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ABSTRACT 

 

 The current era of globalization has promised many new business opportunities and 
challenges for companies operating in Indonesia. One of the many business opportunities and 
challenges among companies is fashion. Fashion is a part that can’t be separated from the way of daily 
appearance and lifestyle. Want it from their daily lives or when the person attends a certain event. That 
way, lifestyle can be a clue and determinant of social status. 
 This research is descriptive research with millennial generation as the main sample. The 
survey technique uses non-probability sampling and purposive sampling techniques. The data collected 
in this study amounted to 195 millennial generation respondents who were consumers of the Rumah 
Denim and Jeans and used the Structural Equation Modeling (SEM) analysis method. 
 The conclusion in this study, namely the brand experience has a significant positive effect on 
brand satisfaction, brand trust and brand commitment. Likewise, the quality of service has a significant 
positive effect on brand satisfaction and brand trust, and brand commitment which has a significant 
positive effect on repurchase intention. 
 
Keywords: Brand Experience, Service Quality, Brand Satisfaction, Brand Trust, Brand Commitment, 
Repurchase Intention, Millennial Generation 
 
1. Pendahuluan 

 
 Dilansir dari website (Kemenrisdikti, 2017), era globalisasi saat ini telah menjanjikan banyak 
peluang dan tantangan bisnis baru bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, era 
globalisasi memperluas pasar produk dari perusahaan di Indonesia dan di sisi lain keadaan tersebut 
memunculkan persaingan yang semakin ketat baik antara perusahaan domestik maupun perusahaan 
asing. Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks secara tidak langsung telah menciptakan 
persaingan diantara perusahaan. Salah satu banyaknya peluang dan tantangan bisnis di antara 
perusahaan adalah fashion. Perusahaan berlomba-lomba dalam merebut pangsa pasarnya. 
Perusahaan selalu berusaha untuk menciptakan produk-produk baru dan melakukan inovasi untuk 
menarik minat konsumen. Banyaknya produk yang dipasarkan, memberikan beberapa pilihan bagi 
konsumen untuk membeli atau menggunakan produk tertentu, sehingga membuat para perusahaan 
harus semakin kreatif di dalam memasarkan produknya. 
 Fashion menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari cara berpenampilan dan gaya hidup 
keseharian. Mau itu dari kehidupan kesehariannya atau ketika orang tersebut menghadiri acara tertentu. 
Dengan begitu, gaya hidup dapat menjadi petunjuk dan penentu dari status sosial dan juga pekerjaan 
yang dimiliki. Menurut (Sembiring, 2013) Fashion merupakan proses penyebaran sosial (social-
diffusion) yaitu gaya baru yang diadopsi oleh sebuah kelompok konsumen. Sedangkan menurut 
(Brengman & Willems, 2009) berpendapat bahwa dalam konteks gaya berpakaian atau fashion dapat 
mempengaruhi mereka dari waktu ke waktu yang merupakan budaya. Namun, budaya semacam itu 
sangat berbeda dari budaya yang berada di setiap negara. Salah satu produk fashion yang digunakan 
dan diminati banyak orang di seluruh negara termasuk di Indonesia adalah celana jeans. 
 Celana jeans telah menjadi fashion item yang paling diminati oleh anak muda, mulai dari jaman 
dulu hingga jaman sekarang. Dikarenakan celana jeans sangat nyaman dan cukup santai digunakan 
sehari-hari ataupun untuk hangout bersama dengan teman-teman. Jeans merupakan salah satu bahan 
jenis pakaian yang tertua di dunia. Jeans terbuat dari denim yang dijahit menjadi sebuah celana kerja 
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atau yang lebih dikenal dengan nama workwear dan diberikan rivets sebagai penguat pada bagian-
bagian tertentu. Levi Strauss, pelaut sekaligus pembuat jeans pertama yang berasal dari Genoa, Italia. 
Kata jeans sendiri berasal dari kata Genoese yang merupakan sebutan bagi para pelaut dari Italia yang 
selalu memakai baju berwarna biru saat berlayar (Darahkubiru, 2012). 
 Bisnis custom jeans semakin banyak diminati pelaku usaha karena memang permintaan pasar 
juga semakin banyak. Pemain baru bermunculan tentunya dengan modal yang cukup besar. Salah 
satunya adalah Rumah Denim and Jeans yang berdiri pada tahun 2012 yang dimiliki oleh Muhammad 
Ali Akbar Taufani. Pada awalnya Rumah Denim and Jeans mengusung merek Comic Jeans yang 
diambil dari kata communicative, innovative dan creative. Setelah berdiri, nama perusahannya ditambah 
menjadi yang sekarang karena core bisnisnya berkembang dari sekedar produsen jeans dengan merek 
Comic Jeans yang menjadi vendor bagi pelaku usaha lain yang membutuhkan jasa untuk membuat 
custom jeans. Rumah Denim and Jeans yang berpusat di Pamulang, Tangerang Selatan, yang saat ini 
sudah mempunyai beberapa cabang diantaranya di daerah Bintaro, Bekasi dan Gandaria City. Rumah 
Denim and Jeans menawarkan beberapa produknya yaitu kemeja, jaket, celana chino, celana jeans, 
dan celana pendek atau celana panjang. Saat ini Rumah Denim and Jeans memiliki koleksi 80 jenis 
bahan. Rumah Denim and Jeans juga memiliki stok bahan jeans impor mulai dari Thailand, Korea dan 
Jepang. Sejauh ini, model celana jeans tidak jauh beda, yaitu skinny, slim fit, slim straight dan reguler. 
Harga celana yang diproduksi oleh Rumah Denim and Jeans mulai dari Rp.135.000 sampai dengan 
Rp.920.000. Biasanya pesanan ramai berdatangan saat hari raya besar seperti hari raya Idul Fitri, Natal, 
Tahun baru dan Valentine Day (Rumah Denim and Jeans, 2016). 
 Menurut (Şahin, Zehir, & Kitapçı, 2012) pengalaman merupakan sifat dari setiap individu dalam 
hal sebelum dan sesudah membeli barang untuk keseharian di beberapa tahun terakhir. Pengalaman 
mencakup seluruh sifat kehidupan dan biasanya disebabkan oleh pengamatan langsung atau 
berpartisipasi dalam acara, tidak peduli apakah peristiwa itu nyata, seperti mimpi atau virtual. 
Pengalaman biasanya tidak datang akan tetapi dilahirkan (Şahin et al., 2012).  

