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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

”Sekarang sumber air su dekat. Beta sonde pernah terlambat lagi. Lebih 

mudah bantu mamak ambil air untuk mandi adik. Karna mudah ambil air, 

katong bisa hidup sehat. Bapak ikut bantu jeung bapak desa.” 

Kutipan tersebut adalah celoteh anak Nusa Tenggara Timur yang terdapat 

dalam iklan  AQUA Danone yang bertajukan 1 liter AQUA = 10 liter air bersih. 

Danone sebagai perusahaan yang menaungi AQUA, telah menerapkan program 

CSR selama bertahun-tahun. Danone kerap membuat program CSRnya dengan 

baik dan sistematis, sehingga membuat Danone memiliki hubungan yang kuat 

dengan pelanggannya. Hal ini tentunya dapat menjadi landasan untuk 

perkembangan Danone di masa depan. 

AQUA sebagai produsen air minum dalam kemasan turut menyadari 

tanggung jawab sosial korporatnya dengan melakukan kegiatan Cause Related 

Marketing    (CRM). Salah satunya adalah melalui program “Satu untuk 

Sepuluh”untuk membantu daerah yang kekurangan air bersih untuk 

mendapatkan air bersih. 

Air merupakan kebutuhan mendasar bagi kita semua, namun tidak semua 

orang bisa mengakses air bersih dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak 

daerah di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, yang mengalami 

kesulitan untuk memperoleh air dikarenakan topografi daerah tersebut 

membutuhkan sistem infrastruktur pasokan air bersih untuk memungkinkan 

masyarakat sekitar agar dapat mengakses air bersih tersebut. Selain akses air 

bersih, sanitasi, kesehatan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat pra sejahtera juga merupakan hal penting, kesemuanya ini saling 

terkait. Air merupakan kehidupan, sanitasi merupakan martabat, keduanya 

mendukung tercapainya kesehatan lingkungan yang berkesinambungan yang 
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pada akhirnya juga akan memberi kontribusi pada tercapainya pengembangan 

kesejahteraan masyarakat dunia. 

Bentuk program CRM “Satu untuk Sepuluh” ini mengajak masyarakat 

untuk membeli atau menggunakan produknya, yang kemudian sebagian dari 

keuntungan yang didapat oleh AQUA dari hasil penjualannya akan didonasikan 

untuk membantu mengatasi masalah sulitnya sarana air bersih di daerah Nusa 

Tenggara Timur. Tentunya, selain berdampak pada citra positif AQUA, 

program CSR “Satu untuk Sepuluh” ini akan mempengaruhi profit AQUA. 

Kegiatan ini terspesifikasi dengan jelas, dimana AQUA mengupayakan 

program pengadaan air bersih bagi masyarakat di daerah yang mengalami 

kesulitan air bersih yaitu di Timor Tengah Selatan, NTT. Program ini sesuai 

dengan citra produk yang dihasilkan AQUA yaitu air mineral. Sudah 

selayaknya AQUA sebagai sebagai salah satu produk air mineral terkemuka di 

Indonesia melakukan program bantuan yang berhubungan dengan produk yang 

diproduksinya, yaitu air. Mengingat air bersih merupakan salah satu komoditas 

utama yang sangat penting bagi masyarakat luas. 

Masih banyak daerah di Indonesia yang kesulitan mendapat akses air 

bersih. Padahal, air bersih merupakan faktor penting untuk mewujudkan hidup 

sehat. Di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur masih banyak warganya 

yang mengalami kelangkaan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, tak 

jarang mereka harus berjalan kaki dengan jarak yang jauh. Alhasil, banyak 

anak-anak yang kehilangan waktu bermain karena harus mengambil air. Di 

salah satu desa di Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, jarak 

sumber air dengan rumah penduduk sangat jauh. Dibutuhkan satu jam untuk 

pergi pulang membawa air dalam jerigen tiap harinya. AQUA pun kemudian 

memilih daerah Amanatun Utara dan  Nusa Tenggara Timur untuk 

menjalankan program CRM “Satu Untuk Sepuluh”.  

Setelah berjalan selama satu tahun, kini lebih dari 12.000 jiwa penduduk 

daerah Amanatun Utara dan Boking dapat menikmati akses yang lebih baik 

pada air bersih yang diharapkan dapat bertahan hingga setidaknya sepuluh 

tahun mendatang. Dalam melaksanakan program ini, AQUA bekerjasama 

dengan mitranya, Lembaga Swadaya Masyarakat ACF (Action Contre La 



3 

 

Faim). Selain itu, dalam rangka kelanjutan pemberdayaan kapasitas masyarakat 

lokal, Danone AQUA juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat 

Lokal, yaitu YASNA dan pemerintah daerah TTS. 

Dalam teori Corporate Social Responsibility (CSR), program "Satu untuk 

Sepuluh" AQUA ini dapat dikategorikan sebagai bentuk Cause-Related 

Marketing (CRM). Hal ini disebabkan, karena AQUA telah bertanggung jawab 

secara moral dan etis untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 

Indonesia, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengajak 

masyarakat untuk membeli atau menggunakan produknya, dengan 

mendonasikan sebagian dari keuntungan penjualan produk yang didapat oleh 

perusahaan untuk membantu mengatasi masalah ketersediaan air di provinsi 

Nusa Tenggara Timur. 

Ditengah persaingan bisnis air minum dalam kemasan yang semakin 

ketat, perusahaan perlu mencari cara untuk mendeferensiasikan produknya. 

Cara yang ditempuh oleh AQUA yaitu dengan menggabungkan kegiatan sosial 

dalam aktivitas bisnis, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaannya 

(CSR). Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-

an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals With 

Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998), karya John 

Elkington. CSR mengembangkan tiga komponen penting sustainable 

development, yakni economic growth, environmental protection, dan social 

equity, yang tercantum pada The World Commission on Environment and 

Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987). Menurut Elkington, 

perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka 

(profit), melainkan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan 

(planet) dan kesejahteraan masyarakat (people), yang kemudian dikenal dengan 

istilah 3P: profit, planet, people. 

Ketika sebuah perusahaan menyatakan, bahwa sebagian dari keuntungan 

atau penjualan produknya akan disumbangkan untuk kegiatan sosial tertentu, 

maka perusahaan tersebut sedang melakukan apa yang disebut sebagai Cause-

Related Marketing (CRM). Cause dipahami sebagai kegiatan sosial yang 
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didukung oleh perusahaan melalui aktivitas pengumpulan dana. Dalam hal ini, 

AQUA mengumpulkan dana dari hasil penjualan produknya. 

Ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan dan atau 

mitranya dengan melakukan CRM, antara lain: 

a. Menarik para konsumen baru, yaitu orang yang sejak awal sudah tertarik 

untuk melakukan sesuatu (cause) yang kemudian dipromosikan oleh 

perusahaan. 

b. Tersedianya dana untuk membiayai kegiatan sosial tertentu. Kegiatan sosial 

ini bisa ditentukan oleh perusahaan, yang melihat keterkaitan antara 

produknya dengan kegiatan sosial tertentu. AQUA yang merupakan 

pemimpin pasar Air Minum Dalam Kemasan, sangat kuat asosiasinya 

dengan air, dan memang bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan 

pentingnya akses atas air.  

c. Perusahaan yang melakukan CRM juga akan bisa mendapatkan ceruk 

pasarnya dengan lebih tepat. Sebab, CRM akan menghubungkan antara 

produk dengan isu tertentu, dan mereka yang tertarik dengan isu itu akan 

mengetahui asosiasi antara produk tertentu dengan isu yang menjadi 

perhatiannya jika promosi dilakukan tepat. 

d. Hasil penjualan meningkat karena tambahan konsumen serta ceruk pasar. 

e. Terbentuknya kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki kepedulian 

yang sama. 

f. Perusahaan mendapat identitas merek yang positif. 

