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ABSTRAK
Judul : Pengaruh Persepsi Konsumen atas Brand Extension dan Intensitas Electronic
Word of Mouth terhadap Brand Image Loffle Pop Up Dessert
Nama : Puspita Mei Wardani
NIM : 14030114130088
Brand image menjadi sangat penting bagi suatu brand agar tetap bertahan di tengah
ketatnya persaingan bisnis. Namun di lapangan, peringkat Loffle di TripAdvisor menurun
selama beberapa bulan terakhir. Hal ini menandakan bahwa posisi Loffle belum cukup kuat di
benak masyarakat Semarang. Ditambah belum lama ini Loffle menerapkan brand extension
melalui produk Koka Cheese Tea. Inilah alasan yang mendasari penulis untuk meneliti apakah
persepsi konsumen atas brand extension dan intensitas electronic word of mouth turut
memengaruhi citra Loffle.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi konsumen atas brand
extension dan intensitas electronic word of mouth terhadap brand image Loffle dengan sampel
sebanyak 80 orang yang pernah mengonsumsi Koka Cheese Tea dan berdomisili di Semarang.
Teknik yang digunakan dalam mengumpulan data primer adalah purposive sampling dengan
menggunakan alat dan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara singkat guna
memperkaya informasi yang didapat.
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 20.0 melalui uji regresi
linier sederhana menunjukan bahwa nilai signifikansi untuk variabel persepsi konsumen atas
brand extension adalah sebesar 0,000 yang artinya sangat signifikan. Hal ini menunjukka n
bahwa terdapat pengaruh antara persepsi konsumen atas brand extension (X1) terhadap brand
image Loffle Pop Up Dessert (Y) tepatnya sebesar 18,6 persen. Pada pengujian variabel
intensitas electronic word of mouth didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.029 yang artinya
siginifikan. Maka, terdapat pengaruh antara intensitas e-wom (X2) terhadap brand image Loffle
Pop Up Dessert (Y) tepatnya sebesar 6 persen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel
pengaruh persepsi konsumen atas brand extension dan intensitas electronic word of mouth
berpengaruh terhadap brand image Loffle Pop Up Dessert. Saran dari peneliti untuk penelitia n
selanjutnya berupa pengujian ulang terhadap faktor pembentuk brand image yang lain. Peneliti
juga menyarankan agar Loffle menciptakan e-wom dengan melibatkan pelanggan sebagai agen
penyebaran informasi.
Kata Kunci : Brand Extension, E-WoM, Brand Image

ABSTRACT
Title

: The Effect of Consumer’s Perception on Brand Extension and Electronic Word of
Mouth Intensity upon Brand Image of Loffle Pop Up Dessert.
Name : Puspita Mei Wardani
NIM : 14030114130088
Brand image becomes very important for certain brand so it can stay last in the middle
of the business competitio. But on the reality, Loffle’s ranking on TripAdvisor has declined
over the past few months. This indicates that Loffle’s position is not strong enough in the minds
of Semarang citizen. Recently Loffle applied brand extension strategy through Koka Cheese
Tea. This is the reason underlying the authors to examine whether consumer perceptions of
brand extensions and electronic word of mouth intensity influence Loffle's image.
This study aims to determine the effect of consumer perceptions of brand extension and
electronic word of mouth intensity upon Loffle's brand image with a sample of 80 people who
had consumed Koka Cheese Tea and lived in Semarang. The technique used in collecting
primary data is purposive sampling using data collection tools and techniques in the form of
questionnaires and short interviews to enrich the information obtained.
Based on the results of data processing using the SPSS 20.0 application through a
simple linear regression test shows that the significance value for the consumer perception
variable on brand extension is 0,000, which means that there is a significant influence. It shows
that consumer perceptions of brand extension (X1) affects Loffle's brand image (Y), and it is
18.6 percent. On testing the electronic word of mouth intensity variable obtained a significa nce
value of 0.029 which means significant. It shows that electronic word of mouth intensity (X2)
affects Loffle's brand image (Y) and there is an exact influence of 6 percent. The conclusion of
this study is the variable influence of consumer perception on brand extension and the intens ity
of electronic word of mouth affect the Loffle Pop Up Dessert’s brand image. Researcher's
suggestion for further research is to retest another factors of brand image builder. Researcher
also suggested that Loffle create e-wom by involving customers as information dissemina tio n
agents.
Keyword: Brand Extension, E-WoM, Brand Image
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