Kualitas merupakan konstruk yang sulit dipahami dan tidak jelas. Kualitas terjadi selama 
penyampaian layanan, biasanya dalam interaksi antara pelanggan dan salah satu pegawai dari 
perusahaan layanan. Untuk alasan ini, kualitas layanan sangat tergantung pada kinerja karyawan, 
sumber daya organisasi yang tidak dapat dikontrol sampai tingkat bahwa komponen barang nyata dapat 
direkayasa (Şahin et al., 2012). 

Setiap generasi memiliki harapan, pengalaman, sejarah generasi, gaya hidup, nilai-nilai dan 
demografi yang unik yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Menurut (Chang, Liao, Chung, & 
Chen, 2018) berpendapat bahwa Millennial adalah kelompok yang lebih berbeda dari Gen X dan Baby 
Boomers berkaitan dengan pengaruh keterlibatan kerja pada kepuasan kerja dan keinginan berpindah. 

Kepuasan didefinisikan sebagai tanggapan konsumen terhadap evaluasi perbedaan yang 
dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual dari produk seperti yang dirasakan setelah 
konsumen mengonsumsi produk tersebut (Mabkhot, Salleh, & Shaari, 2016).  

Sebuah merek merupakan tanda kepercayaan untuk semua kegiatan yang menghasilkan 
kepercayaan yang tidak berwujud dan tidak ada sentuhan manusia. Pentingnya membangun 
kepercayaan telah ditunjukkan dalam mempertahankan hubungan pembeli dan penjual (Şahin et al., 
2012). 

Dalam hubungan pemasaran, komitmen dianggap sebagai komponen utama dari hubungan 
jangka panjang (Şahin et al., 2012). Ketika seseorang menemukan apa yang mereka yakini merupakan 
langkah yang optimal, mereka akan berkomitmen untuk hubungan mereka dan akan berhenti mencari 
alternatif lain.  

Keinginan membeli kembali hanya mengacu terhadap kemungkinan menggunakan merek 
tersebut lagi di masa depan (Şahin et al., 2012). Riset pemasaran telah menyoroti pentingnya niat 
pembelian kembali, mengacu pada niat untuk berulang kali membeli produk tertentu dan 
mempertahankan hubungan dengan pengecer (Chou & Hsu, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa replikasi dengan data dan konteks yang berbeda. 
Penelitian ini merupakan penelitian dari (Şahin et al., 2012) yang meneliti tentang efek dari pengalaman 
merek dan kualitas layanan pada niat pembelian kembali dengan peran kualitas hubungan merek. 
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Objek dalam penelitian ini fokus terhadap konsumen generasi milenial yang dapat lebih efektif 
dalam membeli produk di Rumah Denim and Jeans. Penelitian ini memilih toko vendor tersebut karena 
untuk meningkatkan pangsa pasar secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Studi ini memilih 
dua jenis bahan yaitu denim dan jeans yang sedang berkembang dan menjadi tren fashion di Indonesia 
sebagai toko penelitian. Hal ini termasuk survei yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 
Penelitian ini dilakukan terhadap 195 responden di Rumah Denim and Jeans. 

 
2. Landasan Teori 

 
Teori Pemasaran (Marketing Theory) 

 Pemasaran merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam 
menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan barang dan jasa. Faktor penting dalam 
menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran dan konsumsi. Dalam kegiatan pemasaran, 
aktivitas pertukaran merupakan hal sentral. Pertukaran merupakan kegiatan pemasaran dimana 
seseorang berusaha menawarkan sejumlah barang atau jasa dengan sejumlah nilai keberbagai macam 
kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Pemasaran sebagai kegiatan manusia diarahkan 
untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. 
 Menurut (Nandan Limakrisna & Wilhelmus Hary Susilo, 2012) definisi pemasaran adalah 
bersandar pada konsep inti yang meliputi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan permintaan 
(demands). Manusia haru menemukan kebutuhannya terlebih dahulu, sebelum memenuhinya. Usaha 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadakan suatu hubungan. 
Dengan demikian pemasaran bisa juga diartikan suatu usaha untuk memuaskan kebutuhan pembeli 
dan penjual. 
 
Teori Generasi Milenial (Gen-Y/Millennials) 
 Menurut (Bounkhong & Smith, 2017) pada tahun 2020 generasi Y atau generasi milenial 
(kelahiran tahun 1981 hingga 2000) akan menjadi generasi hidup terbesar, mencapai 75,3 juta orang. 
Generasi ini sangat dekat dengan media sosial. Karena generasi ini berinteraksi dengan perusahaan 
melalui media sosial. Sebagian besar pemasar (96%) menggunakan media sosial sebagai bagian dari 
strategi pemasaran digital mereka. 
 Menurut (Bounkhong & Smith, 2017) Peningkatan jumlah pengecer pakaian jadi berasal dari 
iklan dan penjualan produk melalui situs web dan media sosial mereka. Perilaku pembelian pakaian 
konsumen anak muda telah dipelajari dalam konteks perdagangan online dan seluler. Namun, 
penelitian kecil telah memeriksa perilaku belanja pakaian dalam perdagangan sosial. 
 