Meskipun telah disebutkan bahwa CRM ini mendatangkan banyak 

keuntungan bagi perusahaan dan membawa efek positif bagi masyarakat, tetapi 

apakah loyalitas merek dapat dipengaruhi oleh program-program CRM yang 

dilakukan oleh perusahaan  tersebut? Loyalitas merek atau brand loyalty 

didefinisikan sebagai tingkatan dimana pelanggan memiliki sikap positif 

terhadap suatu merek, memiliki komitmen dan cenderung untuk terus 

melanjutkan membeli produk dengan suatu merek tertentu dimasa yang akan 

datang. Loyalitas merek ini secara langsung dipengaruhi oleh tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap suatu merek. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/komitmen-karyawan-definisi-dan-jenis.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi_30.html


5 

 

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Van den Brink, Oderken-Schoder 

dan Pauwels (2006) teridentifikasi bahwa CRM mempengaruhi loyalitas merek 

dari konsumen.
1
 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk 

mengetahui lebih lanjut kaitan antara kegiatan CRM yang dilakukan oleh 

AQUA melalui program “Satu Untuk Sepuluh” terhadap loyalitas merek 

AQUA. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Ditengah persaingan usaha yang semakin ketat dan differensiasi produk 

yang semakin sulit dilakukan, kegiatan CRM merupakan salah satu alternatif 

yang inovatif dan sulit ditiru oleh kompetitor dalam membina hubungan baik 

dengan pelanggan, karena setiap perusahaan mempunyai strategi berbeda 

dalam penerapan program CRM mereka, seperti program CRM yang telah 

dilakukan oleh AQUA tentunya berbeda dengan program CRM yang dilakukan 

oleh perusahaan air minum dalam kemasan merek lainnya. 

Untuk itu, perusahaan perlu mengetahui apakah program CRM yang 

mereka lakukan membawa dampak yang signifikan terhadap perilaku 

pelanggan, terutama yang berdampak pada loyalitas merek produk yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah “seberapa besar pengaruh penerapan program CRM Satu 

Untuk Sepuluh terhadap loyalitas merek AQUA?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan program CRM 

Satu Untuk Sepuluh terhadap loyalitas merek AQUA. 

 

1.4 Signifikasi Penelitian 

                                                           
1
 Dyah Puji Kusumawati. 2009. Pengaruh Cause Related Marketing (CRM) Terhadap Loyalitas 

Merek The Body Shop. Skripsi diterbitkan. Depok : Program Sarjana Ilmu Administrasi Niaga – UI. 
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a. Signifikasi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data penunjang 

bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian sejenis. 

b. Signifikasi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perusahaan 

dalam meningkatkan strategi pemasaran, khususnya dalam pelaksanaan 

CRM dimasa mendatang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari: 

BAB 1 Pendahuluan 

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian dan sistematika 

penulisan. Bab ini memberikan gambaran mengenai permasalahan 

yang diangkat. 

BAB 2 Kerangka Teori 

Dalam bab ini ini dikemukakan tinjauan pustaka, kerangka konsep, 

variabel penelitan, hubungan antar variabel dan model analisa yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB 3 Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitan yang 

digunakan. Adapun subbabnya antara lain, paradigma penelitian, 

pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, metode penarikan sampel, metode pengumpulan data, 

hipotesis penelitian, uji validitas dan reliabilitas, metode analisis data 

univariat dan bivariat, kelemahan dan keterbatasan penelitian, serta 

operasionalisasi konsep. 

BAB 4 Analisis Data 

Dalam bab ini akan djabarkan analisis data primer dari hasil 

pengumpulan dan pengolahan data. 

BAB 5 Kesimpulan dan Saran 
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Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian 

terhadap permasalahan yang diangkat. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Cause Related Marketing (CRM) 

Saat ini, tanggung jawab sosial telah banyak diterapkan oleh 

perusahaan. Hal ini didasarkan karena adanya tuntutan terutama yang 

berasal dari eksternal perusahaan untuk menanggung tanggung jawab 

atas pengaruh kinerja perusahaan terhadap lingkungan sosial 

masyarakat. namun, penerapan tanggung jawab sosial ini pada dasarnya 

dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat diferensiasi 

merek atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Porter dan Kramer 

(2002) memperkuat hal ini dengan menyebutkan bahwa keuntungan 

ekonomi dalam bisnis dapat diperoleh melalui pelaksanaan tanggung 

jawab sosial.  

Pada umumnya, tanggung jawab sosial dilaksanakan melalui 

aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR). Perkembangan 

selanjutnya, CSR menghasilkan suatu embrio berupa aliansi sosial. 

Aliansi sosiaal berusaha untuk meningkatkan  tujuan non-ekonomi 

tanpa mengorbankan tujuna ekonomi bagi perusahaan.Wujud aliansi 

sosial yang kerap dilakukan adalah Cause related Marketing (CRM) 

(Smith, 1994). 

Menurut Varadarajan dan Menon (1998), Cause Related 

Marketing (CRM) dipandang sebagai proses memformulasikan dan 

menerapkan kegiatan pemasaran perusaan yang dikarakteristikkan 

dengan penawaran untuk memberikan sejumlah dana pada suatu cause 

ketika konsumen terlibat pertukaran transaksi yang dapat memuaskan 

objektif organisasi dan individu (hal. 60). Dengan demikian, cause 

dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang didukung perusahaan 

melalui aktifitas pengumpulan dana (Mareta, 2006, hal .2). 
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Lebih lanjut, Miller (2002) menjelaskan bahwa dalam 

perkembangannya, Cause Reated Marketing (CRM) di antaranya adalah 

sebagai alat yang  efektif untuk membangun citra dan loyalitas 

konsumen atas merek yang terkait dengan suatu cause tertentu.  

Pemahaman mengenai Cause Related Marketing (CRM) dapat 

dimulai dengan mengetahui definisi yang diberikan oleh Varadarajan 

dan Menon (1988). Mereka mendefinisikan Cause Related Marketing 

(CRM) sebagai: 

The proses of formulating and implementing marketing activities 

that are characterized by an offer from the firm to contribute a special 

amount to a designated cause when customer engage in revenue 

providing exchanges that satisfy organizational and individual 

objectives. (Varadarajan dan Menon, 1988, hal. 60). 

Varadarajan dan Menon (1988) mengatakan bahwa pada 

dasaranya, CRM merupakan program pemasaran yang digunkan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dan membantu cause yang dianggap 

berarti dengan cara mengaitkan penggalangan dana bantuan pada 

pembelian produk dan/jasa dari perusahaan. Selanjutnya terdapat dua 

indikasi dorongan pemasaran dalam CRM. Pertama, sebagian besar 

kontribusi amal yang diberikan perusahaan melalui program CRM tidak 

berasla dari kegiatan filantropinya. Kedua, jumlah dana yang 

dikeluarkan perusahaan untuk mempromosikan CRM yang kemudian 

menstimulasikan permintaan akan cenderung lebih besar daripada 

kontribusi maksimum yang didonasikan. 

Selanjtnya, Adkins (2004) yang mengutip Business in The 

Community mendefinisikan CRM sebagai “A comercial activity by 

which business and charities or good cause form a partnership with 

each other to market image, product or service for mutual benefit” 

(Adkins, 2004, hal. 51). 

Melalui definisi ini, Adkins (2004) mencoba menekankan bahwa 

terdapat beberapa hal penting dalam CRM, yakni kegiatan yang bersifat 

komersial, kemitraan, pemasaran yang ditunjukan untuk mencapai 
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hubungan yang saling menguntungkan. Lebih lanjut, Adkins (2004) 

menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan maka kemitraan dalam 

CRM harus merupakan representatif dari nilai-nilai dan etika bisnis. 

