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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

Kadang sing akeh durung mesti cukup, sing setitik durung mesti kurang. Ojo gur 

mburu seneng, nanging mburuo ayem, Nerimo ing pandum, tansah eling lan 

bersyukur. 

 

Kerja keras tiada arti apabila tak ada restu dan doa orang tua 

 

Ingat !!! apapun yang kita miliki adalah titipan dari Allah SWT, diri ini tak boleh 

sombong. 

 

Syukurilah apa yang kamu miliki saat ini, karena kamu tidak pernah tahu seberapa 

beruntungnya kamu dimata orang lain. 

 

Tak perlu menyamakan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita memang hidup 

diatas bumi yang sama, tapi diatas takdir yang berbeda.  

 

Bismillah, The power of YAKIN !!! 

 

 ~Bela Eprilia ~ 

 

Persembahan untuk: 

Bapak, Ibuk, mas, mbak, adek dan orang-orang terkasih yang selalu 

menyayangiku dan sebaliknya ♥ 
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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh brand image, brand experience dan 

brand trust dalam menentukan brand love. Brand image adalah presepsi tentang 

brand yang berkaitan dari keyakinan dan pikiran akan brand tertentu yang 

digambarkan dalam ingatan konsumen. Brand experience merupakan sebuah 

sensasi, perasaan, kognisi, dan tanggapan konsumen yang ditimbulkan oleh merek. 

Brand trust adalah suatu perilaku konsumen yang ditimbulkan karena interaksi 

pada suatu produk atau merek yang diharapkan dapat dipercaya, diandalkan, dapat 

bertanggungjawab dan dapat memberikan hasil yang positif. Brand love merupakan 

suatu emosi atau perasaan pelanggan yang penuh kepuasan berdasarkan 

pengalaman suatu merek. Berdasarkan kajian yang mendalam dan kritis tersebut, 

maka dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: a). Bagaimana pengaruh citra merek (brand image) terhadap kepercayaan 

merek (brand trust) b). Bagaimana pengaruh pengalaman terhadap merek (brand 

experience) terhadap kepercayaan merek (brand trust) c). Bagaimana pengaruh 

citra merek (brand image) terhadap kecintaan merek (brand love) d). Bagaimana 

pengaruh pengalaman terhadap merek (brand experience) terhadap kecintaan 

merek (brand love) e). Bagaimana pengaruh kepercayaan merek (brand trust) 

terhadap kecintaan merek (brand love). Sampel dalam penelitian ini adalah 100 

responden dari masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan kriteria tertentu. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa brand image, brand experience dan brand trust  

berpengaruh terhadap brand love. Namun, brand trust yang merupakan variabel 

intervening tidak memediasi. Sehingga untuk meningkatkan brand love cukup 

melalui brand image dan brand experience. 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya 
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