Teori Merek (Brand Theory) 
 Menurut UU merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1, merek merupakan tanda yang berupa 
gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 
Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa bentuk, suara, hologram, dan bahkan aroma juga 
dimasukkan dalam lingkup definisi merek (Fandy Tjiptono, 2011). 
 Menurut (Kotler & Keller, 2006) merek sebagai nama, istilah, simbol, atau desain, atau 
kombinasi dari mereka, dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau 
kelompok penjual dan untuk membedakan mereka dari para pesaing. Merek adalah demikian produk 
atau layanan yang menambahkan dimensi yang membedakannya dengan beberapa cara dari produk 
atau jasa lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. 
 
Pengaruh Brand Experience terhadap Brand Satisfaction, Brand Trust dan Brand Commitment 
 Pengalaman merek merupakan sumber informasi pribadi yang dapat digunakan untuk 
membentuk dasar keputusan di masa depan, seperti niat pembelian kembali (Chinomona, 2013). 
Menurut (Chinomona, 2013) Pengalaman merek didefinisikan sebagai suatu hal yang subyektif karena 
tanggapan konsumen internal dan tanggapan perilaku yang ditimbulkan oleh rangsangan terkait merek 
merupakan bagian dari desain dan identitas merek, kemasan, komunikasi, dan lingkungan. 
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 Pengalaman merek bisa berdampak positif atau negatif, berumur pendek atau tahan lama. 
Selain itu, pengalaman merek dapat secara positif mempengaruhi kepuasan, kepercayaan dan 
komitmen konsumen (Şahin et al., 2012). Di antara semua kontak yang berbeda dengan merek, 
pengalaman konsumsi memperoleh lebih banyak relevansi dan kepentingan sebagai sumber 
kepercayaan. Menurut (Şahin et al., 2012), hal itu dapat menghasilkan asosiasi dan perasaan yang 
lebih mandiri dan dipegang dengan lebih pasti. Mengikuti diskusi di atas, dan sebagai evaluasi umum 
berdasarkan total pembelian dan pengalaman konsumsi dengan merek. Berdasarkan diskusi 
sebelumnya, maka dapat dilihat hipotesis sebagai berikut: 
 
H1 : Brand Experience memiliki pengaruh positif terhadap Brand Satisfaction. 
H2 : Brand Experience memiliki pengaruh positif terhadap Brand Trust. 
H3 : Brand Experience memiliki pengaruh positif terhadap Brand Commitment. 
 
Pengaruh Service Quality terhadap Brand Satisfaction, Brand Trust dan Brand Commitment 
 Kualitas layanan dianggap sebagai dimensi daya saing yang penting dan sering dilaporkan 
dalam literatur layanan pemasaran. Selama dua dekade terakhir, topik ini menjadi fokus utama para 
peneliti karena dampaknya yang kuat pada pelanggan dan organisasi (Faizan Ali, Yuan Zhou, Kashif 
Hussain, Pradeep Kumar Nair, 2018). 
 Definisi kualitas layanan menurut (Şahin et al., 2012) berpendapat bahwa ini adalah hasil 
perbandingan yang dibuat pelanggan antara harapan mereka tentang layanan dan persepsi mereka 
tentang cara layanan yang telah dilakukan. Penelitian yang berdasarkan atas pengalaman telah 
berfokus secara jelas terhadap hubungan antara kualitas layanan, kepercayaan merek dan kesetiaan. 
 Sehubungan dengan niat dalam memberikan layanan, (Şahin et al., 2012) mengusulkan 
kerangka kerja yang komprehensif dari niat perilaku pelanggan dalam layanan. Kerangka kerja ini 
mempunyai empat dimensi utama berikut, yaitu komunikasi dari mulut ke mulut, niat membeli, 
sensitivitas harga dan perilaku mengeluh. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 
kualitas layanan dan kepuasan pelanggan (Şahin et al., 2012). Berdasarkan diskusi sebelumnya, maka 
dapat dilihat hipotesis sebagai berikut: 
 
H4 : Service Quality memiliki pengaruh positif terhadap Brand Satisfaction. 
H5 : Service Quality memiliki pengaruh positif terhadap Brand Trust. 
H6 : Service Quality memiliki pengaruh positif terhadap Brand Commitment. 
 
Pengaruh Brand Satisfaction terhadap Repurchase Intention. 
 Kepuasan merek telah dianggap sebagai elemen penting dari hubungan pelanggan. (Hanaysha 
& Hilman, 2015) mendefinisikan kepuasan merek sebagai penilaian total merek terhadap hasil dari 
keseluruhan konsumsi dan pengalaman pembelian. Secara umum, kepuasan merek telah 
dikonseptualisasikan untuk mencerminkan kemampuan merek untuk menawarkan produk dan layanan 
yang memenuhi kebutuhan dan harapan setiap pelanggan. 
 Menurut (Şahin et al., 2012) Kepuasan didefinisikan sebagai respon afektif terhadap situasi 
pembelian. Kepuasan yang diperoleh dari sikap yang terbentuk sebagai bagian dari pengalaman 
sebelumnya kemudian berdampak pada pembelian berikutnya. Menurut (Şahin et al., 2012) kepuasan 
telah ditemukan untuk mengarah pada kombinasi hubungan jangka panjang. Kepuasan diperlukan 
tetapi tidak cukup komponen untuk niat pembelian kembali konsumen dalam sebuah merek. Kepuasan 
merupakan niat pembelian kembali konsumen untuk suatu merek yang mengarah pada peningkatan 
niat pembelian kembali konsumen untuk sebuah merek (Şahin et al., 2012). 
 Gagasan kepuasan dianggap sebagai sumber tidak langsung dari niat pembelian kembali 
konsumen untuk sebuah merek, karena dua alasan. Meskipun, literatur pemasaran mengakui asumsi 
bahwa kepuasan terkait dengan kesetiaan, konsep sebelumnya menjelaskan kebiasaan membeli 
konsumen termasuk semua perilaku pembelian mereka yang konsisten (Şahin et al., 2012). Kepuasan 
dengan merek yang disukai adalah salah satu faktor penentu minat pembelian kembali pelanggan untuk 
suatu merek. Berdasarkan diskusi sebelumnya, maka dapat dilihat hipotesis sebagai berikut: 
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H7 : Brand Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Repurchase Intention. 
 