Penjabaran yang dikemukakan oleh Adkins (2004) diperjelas 

melalui pernyataan yang diberikan oleh Marconi (2002). Menurut 

Marconi (2002), terdapat hubungan kemitraan yang khas antara bisnis 

dengan para stakeholdernya dalam CRM. Pada dasarnya, hubungan 

kemitraan tersebut terlihat pada tindakan perusahaan yang 

mendonasikan porsi tertentu dari setiap pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen untuk diberikan kepada suatu cause tertentu. Oleh karena itu, 

Lafferty (1999) memberikan pandangan bahwa pemahaman CRM 

dalam perspektif mikro tidak jauh berbeda dengan aliansi merek. 

Namun, tetap terdapat perbedaan yang krusial yakni dalam aliansi 

merek terlihat jelas bahwa berbagai merek atau produk yang 

digabungkan adalah bersifat mencari keuntungan dan merupakan 

sesuatu yang tangible atau berwujud. 

Lebih lanjur, Marconi (2002) menjelaskan bahwa hubungan 

kemitraan yang khas tersebut terkadang diperlihatkan dalam aktifitas 

yang dilakukan perusahaan dalam membangun kesadaran dan 

pendidikan atas suatu cause tertentu. Selain itu, Marconi (2002) 

menyebutkan bahwa hubungan khas yang terscipta dalam CRM hanya 

akan terwujud jika perusahaan sudah menjadi perusahaan yang baik dan 

memiliki posisi yang jelas. 

Berbagai manfaat yang saling menguntungkan dari CRM ini 

dikemukakan oleh Lafferty (1999). Menurut Lafferty (1999), semua 

pihak yang terlibat dalam program CRM akan memperoleh keuntungan. 

Perusahaan dapat meningkatkan penjualan produk, membangun 

hubungan dengan pelanggan serta memperbaiki citra perusahaan dan 

merek. Selain itu, CRM juga dapat membedakan perusahaan dari para 

pesaingnya dengan membangun ikatan emosional maupun spiritual 

dengan konsumena. Sedangkan cause mendapatkan dana, publisitas dan 

promosi yang dibutuhkan sehingga masyarakat luas lebih mengetahui. 
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Konsumen juga memperoleh keuntungan dari CRM berupa 

keikutsertaannya dalam beramal dan membantu suatu cause sosial tanpa 

harus mengeluarkan tambahan sumber daya seperti waktu dan uang. 

Dalam konteks CRM, konsumen tidak hanya mendonasikan 

uangnnya untuk suatu cause tapi juga memperoleh sesuatu dalam 

bentuk produk atau jasa perusahaan. Hal ini dikarenakan pemberian 

donasi terhadap suatu cause secara otomatis menjadi satu dengan 

pembelian produk atau merek. 

Cause Related Marketing (CRM) merupakan suatu bentuk 

kegiatan yang tentunya mempumyai elemen-elemen atau tahapan yang 

disebut oleh Philip Lesly sebagai “New Question”, yaitu berupa 

rumusan 5 W + 1 H dimana elemen-elemen ini harus diorganisir secara 

terpadu sejak mulai merencanakan sebuah kegiatan, adapun elemen-

eleman tersebut adalah
2
: 

a. Elemen What 

Berkaitan dengan bentuk kegiatan, format kegiatan, dan kesan atau 

pesan yang ingin ditampilkan. Dalam hal ini, CRM yang dilakukan 

sebaiknya memiliki tingkat kesesuaian antaa cause dengan dengan 

lini produk, citra merek, positioning merek, atau target pasar dari 

perusahaan. 

b. Elemen Why 

 Meliputi tujuan penyelenggaraan kegiatan.  

c. Elemen When 

Meliputi hal-hal yang berhubungan dengan durasi kegiatan CRM. 

Salah satu faktor yang dapat menunjukkan komitmen perusahaan 

adalah durasi dari pelaksanaan program CRM. Durasi ini terdiri dari 

jangka pendek, menengah, dan panjang. CRM dengan fokus jangka 

menengah sampai panjang memiliki potensi yang besar untuk 

meningkatkan persepsi konsumen atas citra perusahaan. 

d. Elemen Where  

                                                           
2
 Philip Lesly. Everything You Wanted To Know About Public Relations. (Singapore : SSMB, 1993), hal. 

106. 
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 Berhubungan dengan lokasi penyelenggaraan kegiatan dan fasilitias 

pendukung. 

e. Elemen Who  

 Berhubungan dengan khalayak sasaran, siapa saja yang terlibat dan 

bertanggung jawab. 

f. Elemen How 

Berhubungan dengan bagaimana kegiatan diselenggarakan. Pada 

umumnya, investasi sumber daya dalam program CRM ditunjukkan 

dalam bentuk pemberian donasi berupa sejumlah porsi tertentu dari 

setiap pembelian yang dilakukan oleh konsumen kepada suatu cause 

tertentu. Namun, bentuk sumber daya dalam program CRM juga 

dapat ditingkatkan dengan menginvestasikan waktu atau keahlian 

pegawai, tenaga sukarelawan, dan berbagai alternatif non moneter 

lainnya. 

2.1.2 Loyalitas Merek 

Loyalitas merek memegang peranan yang sangat penting 

khususnya dalam kondisi pasar dengan tingkat persaingan yang 

semakin ketat. Hal ini dikarenakan keberadaan konsumen yang loyal 

pada merek sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan hidup. 

Terdapat beberapa definisi mengenai loyalitas merek, antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Aaker (1997:56) mendefinisikan loyalitas merek (brand loyalty) 

sebagai suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. 

Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin 

tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek lain yang ditawarkan 

oleh kompetitor, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya 

perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut lainya. 

b. Menurut Mowen, (1995:531) Brand Loyalty is defined as the degree 

to which a customer holds a positive attitude toward a brand, has a 

commitment to it, and intends to continue purchasing it in the future 

as such, brand loyalty is directly influenced by the customer 

satisfaction dissatisfaction with the brand. Yang mempunyai arti 
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bahwa loyalitas merek didefinisikan sebagai tingkatan dimana 

pelanggan memiliki sikap positif terhadap suatu merek, memiliki 

komitmen dan cenderung untuk terus melanjutkan membeli produk 

dengan  dengan suatu merek tertentu dimasa yang akan datang. 

Dengan demikian, loyalitas merek secara langsung dipengaruhi oleh 

kepuasan/ketidakpuasan pelanggan terhadap merek tertentu. 

c. Brand Loyalty memurut Schiffman, (227) yaitu, brand loyalty must 

be measured by attitudes toward a brand rather than by purchase 

consistency. Bahwa kesetiaan merek dinilai dari sikap terhadap 

suatu merek dengan pembelian berulang-ulang. 

d. Menurut Assael (70), “Brand Loyalty is represent a favorable 

attitude toward and consistent purchase of single brand over time.” 

Bahwa kesetiaan merek menggambarkan sebuah sikap yang positif 

dan melakukan pembelian terhadap merek tersebut secara berulang-

ulang. 

Berdasarkan definisi ini, diperoleh pemahaman bahwa loyalitas 

merek dapat terlihat dari kecenderungan untuk melakukan pembelian 

berulang secara konsisten terhadap merek yang disukainya. 

2.1.2.1 Tingkat Loyalitas Merek 

Dalam kaitannya dengan loyalitas merek terdapat 

beberapa tingkat loyalitas. Adapun tingkatan tersebut adalah 

sebagai berikut (Aakar, 1997, p. 58): 

a. Berpindah-pindah (Switcher) 

 Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan 

sebagai pelanggan yang berada pada tingkat paling dasar. 

