me
ningkat. 

Citra merek merupakan pusat dari variabel 
mereksehinggamendukung dalam memperkenalkan 
merek, secara jangka panjang kepercayaan dan 
kepuasanmerek mempunyai peran penting dalam 
perilaku pembelian (Esch, et all: 2006). Dengan citra 
merek yang baik maka Primagama dapat dikenal 

. konsumen dengan lebih baik sebagai bimbingan 
belajaryang terpercaya, begitu pula dengan keper
cayaan konsumen terhadapaPrirnagama mempunyai 
peranan yang penting pada konsumen untuk me
mutuskan memilih Primagama sebagai tempat bim
bingan belajar. Saat perusahaan memfokuskan pada 
citra merek dan kepercayaan maka akan mening
katkan loyalitas konsumen akan berdampak pada 
peningkatan konsumen yang merasakan kepuasan 
dan berpangaru positif terhadap laba perusahaan 
(Anwar, et all: 201l). Secarajangka panjang citra 
merek dan kepercayaan juga berperan terhadap 
meningkatnya laba perusahaan dan hal tersebut 
berguna untukmenjagakelangsungan pelUsahaan. 

KESIMPULAN DAN SARAN
 

Kesimpulan
 

Dari uraian dalam pembahasan tersebut dapat 

di simpulkan beberapa hal yaitu: (1 )Keadaan pada 
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vmiabel atribut produk banyak konsumen Primagama cayaan sedangkan variabel kepribadian merek (X) 
Cabang Tulungagung menyatakan cukup setuju dan memiliki pengaruh positifdan signifikan terhadap 
tidak setuju hal ini te~adi karena kelengkapan fasilitas kepercayaan. 
belum sesuai dengan harapan konsumen misalnya 
proyektor ataupun LCD. Pada variabel kepribadian 

Saran
merek mayoritas konsumen menyatakan setuju 
bahwasanya kepribadian merek Primagama Cabang Saran yang dapat di berikan adalah (1 )Pada 

Tulungagung baik karenaprimagama kosisten dalam variabel atribut produk lembaga bimbingan Prima
gama adanya kekurangan yang dirasakan oleh konmenjagakualitas pelayanannyahal itu terbukti dengan 
sumen sehingga perlu meningkatkan pelayanan dediperolehnya ISO 9000: 1. Sedangkan keadaan pada 
ngan renovasi kelas yang sudah mulai terlihat kusamvariabel kepercayaan konsumen Primagama Cabang 
dan dengan melengkapi berbagai sarana belajar seTulungagung menyatakan setuju, yang berarti bahwa 
perti adanya media belajar tambahan semisal prokonsumen percaya dengankompetensi yang dimiliki 
yektor maupun LCD untuk membantu siswa dalam lembaga bimbingan belajar Primagama Cabang 
belajar. (2)Dengan kepercayaan konsumen yang Tulungagung. (2)Secara simultan terdapat pengaruh 
tinggi terbadap primagama ha:rus bisa di pertahankanyang positifdan signifikan antara vmiabel citra merek 
dan dijaga agar kepercayaan konsumen tidak hilang. 

yang terdiri dari atribut produk dan kepribadian pro
(3)Objek dari penelitian ini adalah Primagama 

duk terhadap kepeicayaan pada konsumen leinbaga 
Cabang Tulungagung sebagai perusahaanjasa, se

bimbinganbelajarPrimagama CabangTulungagung. 
, hingga objek penelitian yang selanjutnyamenggu

Secara parsial variabel kepribadian merek (X) tidak, " nakan perusahaanjasa yang berbeda denganpene-' 
berpengaruh positifdan signifikan terhadap keper~ ,,}itianini. .. 
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