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ABSTRAK 
 
 

 

GENDIS ARUM SARI, 2017, 8223145304, Pengaruh Kualitas Produk Terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Warga di Pondok Ungu Permai, Bekasi) Program 

Studi DIII Pemasaran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk Menganalisis pengaruh secara 

simultan antara kualitas produk, terhadap costumer loyalty, untuk menganalisis 

pengaruh secara parsial antara kualitas produk terhadap costumer loyalty, 

untukmenganalisis variabel independen yang mempengaruhi costumer loyalty. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer 

yangdiperoleh dari jawaban dari responden yang pernah mengkonsumsi air 

mineral Aqua. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier sederhana yang terdiri dari uji asumsi klasik, uji t, uji F, uji 

determinasi R dan uji persamaan regresi linier sederhana. Pemilihan sampel pada 

penelitian ini adalah semua konsumen yang mengkonsumsi air mineral Aqua. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan pada variabel kualitas produk, terhadap costumer loyalty. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan variabel kualitas produk, berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap costumer loyalty. Pada uji determinasi terdapat pengaruh 

sebesar 52,2% yang mempengaruhi costumer loyalty yang dijelaskan oleh variabel 

kualitas produk, sedangkan sisanya 47,8% dipengaruhi oleh variabel lain dan 

tidak termasuk kedalam analisis regresi ini. 
 

 

Kata  kunci:  kualitas  produk,  costumer loyalty, dan analisis regresi linear 

sederhana 
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ABSTRACT 
 
 
 

 

GENDIS ARUM SARI IRIANTI, 2017, 8223145304, The Influence of Product 

Quality on Consumers Loyalty in Aqua Prodcut (Study on People in Pondok Ungu 

Permai Bekasi). DIII Marketing Study Program. Faculty of Economics. State University of 

Jakarta. 

This study has the objective to analyze the influence of the quality of the 

product on costumer loyalty, to analyze the effect of partially between the quality 

of the product, on consumer loyalty, to analyze the independent variables affects 

costumer loyalty. The data used in this study using primary data obtained from 

the answers of the respondents who had consumed Aqua mineral water. The 

method of analysis used in this study using simple linear regression analysis 

consisting of the classical assumption, t test, F test, and test determination of 

simple linear regression equation. The selection of the sample in this study are all 

consumers who consume mineral water Aqua.  

Results of this study indicate that there are significant simultaneously at 

variable product quality on costumer loyalty. The results also showed variable 

product quality partially significant effect on brand loyalty. There is an influence 

on the determination test of 52,2% which affects costumer loyalty is explained by 

the variable quality of the product, while the remaining 47,8% is influenced by 

other variables and are not included in the regression analysis. 

 

 

 

Keywords: quality of product, costumer loyalty, simple linear regression analysis 
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