Semakin tinggi frekuensi pelanggan untuk memindahkan 

pembelinya dari suatu merek ke merek-merek yang lain 

mengindikasikan mereka sebagai pembeli yang sama 

sekali tidak loyal atau tidak tertarik pada mereka tersebut. 

Pada tingkatan ini merek apapun mereka anggap memadai 

serta memegang peranan yang sangat kecil dalam 

keputusan pembelian. Ciri yang paling nampak dari jenis 
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pelanggan ini adalah mereka membeli suatu produk karena 

harganya murah. 

b. Pembeli yang bersifat kebiasaan (Habitual Buyer) 

 Pembeli yang berada dalam tingkat loyalitas ini dapat 

dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan merek 

produk yang dikonsumsinya atau setidaknya mereka tidak 

mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi produk 

tersebut. Pada tingkatan ini, tidak ada alasan yang cukup 

untuk menciptakan keinginan untuk membeli merek 

produk yang lain atau berpindah merek, terutama jika 

peralihan tersebut memerlukan usaha, biaya, maupun 

berbagai bentuk pengorbanan lain. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa pembeli ini membeli suatu merek didasarkan atas 

kebiasaan mereka selama ini. 

c. Pembeli yang puas dengan biaya peralihan (Satisfied 

Buyer) 

 Pada tingkat ini, pembeli merek masuk dalam kategori 

puas bila mereka mengkonsumsi merek tersebut, meskipun 

demikian mungkin saja mereka memindahkan 

pembeliannya ke merek lain dengan menanggung biaya 

peralihn (switching cost) yang terkait dengan waktu, uang 

atau resiko kinerja yang melekat dengan tindakan mereka 

beralih merek. Untuk dapat menarik minat para pembeli 

yang ditanggung oleh pembeli yang masuk dalam kategori 

ini dengan menawarkan berbagai manfaat yang cukup 

besar sebagai kompensasinya (switching cost loyal). 

d. Menyukai merek (Likes The Brand) 

 Pembeli yang masuk dalam kategori ini merupakan 

pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. 

Pada tingkatan ini, dijumpai perasaan emosional yang 

terkait pada merek. Rasa suka pembeli bisa saja didasari 

oleh asosiasi yang terkait dengan simbol, rangkaian 
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pengalaman dalam penggunaan sebelumnya baik yang 

dialami pribadi maupun oleh kerabatnya atau disebabkan 

oleh kesan kualitas yang tinggi. 

e. Pembeli yang konkrit (Commited Buyer) 

 Pada tahap ini, pembeli merupakan pelanggan yang setia. 

Mereka memiliki suatu kebanggaan sebagai pengguna 

suatu merek dan bahkan merek tersebut menjadi sangat 

penting bagi mereka dipandang dari segi fungsinya 

maupun sebagai suatu ekspresi mengenai siapa sebenarnya 

mereka. Pada tingkatan ini, salah satu aktualisasi loyalitas 

pembeli ditunjukkan oleh tindakan merekomendasikan  

dan mempromosikan merek tersebut kepada orang lain. 

2.1.2.2 Pengukuran Loyalitas Merek 

Lu Ting Pong dan Tang Pui Yee (2001) mengemukakan 

indikator-indikator untuk mengetahui konsumen yang benar-

benar loyal. Berbagai indikator tersebut adalah : 

a. Repeat Purchase Behavior 

Kecenderungan untuk melakukan pembelian ulang yang 

konsisten merupakan salah satu dari perilaku yang 

menunjukkan loyalitas. 

b. Word of Mouth 

Dalam konteks loyalitas, word of mouth dapat dipahami 

sebagai merekomendasikan orang lain untuk melakukan 

pembelian atas suatu merek tertentu. Oleh karena itu, 

konsumen yang loyal tidak hanya menggunakan produk 

dengan merek tersebut tapi juga dengan senang hati akan 

menceritakan hal-hal yang positif tentang merek tersebut. 

c. Price Tolerance 

Konsumen yang loyal akan bersedia untuk membayar 

dengan harga premium. Hal tersebut disebabkan karena 

terdapatnya perceived risk yang sangat tinggi sehingga 

meumbat konsumen rela membayar dengan harga yang 
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lebih tinggi untuk menghindari resiko. 

d. Choice Reduction Behavior 

Choice reduction behavior merupakan hasil yang nyata 

dari loyalitas. Hal ini dikarenakan konsumen dengan 

loyalitas tinggi akan mengurangi motivasi pencarian 

berbagai alternatif lain. 

e. First in Mind 

Idealnya, konsumen yang loyal hanya akan memiliki 1 

(satu) pilihan yang merupakan pilihan pertama dalam 

benaknya. 

 

2.2 Kerangka Konsep  

Dari elemen-elemen yang dinyatakan oleh Philip Lesly tersebut, maka 

dalam penelitian ini akan diambil topik mengenai pengaruh konsep Cause 

Related Marketing (CRM) dengan menggunakan dimensi 5W+1H terhadap 

konsep loyalitas merek yang mencakup dimensi afektif dan behavior yang 

mencakup indikator Repeat Purchase Behavior, Word of Mouth, Price 

Tolerance, Choice Reduction Behavior serta First in Mind. 

 

2.3 Variable Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variable, yaitu penerapan program CRM 

dan loyalitas merek. Dimana penerapan program CRM adalah dependent 

variable dan loyalitas merek sebagai independent variable. 

 

2.4 Hubungan Antar Variabel 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

variable x → y, yang artinya penerapan program CRM yang dilakukan oleh 

AQUA mempengaruhi loyalitas merek AQUA. 
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2.5 Model Analisa  

Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini terdiri tiga komponen 

CRM, yaitu terhadap loyalitas merek, yang dapat digambarkan pada Gambar 2 

berikut ini: 

 

Gambar 2.1 Model Analisa

Cause Related Marketing 

x 

Loyalitas Merek 

y 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma adalah cara pandang seseorang ilmuwan tentang sisi strategis yang 

paling menentukan nilai sebuah disiplin ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma 

dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang dalam melihat suatu fenomena atau 

gejala sosial. Paradigma penelitian merupakan kerangka konsep dasar yang 

menjadi acuan proses penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivis 

yang menempatkan ilmu sosial seperti halnya ilmu alam sebagai ilmu yang 

terorganisir yang mengkombinasikan deductive logic dengan pengamatan empiris 

guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum 

sebab-akibat yang bisa dipergunakan untuk memprediksi pola-pola umum gejala 

sosial tertentu. Paradigma kuantitatif adalah penelitian yang mengacu pada aliran 

positivisme yaitu kegiatan penelitian yang berorientasi pada hasil yang berupa 

kesimpulan yang bersifat pasti dan jelas, pada umumnya dengan pembuktian 

hipotesis. 

Peneliti menggunakan paradigm positivis karena peneliti ingin mengetahui 

apakah ada pola hubungan sebab akibat antara CRM “Satu Untuk Sepuluh” 

terhadap loyalitas merek AQUA. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Sebab, analisis penelitian ini melibatkan aktivitas perhitungan yang 

hasilnya akan dijabarkan secara numerik atau dalam bentuk angka-angka untuk 

menjawab rumusan pertanyaan atau permasalahan penelitian. Pendekatan 

kuantitatif merupakan upaya suatu pengukuran untuk menerangkan fenomena 

sosial dengan cara memandang citra tersebut sebagai hubungan antar variabel. 

Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang mengutamakan metode 

pengukuran dan sampling, karena menggunakan pendekatan deduktif yang 

menekankan prioritas medetail pada koleksi data dan analisis. Pendekatan 
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kuantitatif menekankan secara khusus dalam mengukur variabel-variabel dan 

pembuktian hipotesis yang berkaitan dengan penjelasan suatu hubungan.  