Pengaruh Brand Trust terhadap Repurchase Intention. 
 Kepercayaan merek dipandang sebagai pusat dalam banyak penelitian. Hal ini 
dikonseptualisasikan sebagai faktor penting dalam keberhasilan perusahaan. (Alan, Dursun, Kabadayi, 
Aydin, & Anlagan, 2016) mendefinisikan kepercayaan merek sebagai "kemauan konsumen rata-rata 
untuk bergantung pada kemampuan merek dalam melakukan fungsi yang dinyatakan". Kepercayaan 
merek muncul setelah evaluasi konsumen atas penawaran perusahaan. Jika perusahaan memberikan 
keyakinan keselamatan, kejujuran, dan keandalan tentang merek mereka kepada konsumen, 
kepercayaan merek akan dihasilkan kemudian. Dapat ditafsirkan bahwa kepercayaan merek dibuat dan 
dikembangkan oleh pengalaman langsung konsumen melalui merek tersebut (Alan et al., 2016). 
 Kepercayaan merupakan perilaku kebaikan dan kejujuran dari penjual, yang hanya 
memprioritaskan kepentingan kedua belah pihak dan bagi pembeli dalam memiliki kepercayaan, 
mereka harus mempercayai mitra transaksi mereka. Kepercayaan pada merek yang dibeli dapat 
dipandang sebagai leverage kredibilitasnya, yang sebagai imbalannya dapat memperkuat perilaku 
pembelian ulang konsumen. Kepercayaan menyebabkan dedikasi karena mengurangi biaya negosiasi 
perjanjian dan mengurangi ketakutan konsumen terhadap perilaku penyedia layanan (Şahin et al., 
2012). 
 Kepercayaan dalam penelitian ini merupakan pengalaman merek secara keseluruhan 
(mencakup aspek produk dan layanan yang ditawarkan oleh penyedia merek) tetapi tidak berfokus pada 
atribut tertentu. Keinginan pembelian kembali pelanggan untuk merek sebagai konsekuensi penting dari 
kepercayaan merek yang telah dikonseptualisasikan dengan baik sebagai niat perilaku terhadap merek 
atau sebagai pola perilaku pembelian yang sebenarnya, atau keduanya. Penggambaran terhadap teori 
komitmen-kepercayaan pemasaran hubungan (Şahin et al., 2012) niat membeli kembali. Berdasarkan 
diskusi sebelumnya, maka dapat dilihat hipotesis sebagai berikut: 
 
H8 : Brand Trust memiliki pengaruh positif terhadap Repurchase Intention. 
 
Pengaruh Brand Commitment terhadap Repurchase Intention 
 Komitmen merek sangat penting untuk keberhasilan hubungan jangka panjang, karena 
memungkinkan mitra B2B untuk mempertahankan hubungan, menghindari hubungan alternatif, dan 
mengurangi persepsi risiko. Komitmen merek adalah hubungan emosional atau psikologis antara 
konsumen dan merek atau organisasi (Nyadzayo, Matanda, & Ewing, 2015). 
 Menurut (Sweeney & Swait, 2015) komitmen didefinisikan sebagai keterikatan psikologis pada 
merek dan juga memiliki hubungan erat dengan merek tersebut. (Sweeney & Swait, 2015) menyebutkan 
bahwa komitmen merek merupakan keinginan pribadi dalam mempertahankan hubungan yang 
berharga. Hal ini mengacu terhadap keterikatan ekonomi, emosional dan psikologis yang mungkin 
dimiliki oleh konsumen terhadap suatu merek. 
 Komitmen merek mencerminkan sejauh mana suatu merek tertanam kuat sebagai satu-satunya 
pilihan yang dapat diterima dalam kelas produk seperti itu (Şahin et al., 2012). Komitmen merek dapat 
dilihat sebagai "keinginan pribadi untuk mempertahankan hubungan yang berharga" dengan merek. 
Komitmen merek berkembang dari waktu ke waktu. Menurut (Şahin et al., 2012) konsumen yang 
memiliki tingkat komitmen yang kuat dan telah memelihara hubungan yang kuat dengan merek mereka, 
cenderung melihat hubungan yang kuat antara mereka dengan merek dan mempertimbangkan merek 
untuk menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Akibatnya, komitmen merek sangat 
mempengaruhi minat pembelian kembali sebuah merek. Berdasarkan diskusi sebelumnya, maka dapat 
dilihat hipotesis sebagai berikut: 
 
H9: Brand Commitment memiliki pengaruh positif terhadap Repurchase Intention. 
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Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: Replikasi dari penelitian (Şahin et al., 2012) 
 
3. Metodologi Penelitian 
 
Objek Penelitian 
 Objek dalam penelitian yang dibahas oleh peneliti adalah konsumen dari generasi milenial di 
Rumah Denim and Jeans. Penelitian ini memilih objek generasi milenial tersebut karena untuk 
menyelidiki efek dari pengalaman merek dan kualitas layanan pada niat pembelian kembali. Studi ini 
memilih dua jenis bahan yaitu denim dan jeans yang sedang berkembang dan menjadi tren fashion di 
Indonesia sebagai toko penelitian. Proses penyebaran serta pengumpulan data penelitian ini berupa 
kuisioner secara online yang dilakukan pada bulan Agustus 2018 dengan tujuan untuk mengetahui 
keterkaitan beberapa variabel yaitu brand experience dan service quality kepada brand satisfaction, 
brand trust dan brand commitment terhadap repurchase intention. 
 
