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PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS MEREK, DAN PENGALAMAN MEREK 

TERHADAP LOYALITAS MEREK MELALUI KEPUASAN KONSUMEN PADA NIKE 

APPAREL DI SURABAYA 

 

Industri pakaian memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi negara dalam 

hal penghasilan dan lapangan kerja. Ini dikarenakan persaingan global dan persaingan harga 

yang tinggi, industri pakaian jadi menghadapi perubahan drastis. Pertumbuhan positif di pasar 

pakaian global sebagian besar disebabkan oleh faktor demografi yang menguntungkan, kenaikan 

pendapatan pada barang sekali pakai, perubahan perilaku konsumen dan pergeseran yang cukup 

besar terhadap pakaian bermerek. Pada tahun 2016, penjualan pakaian olah raga, meningkat 

hanya kurang dari 7%, melampaui semua kategori lainnya untuk tahun ketiga berturut-turut, dan 

bagian terbesar dari pasar itu masih dipegang oleh kinerja olahraga. Selama beberapa tahun 

terakhir, activewear telah berubah menjadi bagian besar dari gaya sehari-hari dan dijadikan 

menjadi penjualan pakaian biasa. Nike, Inc. ditemukan pada tanggal 8 September 1969. Ini 

terlibat dalam banyak hal, yaitu desain, pakaian, penjualan sepatu atletik, layanan, peralatan, 

asesoris, dan pemasaran. Pada tahun 2017, Nike mempertahankan posisinya sebagai merek 

pakaian paling berharga di dunia. Nike terbukti memiliki loyalitas merek yang kuat. Oleh karena 

itu, peneliti telah merencanakan untuk melakukan studi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Brand Loyalty of Nike.  

Data yang digunakan dalam tes ini dikumpulkan dari 142 responden. Tipe Likert lima 

titik digunakan untuk mendapatkan tingkat kesepakatan responden. Kelayakan dari 142 

responden, mereka pasti telah membeli pakaian Nike setidaknya tiga kali dalam enam bulan. 

Penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan dari Citra Merek terhadap Kepuasan 

Konsumen, Pengalaman Merek terhadap Kepuasan Konsumen, Kualitas Merek terhadap 

Loyalitas Merek, dan Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Merek. Serta hasil yang tidak 

signifikan, Kualitas Merek terhadap Kepuasan Konsumen dan Citra Merek terhadap Loyalitas 

Merek. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan 

SPSS untuk menguji hubungan antar variabel. 

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam rangka Nike untuk mendapatkan 

loyalitas merek, Nike harus fokus untuk meningkatkan Kepuasan Pelanggannya. Untuk 

meningkatkan nilai yang dirasakan dan kepuasan pelanggan, Nike harus berfokus pada Citra 

Merek, Kualitas Merek, dan Pengalaman Mereknya. 
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