Melalui pendekatan penelitian kuantitatif, berarti peneliti berangkat dari 

sebuah teori, konsep, hipotesa juga asumsi, sebelum melakukan pengumpulan data 

lapangan. Setelah sejumlah data yang diperlukan telah diperoleh dari hasil turun 

lapangan, maka peneliti akan melakukan analisa data lapangan tersebut, untuk 

kemudian hasilnya dicocokan kembali dengan teori-teori, konsep, hipotesa, juga 

asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini bersifat mengkonfirmasi hubungan teori atau konsep yang ada 

dengan hasil penelitian untuk kemudian hasilnya dicocokan kembali dengan teori-

teori, konsep, hipotesa, juga asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat 

mengkonfirmasi hubungan teori atau konsep yang ada dengan hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini variabel yang diamati adalah program CRM dan loyalitas 

merek. Dimana peneliti ingin melihat pengaruh program CRM “Satu Untuk 

Sepuluh” terhadap loyalitas merek AQUA. 

 

3.3 Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan bersifat eksplanatif. Penelitian eksplanatif 

bertujuan membangun penjelasan mengenai faktor-faktor serta mekanisme yang 

menyebabkan terjadinya fenomena yang diteliti.
3
 

Penelitian jenis ini berusaha untuk menguji hipotesis yang menyatakan 

hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini 

hubungan sebab akibat harus tampak nyata. Hubungan sebab akibat ini disebut 

juga dengan hubungan kausal, karena penelitian ini ingin melihat hubungan sebab 

akibat antara dua variabel, yaitu variabel penerapan program CRM terhadap 

variabel loyalitas merek AQUA.  

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi Penelitian 

                                                           
3
 Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyawati. Metode Penelitian Kuantitatif. (Yogyakarta : Gava 

Media, 2007). hal.32. 
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Populasi berarti keseluruhan unit dan individu dalam suatu ruang 

lingkup yang ingin diteliti
4
. Pengertian populasi menurut Sugiono dalam 

buku Statistik Untuk Penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik suatu 

kesimpulannya. Sementara Hasan menyatakan bahwa populasi adalah 

totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik 

tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti
5
. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Bakrie. Populasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan 

mengingat peneliti merupakan bagian dari mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Bakrie, sehingga proses pengumpulan data akan lebih mudah 

dilakukan. 

3.4.2 Sample Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh 

karena itu, sampel harus dilihat sebagai pendugaan terhadap populasi dan 

bukan populasi itu sendiri
6
. Sampel adalah bagian dari populasi yang 

dianggap mempresentasikan populasi karena penelitian tidak mungkin 

diadakan kepada seluruh populasi, sampel juga dapat disebut wakil semua 

unit strata dan sebagainya yang ada di dalam populasi. 

Hasan menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang 

diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, 

jelas dan lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi. Sampel adalah 

bagian dari populasi yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi
7
. 

Secara metodologis hasil dari suatu survey yang menggunakan 

sampel seringkali lebih akurat.
8
 Terdapat dua teknik pengambilan sampel 

yaitu secara probabilita dan non probabilita. Pengambilan sampel secara 

probabilita hanya dapat dillakukan jika jumlah dan sifat populasinya 

                                                           
4
 Jalaludin Rakhmat. Metode Penelitian Komunikasi. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), hal.78 

5
 Iqbal Hasan. Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002). 

hal. 58. 
6
 Kenneth Bailey. Method of Social Research, 4th ed. New York : The Free Press 1994.hal.83 

7
 Manase Malo. Metode Penelitian Sosial, Modul 1-5. (Jakarta : Karunia Universitas Terbuka, 1985). 

hal.59 
8
 Eryanto. Metodologi Polling. Cetakan pertama. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999). hal. 35 
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diketahui secara pasti
9
. Dan setiap anggota populasi mempunyai peluang 

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan teknik 

pengambilan sampel nonprobablilita adalah suatu cara dimana belum tentu 

semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi 

anggota sampel karena ada bagian tertentu yang secara sengaja tidak 

dimasukkan dalam pemilihan untuk mewakili populasi.  

 

3.5 Metode Penarikan Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel dari populasi secara 

tidak acak (non random-probability sampling) yang ditetapkan dengan teknik 

convenience atau biasa disebut accidental sampling. Menurut Jalaluddin Rakhmat, 

teknik convenience merupakan  teknik penarikan sampel dengan cara mengambil 

sampel siapa saja yang ada atau kebetulan ditemui
10

.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyebar kuesioner kepada responden 

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie program studi Ilmu 

Komunikasi. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Survey adalah usaha pengamatan untuk mendapatkan keterangan yang jelas 

terhadap suatu masalah tertentu dalam suatu penelitian. Pengumpulan data primer 

dilakukan dengan metode survey kuisioner mengacu pada panduan pertanyaan 

yang telah dirancang sebelumnya dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

tertulis kepada respoden untuk dijawab. Survey kuisioner tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.  

 

3.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah semakin tinggi skor penerapan program CRM 

yang diselenggarakan, maka akan semakin tinggi pula skor loyalitas merek. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di 

mana rumusan masalha penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

                                                           
9
 M. Jamiluddin Ritonga. Riset Kehumasan. (Jakarta : PT Grasindo, 2004). hal. 38. 

10
 Jalaluddin Rakhmat. Op.Cit. hal.81 
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pernyataan (Sugiyono, 2005, hal. 70). Sesuai dengan pernyataan penelitian yang 

telah disebutkan sebelumnya, maka hipotesis utama dalam penelitian ini adalah :  

Ha :Ada pengaruh antara Cause Related Marketing (CRM) terhadap loyalitas 

merek. 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kesalahan 

suatu instrument penelitian. Suatu instrument penelitian yang valid 

mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrument yang kurang valid 

berarti memiliki validitas yang rendah.  Validitas alat pengumpul data dapat 

digolongkan dalam beberapa jenis, antara lain validitas konstruk (contruct 

validity), validitas isi (content validity), validitas prediktif (predictive 

validity), validitas eksternal (external validity), validitas rupa (face validity) 

dan validitas budaya (cross cultural validity). 

Dalam penelitian ini, kami menggunakan validitas isi, yaitu validitas 

instrumen yang memiliki kandungan isi butir-butir item pertanyaan yang 

dibuat sesuai dengan topik penelitian dan bisa menggali jawaban responden 

sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan oleh peneliti. 

3.8.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur 

dipakai dua kali – untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran 

yang diperoleh relatif konsisten,maka alat pengukur tersebut reliabel. 

Dengan kata lain uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan 

dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metode alpha sangat 

cocok digunakan pada skor berbentuk skala. Sebuah pertanyaan yang 

reliabel mungkin saja tidak valid, tetapi jika pertanyaan tersebut tidak 

reliabel maka tidak mungkin valid. Dapat dikatakan bahwa sebuah ukuran 

tidak akan valid apabila tidak reliabel, maka reliabilitas sangat penting 

untuk validitas. 
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Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas mengunakan Alpha 

Cronbach. Yang merupakan interkorelasi antar item-item dalam suatu alat 

ukur yang sama. Suatu alat ukur dikatakan reliabel jika nilai coefficient 

Alpha Cronbach > 0,5. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan perhitungan Alpha Cronbach karena 

skala yang digunakan berupa interval, menunjukan bahwa indikator yang 

digunakan untuk mengukur konsep dalam penelitian ini reliable. 

 

3.9 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis univariat dan bivariat. 

3.9.1 Analisis Data Univariat  

Analisis univariat dilakukan pada tahap awal dengan menggunakan 

analisis deskriptif frekuensi terhadap variabel-variabel yang berkaitan 

dengan karakteristik responden. Hal ini dilakukan untuk mempunyai 

gambaran umum tentang objek penelitian  yang disajikan dalam bentuk 

prosentase. 