Desain Penelitian 
 Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan cross sectional design yaitu satu jenis 
rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi 
hanya satu kali dan cross sectional design yang dipilih adalah single cross-sectional dimana suatu 
sampel responden diambil dari populasi sasaran dan informasi diperoleh dari sampel tersebut hanya 
satu kali (Naresh K. Malhotra, 2010). Hasil data kuesioner kemudian diolah oleh peneliti dengan 
menggunakan metode statistik analisis Structural Equation Modeling (SEM) yang merupakan kombinasi 
antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan 
antar-variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar-indikator dengan konstruknya ataupun 
hubungan antar-konstruk. Dan salah satu software aplikasi yang digunakan oleh peneliti adalah 
menggunakan software AMOS 22 (Singgih S, 2015). 
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Tabel 1.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Item Pengukuran Sumber 

Service  
Quality 

(SQ) 

Definisi kualitas 
layanan merupakan 
hasil perbandingan 

yang dibuat pelanggan 
antara harapan 
mereka tentang 

layanan dan persepsi 
mereka tentang cara 
layanan yang telah 

dilakukan. 
(Şahin et al., 2012) 

SQ1: Rumah Denim 
and Jeans 

memberikan 
pelayanan yang 

sangat baik. 
SQ2: Saya merasa 
senang dengan apa 

yang ditawarkan 
Rumah Denim and 

Jeans kepada 
pelanggannya. 
SQ3: Secara 

keseluruhan, kualitas 
interaksi dengan 
karyawan Rumah 
Denim and Jeans 

sangat baik. 
SQ4: Menurut saya, 
penilaian terhadap 

lingkungan fisik Rumah 
Denim and Jeans 

dengan sangat baik. 
SQ5: Menurut saya, 
lingkungan fisik dari 
Rumah Denim and 
Jeans merupakan 

salah satu yang terbaik 
di industrinya. 

SQ6: Rumah Denim 
and Jeans 

menawarkan layanan 
yang sangat baik. 

SQ7: Karyawan dari 
Rumah Denim and 

Jeans secara efisien 
menangani keluhan 

konsumen. 

(Şahin et al., 2012) 

Brand 
Satisfaction 

(BS) 

Kepuasan didefinisikan 
sebagai respon yang 

berkaitan dengan 
sikap dan nilai 

terhadap situasi 
pembelian. 

(Şahin et al., 2012) 

BS1: Saya sangat 
puas dengan layanan 
yang diberikan oleh 
Rumah Denim and 

Jeans. 
BS2: Saya sangat 

puas dengan Rumah 
Denim and Jeans. 
BS3: Saya sangat 

senang dengan 
Rumah Denim and 

Jeans. 
BS4: Rumah Denim 

and Jeans melakukan 

(Şahin et al., 2012) 
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pekerjaan yang baik 
untuk memuaskan 
kebutuhan saya. 

BS5: Menurut saya, 
layanan produk yang 
diberikan oleh Rumah 

Denim and Jeans 
sangat memuaskan. 
BS6: Saya percaya 

dengan menggunakan 
produk dari Rumah 
Denim and Jeans 

mendapatkan 
pengalaman yang 

sangat memuaskan. 
BS7: Saya membuat 
keputusan yang tepat 
dalam menggunakan 
produk dari Rumah 
Denim and Jeans. 

BS8: Saya ketagihan 
menggunakan produk 

dari Rumah Denim and 
Jeans. 

Brand 
Trust 
(BT) 

Kepercayaan 
didefinisikan sebagai 

keyakinan percaya diri 
konsumen bahwa ia 
dapat mengandalkan 

penjual untuk 
memberikan layanan 

yang dijanjikan. 
(Şahin et al., 2012) 

BT1: Rumah Denim 
and Jeans memenuhi 

kepuasan saya. 
BT2: Saya merasa 
percaya diri dalam 

menggunakan produk 
dari Rumah Denim and 

Jeans. 
BT3: Rumah Denim 

and Jeans tidak 
pernah 

mengecewakan saya. 
BT4: Rumah Denim 
and Jeans menjamin 

kepuasan saya. 
BT5: Rumah Denim 

and Jeans senantiasa 
jujur dan bersungguh-

sungguh dalam 
mengatasi 

kekhawatiran saya. 
BT6: Rumah Denim 

and Jeans akan 
berusaha memuaskan 

saya. 
BT7: Rumah Denim 

and Jeans akan 
memberikan 

kompensasi kepada 

(Şahin et al., 2012) 
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saya ketika produk 
tersebut bermasalah. 

Brand 
Commitment 

(BC) 

Komitmen didefinisikan 
sebagai keinginan 

untuk 
mempertahankan 
hubungan. Dalam 

menggunakan istilah 
"komitmen" untuk 

merujuk pada 
hubungan konsumen, 
keyakinan, sikap, dan 

perilaku terhadap 
merek dan hubungan 

mereka dengan merek 
tersebut. 

