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ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh merek, kemasan serta 

kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Yang mana merek sebagai variabel 

X1, kemasan sebagai variabel X2, kualitas produk sebagai variabel X3 serta 

loyalitas konsumen sebagai Y. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta khususnya mahasiswa manajemen. Penelitian 

ini mengambil responden  sebanyak 100, dengan metode analisis deskriptif dan 

analisis kuntitatif regresi linier berganda. Hasil analisis yang diperoleh 

menunjukan ada pengaruh merek terhadap loyalitas konsumen, ada pengaruh 

kemasan terhadap loyalitas konsumen, dan tidak ada pengaruh kualitas produk 

terhadap loyalitas konsumen. 
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MOTTO 

 

 Jadilah diri sendiri jangan berusaha menjadi orang lain, karena orang lain 

belum tentu sebaik yang anda lihat dan pikirkan.  
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