3.9.2 Analisis Data Bivariat 

Analisis ini biasa disebut analisis korelasi sederhana (Bivariate 

Correlation). Analisis ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan 

antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Pada 

penelitian ini akan digunakan analisis bivariat dengan metode Spearman 

Correlation karena data dalam penelitian ini berskala ordinal.  

Tahap-tahap dalam pengolahan data di antaranya: 

1. Editing 

Kegiatan yang dilakukan peneliti setelah selesai menghimpun data di 

lapangan. Untuk memeriksa data yang telah terkumpul sesuai dengan 

diharapkan. 

2. Coding 

Mengklasifikasi data-data melalui tahapan coding maksudnya data 

yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti 

tertentu pada saat dianalisis. 
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3. Tabulasi 

Memasukan data pada table-tabel tertentu dan mengatur angka-angka 

serta menghitungnya. 

Penelitian ini menggunakan metode Spearman Correlation karena 

disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yang ingin mencari ada atau 

tidaknya hubungan antara dua variabel yang diamati. 

 

3.10 Kelemahan dan keterbatasan penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan data diantara 

lain penelitian ini hanya dilakukan pada Cause Related Marketing (CRM) yang 

dilakukan oleh 1 (satu) buah merek saja yakni merek air minum dalam kemasan 

yaitu AQUA, sehingga tidak dimungkinkan untuk membuat analisa perbandingan 

atau uji perbedaan untuk melihat maslah yang ada dalam kapasitas yang lebih 

besar. Selain itu, responden penelitian terbatas pada responden mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Bakrie dimana responden seringkali menggunakan produk 

air minum dalam kemasan merek lain.  

 

3.11 Operasionalisasi Konsep 

 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Konsep 

Variabel Dimensi Indikator Pengukuran Skala 

Penerapan 

Program 

CRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

What  Bentuk program 

 Format program 

 Pesan kunci 

 Sangat Setuju 

 Setuju 

 Tidak Setuju 

 Sangat Tidak 

Setuju 

Ordinal 

Where  Lokasi pelaksanaan 

program 

 Sangat Setuju 

 Setuju 

 Tidak Setuju 

 Sangat Tidak 

Setuju 

Ordinal 
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 When  Waktu  pelaksanaan 

program 

 Sangat Setuju 

 Setuju 

 Tidak Setuju 

 Sangat Tidak 

Setuju 

Ordinal 

Who  Khalayak sasaran  Sangat Setuju 

 Setuju 

 Tidak Setuju 

 Sangat Tidak 

Setuju 

 

Why  Tujuan pelaksanaan 

program 

 Sangat Setuju 

 Setuju 

 Tidak Setuju 

 Sangat Tidak 

Setuju 

 

How  Pelaksanaan Acara  Sangat Setuju 

 Setuju 

 Tidak Setuju 

 Sangat Tidak 

Setuju 

 

Variabel Dimensi Indikator Pengukuran Skala 

Loyalitas 

Merek 

 

 

Afeksi 

 Choice Reduction 

Behavior 

 First in Mind. 

 

 Sangat Setuju 

 Setuju 

 Tidak Setuju 

 Sangat Tidak 

Setuju 

Ordinal 

 

Behavioral  

 Repeat Purchase 

Behavior 

 Word of Mouth 

 Price Tolerance 

 Sangat Setuju 

 Setuju 

 Tidak Setuju 

 Sangat Tidak 

Setuju 

Ordinal 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

 

4.1 Analisis Data Univariat 

4.1.1 Karakteristik Responden 

a. Usia Responden 

Tabel 4.1  

Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Usia 

 

Gambar 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20 2 10.0 10.0 10.0 

21 3 15.0 15.0 25.0 

22 12 60.0 60.0 85.0 

23 2 10.0 10.0 95.0 

24 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Dari 20 responden, 12 responden berusia 22 tahun atau sebesar 60 

% dan sisanya yaitu sebanyak 3 responden berusia 21 tahun atau 

sebesar 15 %, 2 responden berusia 20 tahun atau sebesar 10 %, 2 

responden berusia 22 tahun atau sebesar 10 %, dan 1 responden berusia 

24 tahun atau sebesar 5 %.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden berusia 22 tahun. 

 

b. Jenis Kelamin Responden 

 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 8 40.0 40.0 40.0 

perempuan 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Gambar 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden 
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Dari 20 responden, sebanyak 12 responden atau sebesar 60% 

berjenis kelamin perempuan dan sisanya yaitu sebanyak 8 responden 

atau sebesar 20 berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan. 

 

4.1.2 Analisa Tiap Variabel 

Dalam menganalisis, peneliti menggunakan singkatan-singkatan 

sebagai berikut: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

a. Penerapan Program CRM, dimensi what 

 

Tabel 4.3 

Program CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan AQUA 

memiliki keterkaitan dengan bisnis AQUA yakni air 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ts 3 15.0 15.0 15.0 

s 10 50.0 50.0 65.0 

ss 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Gambar 4.3 

 

Dari 20 responden, 10 responden atau sebesar 50% setuju bahwa 

program CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan AQUA memiliki 

keterkaitan dengan bisnis AQUA yakni air, kemudian  sebanyak 7 

responden atau sebesar 35% menyatakan sangat setuju, dan sisanya 

sebanyak 3 responden sebesar 15% tidak setuju. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa program 

CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan AQUA memiliki 

keterkaitan dengan bisnis AQUA yakni air. 
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Tabel 4.4 

Program CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan AQUA cocok 

dengan citra AQUA yang peduli dengan lingkungan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ts 1 5.0 5.0 5.0 

s 14 70.0 70.0 75.0 

ss 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Gambar 4.4 

 
 

Dari 20 responden, 14 responden atau sebesar 70% setuju bahwa 

program CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan AQUA cocok 

dengan citra AQUA yang peduli dengan lingkungan, kemudian  

sebanyak 5 responden atau sebesar 25% menyatakan sangat setuju, dan 

sisanya sebanyak 1 responden sebesar 5% tidak setuju. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa 
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program CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan AQUA cocok 

dengan citra AQUA yang peduli dengan lingkungan. 

 

Tabel 4.5 

Pesan kunci yang disampaikan dalam Program CRM "Satu Untuk 

Sepuluh" yang dilakukan AQUA mudah diingat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V

a

li

d 

ts 2 10.0 10.0 10.0 

s 14 70.0 70.0 80.0 

ss 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Gambar 4.5 

 

Dari 20 responden, 14 responden atau sebesar 70% setuju bahwa 

pesan kunci yang disampaikan dalam Program CRM "Satu Untuk 

Sepuluh" yang dilakukan AQUA mudah diingat, kemudian sebanyak 4 

responden atau sebesar 20% menyatakan sangat setuju, dan sisanya 

sebanyak 2 responden sebesar 10% tidak setuju. Dengan demikian 
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dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa pesan 

kunci yang disampaikan dalam Program CRM "Satu Untuk Sepuluh" 

yang dilakukan AQUA mudah diingat. 

 

Tabel 4.6 

 

 

Gambar 4.6 

 

Dari 20 responden, 12 responden atau sebesar 60% setuju bahwa 

pesan kunci yang disampaikan dalam Program CRM "Satu Untuk 

Pesan kunci yang disampaikan dalam Program CRM "Satu Untuk 

Sepuluh" yang dilakukan AQUA menarik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sts 1 5.0 5.0 5.0 

ts 2 10.0 10.0 15.0 

s 12 60.0 60.0 75.0 

ss 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Sepuluh" yang dilakukan AQUA menarik, kemudian sebanyak 5 

responden atau sebesar 25% menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 2 

responden sebesar 10% tidak setuju, sisanya sebanyak 1 responden 

sebesar 5% sangat tidak setuju Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden setuju bahwa pesan kunci yang 

disampaikan dalam Program CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang 

dilakukan AQUA menarik. 