(Şahin et al., 2012) 

BC1: Akan sangat sulit 
bagi saya untuk 

berpindah dari Rumah 
Denim and Jeans ke 

merek lainnya. 
BC2: Akan menjadi 

kerugian bagi saya jika 
beralih dari Rumah 

Denim and Jeans ke 
merek lainnya. 

BC3: Secara ekonomis 
apa yang saya 

bayarkan sesuai 
dengan menjadi 

pelanggan di Rumah 
Denim and Jeans. 

BC4: Saya akan rugi 
secara ekonomi jika 
hubungan dengan 
Rumah Denim and 

Jeans rusak. 
BC5: Rumah Denim 
and Jeans memiliki 
keunggulan lokasi 

dibandingkan dengan 
perusahaan lain. 

(Şahin et al., 2012) 

Repurchase 
Intention 

(RI) 

Minat membeli kembali 
telah dipelajari secara 

ekstensif oleh para 
pakar pemasaran, dan 
biasanya didefinisikan 

sebagai niat untuk 
mengulang pembelian 

suatu produk atau 
layanan tertentu dari 

waktu ke waktu. 
(Şahin et al., 2012) 

RI1: Rumah Denim 
and Jeans merupakan 
pilihan pertama saya. 
RI2: Saya akan terus 
menjadi pelanggan 
setia dari Rumah 
Denim and Jeans. 

RI3: Diwaktu yang lain, 
saya akan membeli 

kembali produk Rumah 
Denim and Jeans. 
RI4: Niat membeli 

kembali Rumah Denim 
and Jeans tidak 

mempengaruhi saya 
terhadap promosi dari 

merek pesaing. 
RI5: Jika saya 

mendapatkan produk 
apa pun secara gratis, 

saya akan tetap 
memilih produk Rumah 

Denim and Jeans. 

(Şahin et al., 2012) 

 
 

Pengalaman merek 
dikonseptualisasikan 

BE1: Merek ini 
memberikan kesan 

(Şahin et al., 2012) 
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Brand 

Experience 
(BE) 

sebagai sensasi, 
perasaan, kognisi, dan 

tanggapan perilaku 
yang ditimbulkan oleh 

rangsangan terkait 
merek yang 

merupakan bagian dari 
desain, identitas 
merek, kemasan, 
komunikasi, dan 

lingkungan. 
(Şahin et al., 2012) 

kuat terhadap indra 
penglihatan dan indra 

lainnya. 
BE2: Saya melihat 

merek ini menarik dari 
cara sensorik. 

BE3: Merek ini tidak 
menarik bagi diri saya. 

BE4: Merek ini 
membuat emosi dan 
perasaan terhadap 

konsumen. 
BE5: Merek ini adalah 

merek yang 
mengesankan. 

BE6: Saya akan 
semangat dan senang 
ketika menggunakan 

merek ini. 
BE7: Merek ini 
menghasilkan 

pengalaman pribadi 
secara keseluruhan. 

 
 Pada penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang diadopsi berdasarkan kuesioner 
dalam penelitian sebelumnya dalam bentuk skala likert. Disetiap item pertanyaan, mempunyai masing-
masing 5 tingkat dalam pengukuran yakni mulai dari sangat tidak setuju (= 1) sampai dengan sangat 
setuju (= 5). Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan pengolahan data untuk penelitian ini 
yaitu dengan menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) dengan aplikasi Analisys of 
Moment Structure (AMOS). Menurut (Naresh K. Malhotra, 2010) Structural Equation Model (SEM) 
merupakan sebuah alat analisis data multivariat yang telah dikenal sejak lama dan tepat dalam 
pengujian materi di bidang marketing research. Peneliti memilih metode SEM dikarenakan dapat 
memunculkan konsep yang bisa teramati dan dapat menjelaskan model secara keseluruhan. Structure 
model mengenai struktur hubungan yang membentuk dan menjelaskan hubungan dependen melalui 
sekumpulan konsep atau konstruk yang diwakili oleh beberapa pengukuran variabel dan disatukan 
kedalam model yang terintegrasi (Naresh K. Malhotra, 2010). 
 Melakukan metode Structural Equation Model (SEM), diawali dengan menjelaskan model 
measurement model yang akan diestimasi. Spesifikasi model tersebut akan mencerminkan 
permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini. Hal tersebut sangat penting dalam Structural 
Equation Model (SEM). Identifikasi (identification), Under-identified model, Just-identified model, dan 
Over-identified model (Wijanto, 2008). Tahap selanjutnya dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas 
pre-test terhadap 30 responden dengan menggunakan IBM SPSS 21. Selanjutnya pengujian validitas 
dan reliabilitas terhadap 195 responden yang merupakan konsumen generasi milenial di Rumah Denim 
and Jeans dengan menggunakan software AMOS 22. Apabila sudah dilakukan pengujian terhadap 
validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui 
signifikan dari setiap hubungan sebab akibat yang ada dalam model secara keseluruhan (Hair, Black, 
Babin, & Anderson, 2010). 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
 Total sampel yang terhimpun didalam penelitian ini adalah 195 responden yang merupakan 
konsumen golongan generasi milenial dari Rumah Denim and Jeans. Untuk pengujian hipotesis cara 
yang dilakukan adalah mengetahui signifikasi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang 
ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai 
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p < 0.05 maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukkan 
hasil negatif dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. 
 

