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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh brand image dan 

brand trust serta brand love terhadap brand loyalty pelanggan dari produk busana 

muslim Rabbani di Semarang. Dalam penelitian ini diajukan satu variabel 

independen, dua variabel dependen, dan satu variabel intervening. Brand loyalty 

pelanggan sebagai variabel independen, brand image dan brand trustsebagai 

variabel dependen, serta brand love sebagai variabel intervening 

 Sempel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 100 orang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu teknik sampling berdasarkan kriteria tertentu. 

Pertanyaan diberikan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan 

tertutup, kemudian jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan tertutup 

mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian ini kemudian dianalisis 

menggunakan program SmartPLS 3 

 Hasil penelitian ini menujukan bahwa brand image tidak mempengaruhi 

brand loyalty dan brand love secara signifikan dan brand trust mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap brand loyalty dan brand love, serta brand love 

yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty pelanggan. 

 

Kata kunci : brand image, brand trust , brand love dan brand loyalty  
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ABSTRACT 

This study aims to know the influence of brand image and brand trust and 

brand  love the brand loyalty of Muslim fashion products Rabbani in Semarang. In 

this study proposed the independent variables, two dependent variables, and the 

intervening variables. Customer brand loyalty as an independent variable, brand 

image and brand trustsebagai dependent variable, and brand love as an intervening 

variable 

Sempel taken in this study was 100 people. The sampling technique used 

in this research is purposive sampling, sampling techniques based on specific 

criteria. The question is given by using a questionnaire consisting of closed 

questions, then the answers of respondents to closed questions regarding the 

variables examined in this study were analyzed using the program SmartPLS 3. 

The results of this study address that brand image does not affect the brand 

loyalty and brand love significant, brand trust has a positive and significant effect 

on brand loyalty and brand love and brand love having a positive and significant 

impact on brand loyalty of customers. 

 

Keywords: brand image, brand trust, brand love and brand loyalty 
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