 

b. Penerapan Program CRM, dimensi where 

 

Tabel 4.7 

NTT adalah wilayah yang tepat dipilih oleh AQUA untuk 

membantu ketersedian air bersih 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ts 3 15.0 15.0 15.0 

S 10 50.0 50.0 65.0 

ss 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Gambar 4.7 
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Dari 20 responden, 10 responden atau sebesar 50% setuju NTT 

adalah wilayah yang tepat dipilih oleh AQUA untuk membantu 

ketersedian air bersih, kemudian sebanyak 7 responden atau sebesar 

35% menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 3 responden 

sebesar 15% tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden setuju bahwa NTT adalah wilayah yang tepat 

dipilih oleh AQUA untuk membantu ketersedian air bersih. 

 

c. Penerapan Program CRM, dimensi who 

 

Tabel 4.8 

Program CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan AQUA yang 

dilakukan membantu ketersediaan air bersih di NTT 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ts 2 10.0 10.0 10.0 

s 11 55.0 55.0 65.0 

ss 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Gambar 4.8 

 

Dari 20 responden, 11 responden atau sebesar 55% setuju program 

CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan AQUA yang dilakukan 

membantu ketersediaan air bersih di NTT, kemudian sebanyak 7 

responden atau sebesar 35% menyatakan sangat setuju, dan sisanya 

sebanyak 3 responden sebesar 10% tidak setuju. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa program 

CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan AQUA yang dilakukan 

membantu ketersediaan air bersih di NTT. 

 

d. Penerapan Program CRM, dimensi when 

 

Tabel 4.9 

Lamanya Program CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan 

AQUA yang dilakukan aqua menunjukkan komitmen AQUA 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ts 7 35.0 35.0 35.0 

s 7 35.0 35.0 70.0 

ss 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Gambar 4.9 

 

Dari 20 responden, 7 responden atau sebesar 35% setuju bahwa 

laamanya program CRM “Satu Untuk Sepuluh” yang dilakukan AQUA 

menunjukkan komitmen AQUA,  kemudian sebanyak 6 responden atau 

sebesar 30% menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 7 

responden sebesar 35% tidak setuju. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju dan tidak setuju bahwa 

laamanya program CRM “Satu Untuk Sepuluh” yang dilakukan AQUA 

menunjukkan komitmen AQUA. 

 

Tabel 4.10 

Durasi Program CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan 

AQUAyang dilakukan AQUA sudah tepat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ts 5 25.0 25.0 25.0 

s 11 55.0 55.0 80.0 

ss 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Gambar 4.10 

 

Dari 20 responden, 11 responden atau sebesar 55% setuju bahwa 

durasi Program CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan AQUA 

yang dilakukan AQUA sudah tepat,  kemudian sebanyak 4 responden 

atau sebesar 20% menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 5 

responden sebesar 25% tidak setuju. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa durasi Program 

CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan AQUA yang dilakukan 

AQUA sudah tepat 
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e. Penerapan Program CRM, dimensi why 

Tabel 4.11 

Manajemen AQUA menunjukkan bahwa membantu ketersedian air bersih 

di suatu wilayah adalah hal yang penting 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ts 1 5.0 5.0 5.0 

s 7 35.0 35.0 40.0 

ss 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Gambar 4.11 

 
Dari 20 responden, 12 responden atau sebesar 60% sangat setuju 

bahwa manajemen AQUA menunjukkan bahwa membantu ketesediaan air 

bersih di suatu wilayah adalah hal yang penting, kemudian sebanyak 7 

responden atau sebesar 35% menyatakan setuju, dan sebanyak 1 responden 

sebesar 5% tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden  sangat setuju bahwa manajemen AQUA 
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menunjukkan bahwa membantu ketersediaan air bersih di suatu  wilayah 

adalah hal yang penting. 

 

f. Penerapan Program CRM, dimensi how 

 

Tabel 4.12 

Manajemen AQUA menunjukkan keterkaitannya untuk membantu 

ketersediaan air bersih di suatu wilayah 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ts 1 5.0 5.0 5.0 

s 11 55.0 55.0 60.0 

ss 8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Gambar 4.12 

 

Dari 20 responden, 11 responden atau sebesar 55% setiju bahwa 

manajemen AQUA menunjukkan keterkaitannya untuk menbantu 

ketersediaan air bersih di suatu wilayah, kemudian sebanyak 8 responden 
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atau sebesar 40% menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 1 responden 

sebesar 5% tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden setuju bahwa manajemen AQUA menunjukkan 

keterkaitannya untuk membantu ketersediaan air bersih di suatu wilayah. 

 

g. Loyalitas Merek, dimensi afeksi 

Tabel 4.13 

Responden puas dengan produk AQUA 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ts 2 10.0 10.0 10.0 

S 10 50.0 50.0 60.0 

Ss 8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

h.  

i. Gambar 4.13 

j.  
k. Dari 20 responden, 10 responden atau sebesar 50% setuju reponden puas dengan 

produk AQUA, kemudian sebanyak 8 responden atau sebesar 40% menyatakan 

sangat setuju, dan sebanyak 2 responden sebesar 10% tidak setuju. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa responden 

puas dengan produk AQUA. 

 

Tabel 4.14 

Responden lebih memilih AQUA dari pada merek lain 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ts 2 10.0 10.0 10.0 

S 9 45.0 45.0 55.0 

Ss 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Gambar 4.14 

 
Dari 20 responden, 2 responden  atau sebesar 10 % tidak setuju 

bahwa lebih memilih AQUA dari pada merek lain dan 9 responden  atau 

sebesar 45% setuju bahwa lebih memilih AQUA dari pada merek lain. 

Dan yang terakhir 9 responden  atau sebesar 45% sangat setuju bahwa 

lebih memilih AQUA dari pada merek lain. Dengan demikian, dapat 
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disimpulkan bahwa mayoritas responden sangat setuju dan setuju 

bahwa responden lebih memilih AQUA dari pada merek lain. 

 

 

Tabel 4.15 

AQUA adalah produk air minum dalam kemasan yang pertama kali 

terlintas dalam pikiran responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ts 1 5.0 5.0 5.0 

s 7 35.0 35.0 40.0 

ss 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Gambar 4.15 

 
Dari 20 responden, 1 responden sangat tidak setuju atau sebesar 5 

% bahwa AQUA adalah produk air minum dalam kemasan yang 

pertama kali terlintas dan sebanyak 7 responden setuju atau sebesar 35 

% bahwa AQUA adalah produk air minum dalam kemasan yang 
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terlintas. Sebanyak 12 responden atau 60% sangat setuju bahwa AQUA 

adalah produk air minum dalam kemasan yang pertama kali terlintas 

dalam pikiran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden sangat setuju bahwa AQUA adalah produk air minum dalam 

kemasan yang pertama kali terlintas dalam pikiran. 

 

l. Loyalitas Merek, dimensi behavioural 

 

Tabel 4.16 

Responden bersedia membayar lebih mahal untuk produk AQUA 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sts 1 5.0 5.0 5.0 

ts 8 40.0 40.0 45.0 

s 4 20.0 20.0 65.0 

ss 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Gambar 4.16 
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Dari 20 responden, 1 responden atau sebesar 5 % sangat tidak 

setuju untuk membayar lebih mahal untuk produk AQUA dan sebanyak 

8 responden atau 40% tidak setuju untuk membayar lebih mahal untuk 

produk AQUA. Dan sebanyak 4 responden atau 20% setuju untuk 

membayar lebih mahal untuk produk AQUA. Dan 7 orang responden 

atau sebesar 35% sangat setuju untuk membayar lebih mahal untuk 

produk AQUA. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden tidak setuju untuk membayar lebih mahal untuk produk 

AQUA. 