Tabel 4.1 Output Regression 

Hipotesis Estimasi p Kesimpulan 

BE -> BS 0.419 *** H1   Didukung data 

BE -> BT 0.430 *** H2   Didukung data 

BE -> BC 1.054 *** H3   Didukung data 

SQ -> BS 0.436 *** H4 Didukung data 

SQ -> BC 0.080 0.064 H5 Tidak Didukung 

data 

SQ -> BT 0.356 *** H6 Didukung data 

BC -> RI 0.100 *** H7 Didukung data 

BS -> RI -8.463 0.064 H8 Tidak Didukung 

data 

BT -> RI 10.113 0.050 H9 Tidak Didukung 

data 

Keterangan: ***) p-value <0.001 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan didalam tabel 4.1, nilai estimasi 
variabel brand experience dalam mempengaruhi brand satisfaction, brand trust dan brand commitment 
menunjukkan angka yang positif dan memiliki nilai p < 0.05. Begitu juga dengan variabel service quality 
yang mempengaruhi brand satisfaction dan brand trust serta variabel brand commitment dalam 
mempengaruhi variabel repurchase intention menunjukkan angka yang positif dan memiliki nilai p < 
0.05. Sedangkan untuk hasil variabel service quality dan brand trust dalam mempengaruhi variabel 
brand commitment dan repurchase intention menunjukkan hasil positif tetapi tidak signifikan dan tidak 
didukung oleh data. Begitu juga dengan nilai estimasi variabel brand satisfaction dalam mempengaruhi 
variabel repurchase intention menunjukkan adanya pengaruh negatif tidak signifikan dan tidak didukung 
oleh data serta memiliki nilai p > 0.05. 
 
Pengaruh Brand Experience terhadap Brand Satisfaction 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
brand experience terbukti memiliki pengaruh positif terhadap brand satisfaction. Hal tersebut 
membuktikan bahwa pengalaman yang diberikan oleh Rumah Denim and Jeans menghasilkan suatu 
bentuk kepuasan terhadap konsumen. Dan hal ini berdasarkan atas pengalaman konsumen ketika 
membeli celana jeans produk dari Rumah Denim and Jeans. Penelitian ini sesuai dengan penelitian 
dari (Chinomona, 2013) yang mengatakan bahwa pengalaman merek tercipta karena adanya perasaan, 
sensasi dan interaksi konsumen terhadap merek sehingga konsumen mendapatkan kepuasan secara 
personal terhadap merek tersebut.  

Sumber yang membuktikan bahwa pengalaman yang diberikan Rumah Denim and Jeans 
menghasilkan kepuasan terhadap konsumen adalah memiliki stok bahan jeans dan chino baik yang 
lokal maupun impor mulai dari Thailand, Korea dan Jepang. Keunggulan lain dari Rumah Denim and 
Jeans adalah pembuatan atau custom celana baik dari bahan skinny, slim fit, slim straight, dan reguler 
dengan waktu pekerjaan satu hari selesai. Jadi, hanya di Rumah Denim and Jeans yang memiliki 
sebuah bahan celana dan jaket sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para konsumen. (Rumah 
Denim and Jeans, 2016). 
 
Pengaruh Brand Experience terhadap Brand Trust 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
brand experience terbukti memiliki pengaruh positif terhadap brand trust. Hal tersebut membuktikan 
bahwa pengalaman konsumen terhadap suatu brand dapat menimbulkan tingkat kepercayaan terhadap 
brand tersebut. Dan hal ini berdasarkan pengalaman konsumen ketika membeli produk celana jeans 
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dari Rumah Denim and Jeans. Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari (Chinomona, 2013) yang 
mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengalaman konsumen terhadap merek tersebut maka 
semakin meningkat kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. 

Sampai saat ini, Rumah Denim and Jeans selalu meningkatkan kepercayaan konsumen 
terhadap produk dari Rumah Denim and Jeans dengan memberikan berbagai inovasi menarik terhadap 
produk celana jeans tersebut. Salah satunya memberikan diskon ketika hari besar seperti hari raya Idul 
Fitri, Natal, Tahun baru dan Valentine Day. (Rumah Denim and Jeans, 2016). 
 
Pengaruh Brand Experience terhadap Brand Commitment 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
brand experience terbukti memiliki pengaruh positif terhadap brand commitment. Hal tersebut 
membuktikan bahwa seberapa besar tingkat komitmen atau kesetiaan konsumen untuk terus memiliki 
hubungan yang kuat terhadap Rumah Denim and Jeans. Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari 
(Alisha & Ramaseshan, 2018) yang mengatakan bahwa konsumen menjadi lebih berkomitmen terhadap 
merek ketika mereka menemukan pengalaman yang positif dengan merek tersebut. 

Sampai saat ini, Rumah Denim and Jeans terus meningkatkan hubungan dengan konsumen 
sehingga konsumen lebih berkomitmen terhadap produk mereka. Salah satunya menyediakan kualitas 
grade A atau premium dan menyediakan kualitas grade B dengan memberikan harga disetiap produk 
celana atau jaket jeans dan chino yang relatif lebih murah dibandingkan dengan merek lokal lainnya 
(Rumah Denim and Jeans, 2016). 
 
Pengaruh Service Quality terhadap Brand Satisfaction 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
service quality terbukti memiliki pengaruh positif terhadap brand satisfaction. Hal tersebut membuktikan 
bahwa semakin baik kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen, maka dapat 
menghasilkan suatu bentuk kepuasan terhadap konsumen. Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari 
(Thaichon & Quach, 2015) yang berpendapat bahwa pelanggan akan mendapatkan kepuasan jika 
kualitas layanan yang diberikan secara keseluruhan memenuhi keinginan konsumen.  