 

Table 4.17 

Responden akan tetap membeli AQUA di masa yang akan datang 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sts 1 5.0 5.0 5.0 

ts 4 20.0 20.0 25.0 

s 7 35.0 35.0 60.0 

ss 8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Gambar 4.17 
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Dari 20 responden, 1 responden atau sebesar 5 % sangat tidak 

setuju akan tetap membeli AQUA di masa yang akan datang dan 

sebanyak 4 responden atau sebesar 20% tidak setuju akan tetap 

membeli AQUA di masa yang akan datang. Dan 7 responden atau 

sebesar 35 % setuju akan tetap membeli AQUA di masa yang akan 

datang dan sebanyak 8 responden atau sebesar 40% sangat setuju akan 

tetap membeli AQUA di masa yang akan datang. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju setuju akan tetap 

membeli AQUA di masa yang akan datang. 

 

Tabel 4.18 

Responden akan merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli 

AQUA 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ts 6 30.0 30.0 30.0 

s 7 35.0 35.0 65.0 

ss 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Gambar 4.18 
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Dari 20 responden, 6 responden atau sebesar 30% tidak setuju 

akan merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli AQUA dan 

sebanyak 7 responden atau sebesar 35% setuju akan merekomendasikan 

kepada orang lain untuk membeli AQUA. Dan 7 responden atau sebesar 

35 % sangat setuju akan merekomendasikan kepada orang lain untuk 

membeli AQUA. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden setuju akan merekomendasikan kepada orang lain untuk 

membeli AQUA. 

 

 

Tabel 4.19 

Responden akan merekomendasikan kepada orang lain untuk 

menggunakan AQUA 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ts 6 30.0 30.0 30.0 

s 8 40.0 40.0 70.0 

ss 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Gambar 4.19 
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Dari 20 responden, 6 responden atau sebesar 30% tidak setuju 

akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan AQUA 

dan sebanyak 8 responden atau sebesar 40% setuju akan 

merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan AQUA. Dan 

6 responden atau sebesar 30 % sangat setuju akan merekomendasikan 

kepada orang lain untuk menggunakan AQUA. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju akan 

merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan AQUA. 

 

4.2 Analisis Data Bivariat 

Tabel 4.20 

Correlations 

 indeptotal deptotal 

Spearman's rho indeptotal Correlation 

Coefficient 

1.000 .657
**

 

Sig. (2-tailed) . .002 

N 20 20 

deptotal Correlation 

Coefficient 

.657
**

 1.000 

Sig. (2-tailed) .002 . 

N 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Untuk menguji hipotesis Cause Related Marketing (CRM) berpengaruh 

terhadap loyalitas merek, nilai signifikansi dibandingkan dengan .05. apabila nilai 

signifikansi < dari .05, maka Ho yang menyatakan “tidak ada pengaruh antara 

Cause Related Marketing (CRM) terhadap loyalitas merek” dan Ha yang 

menyatakan “ada pengaruh antara Cause Related Marketing (CRM) terhadap 

loyalitas merek” tidak ditolak. 

Pada table 4.18 diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 

sebesar .002 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari .05. hal tersebut memiliki 

arti bahwa Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara 

Cause Related Marketing (CRM) terhadap loyalitas merek. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

CSR seharusnya sudah menjadi sebuah tanggung jawab bagi perusahaan. Tanpa 

perlu dibuat peraturan dan UU dari pemerintah, perusahaan seharusnya sudah meimliki 

kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai “PENGARUH PENERAPAN 

PROGRAM CAUSE-RELATED MARKETING (CRM) TERHADAP LOYALITAS 

MEREK” dan mengacu pada tujuan penelitian, maka pada bagian akhir dari penelitian 

ini, penulis menarik kesimpulan secara menyeluruh, sekaligus memberikan saran sebagai 

berikut: 

Terdapat hubungan pengaruh yang cukup berarti dan signifikan antara penerapan 

program Cause Related Marketing (CRM) terhadap loyalitas merek, dan hubungan 

kedua variabel tersebut memiliki kekuatan  hubungan yang sedang. 

Simpulan umum dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang cukup berarti 

dan signifikan antara Penerapan Program Cause Related Marketing (x) dengan Loyalitas 

Merek (y). 

Program Cause Related Marketing (CRM) dapat meningkatkan afeksi dan 

behavioral konsumen terhadap loyalitas merek. Konsumen juga memberikan penilaian 

positif terhadap program CRM “Satu Untuk Sepuluh” yang telah dilakukan oleh AQUA. 

 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, bahwa terdapat hubungan yang 

cukup berarti dan signifikan antara Cause Related Marketing (CRM) terhadap loyalitas 

merek. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pihak 

AQUA agar semakin baik ke depannya. Saran-saran ini berkaitan dengan indikator-

indikator yang masih mendapat penilaian yang relatif rendah dari responden, yaitu 

indikator durasi pelaksanaan program CRM, dimana mayoritas respondon tidak setuju 

dengan anggapan bahwa lamanya Program CRM "Satu Untuk Sepuluh" yang dilakukan 

AQUA menunjukkan komitmen AQUA.  
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LAMPIRAN 

 

1. Kuisioner 

No    : 

Nama  :  

Jenis kelamin :  

Usia  : 

No. Telp  : 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda “ √ ” pada kotak 

jawaban tersedia. Dengan kategori jawaban sebagai berikut: 

 

Kategori Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Setuju 3 

Sangat Setuju 4 

 

No. Penerapan Program CRM 1 2 3 4 

1. Program CRM “Satu Untuk Sepuluh” yang dilakukan AQUA 

memiliki keterkaitan dengan bisnis utama AQUA yakni air. 

    

2. Program CRM “Satu Untuk Sepuluh” yang dilakukan AQUA 

cocok dengan citra AQUA yang peduli terhadap lingkungan. 

    

3. Pesan kunci yang disampaikan dalam Program CRM “Satu 

Untuk Sepuluh” yang dilakukan AQUA mudah diingat. 

    

4. Pesan kunci yang disampaikan dalam Program CRM “Satu 

Untuk Sepuluh” yang dilakukan AQUA menarik. 

    

5. NTT adalah wilayah yang tepat dipilih oleh AQUA untuk 

membantu ketersediaan air bersih. 

    

6. Program CRM “Satu Untuk Sepuluh” yang dilakukan AQUA     
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sangat membantu ketersediaan air bersih di NTT. 

7. Lamanya program CRM “Satu Untuk Sepuluh” yang dilakukan 

AQUA menunjukkan komitmen AQUA. 

    

8. Durasi program CRM “Satu Untuk Sepuluh” yang dilakukan 

AQUA suda tepat. 

    

9. Manajemen AQUA menunjukkan bahwa membantu 

ketersediaan air bersih di suatu wilayah adalah hal yang 

penting.  

    

10. Manajemen AQUA menunjukkan ketertarikannya untuk 

membantu ketersediaan air bersih di suatu wilayah. 

    

 

No. Loyalitas Merek 1 2 3 4 

11. Saya merasa puas dengan produk AQUA.     

12. Saya lebih menyukai AQUA dibanding merek lainnya.     

13. AQUA adalah produk Air Minum Dalam Kemasan yang 

pertama kali terlintas dalam pikiran saya. 

    

14. Saya bersedia membayar lebih mahal untuk produk AQUA.     

15. Saya akan tetap membeli AQUA  di masa yang akan datang.     

16. Saya akan merekomendasikan orang lain untuk membeli 

AQUA. 

    

17. Saya akan merekomendasikan orang lain untuk menggunakan 

AQUA. 

    

 

 