Sampai saat ini, keunggulan dari Rumah Denim and Jeans selain proses pekerjaannya yang 
relatif cepat yaitu satu hari langsung jadi, disini konsumen mendapatkan garansi dan bebas vermak 
selama satu tahun apabila jeans yang sudah dibeli mengalami kerusakan atau kurang sesuai dengan 
keinginan dan dapat membuat atau custom patch sesuai dengan selera. Tentu hal tersebut tidak 
ditemukan apabila membeli celana dan jaket jeans di toko biasa (Rumah Denim and Jeans, 2016). 
 
Pengaruh Service Quality terhadap Brand Commitment 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
service quality tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand commitment. Hasil estimasi pada 
penelitian ini positif sesuai dengan model penelitian, namun tidak didukung oleh data sehingga dapat 
dikatakan hipotesis tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Denim and Jeans tidak mempengaruhi bentuk komitmen 
konsumen secara langsung. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori dari (Thaichon & Quach, 2015) 
yang mengungkapkan bahwa kualitas layanan secara keseluruhan berdampak pada komitmen 
konsumen terhadap merek tersebut.  

Bentuk kualitas pelayanan Rumah Denim and Jeans tidak mendukung terhadap bentuk 
komitmen konsumen secara langsung. Setiap konsumen masing-masing memiliki persepsi yang 
berbeda-beda dan seringkali menjadi resiko yang harus diterima oleh Rumah Denim and Jeans. Oleh 
sebab itu, Rumah Denim and Jeans harus membuat solusi untuk meminimalisir resiko tersebut. 
Diantaranya adalah dengan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen sehingga 
membentuk komitmen dari konsumen tersebut. 
 
Pengaruh Service Quality terhadap Brand trust 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
service quality terbukti memiliki pengaruh positif terhadap brand trust. Hal tersebut membuktikan bahwa 
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kualitas pelayanan terhadap konsumen dapat menimbulkan tingkat kepercayaan terhadap konsumen 
tersebut. Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari (Huang, Fang, Shyh-Ming, Chang, & Shyh-Rong, 
2014) yang menyatakan bahwa Kualitas layanan sebagai peran penting untuk menentukan persepsi 
konsumen dalam kepercayaannya terhadap penyedia layanan. 

Bentuk kualitas pelayanan dari Rumah Denim and Jeans adalah selalu meningkatkan 
kepercayaan konsumen terhadap produk dari Rumah Denim and Jeans dengan memberikan berbagai 
inovasi menarik terhadap produk celana jeans tersebut. Salah satunya memberikan pelayanan seperti 
mengukur ukuran celana langsung ditempat sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan didalam 
proses pembuatan dan pelayanan yang ramah terhadap konsumen baik ditempat ataupun di media 
sosial (Rumah Denim and Jeans, 2016). 
 
Pengaruh Brand Commitment terhadap Repurchase Intention 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
brand commitment terbukti memiliki pengaruh positif terhadap repurchase intention. Hal tersebut 
membuktikan bahwa tingkat komitmen konsumen terhadap brand memiliki hubungan yang kuat 
sehingga memunculkan pembelian kembali kepada produk tersebut. Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian dari (Şahin et al., 2012) yang berpendapat bahwa konsumen yang memiliki komitmen merek 
yang kuat sangat mempengaruhi minat pembelian kembali terhadap sebuah merek. 

Sampai saat ini, Rumah Denim and Jeans terus meningkatkan hubungan dengan konsumen 
sehingga konsumen lebih berkomitmen terhadap produk mereka. Salah satunya dengan memberikan 
kebebasan kepada konsumen untuk menentukan dan membuat modelnya sesuai dengan keinginan 
dari konsumen tersebut. Rumah Denim and Jeans juga dapat membuat brand dengan nama sendiri 
sesuai dengan keinginan konsumen (Rumah Denim and Jeans, 2016). 
 
Pengaruh Brand Satisfaction terhadap Repurchase Intention 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
brand satisfaction tidak memiliki pengaruh terhadap repurchase intention.  Hasil estimasi pada 
penelitian ini negatif tidak sesuai dengan model penelitian dan tidak didukung oleh data, sehingga dapat 
dikatakan hipotesis tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa 
kepuasan yang dirasakan konsumen belum dapat menciptakan niat pembelian kembali terhadap 
Rumah Denim and Jeans. Hasil penelitian ini berkaitan dengan teori dari (Şahin et al., 2012) yang 
mengungkapkan bahwa kepuasan dengan merek yang disukai merupakan salah satu faktor penentu 
dari minat pembelian kembali konsumen untuk suatu merek. 

Rumah Denim and Jeans harus membuat solusi dalam meminimalisir resiko tersebut. 
Diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan dan kepuasan konsumen 
sehingga membentuk faktor penentu konsumen dalam membeli kembali produk yang berada di Rumah 
Denim and Jeans (Rumah Denim and Jeans, 2016). 
 
Pengaruh Brand Trust terhadap Repurchase Intention 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
brand trust terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repurchase intention. Hasil 
estimasi pada penelitian ini positif sesuai dengan model penelitian, namun tidak didukung oleh data 
sehingga dapat disimpulkan hipotesis tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek belum dapat menimbulkan 
keinginan pembelian kembali konsumen secara langsung terhadap merek tersebut. Penelitian ini sesuai 
dengan penelitian dari (Şahin et al., 2012) yang menyatakan bahwa kepercayaan diri konsumen 
terhadap merek dapat menjadikan merek tersebut dalam memberikan layanan yang dijanjikan dan 
sebagai imbalannya dapat memperkuat perilaku keinginan pembelian kembali konsumen kepada merek 
tersebut. 

Rumah Denim and Jeans harus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dari 
Rumah Denim and Jeans dengan memberikan berbagai inovasi menarik untuk dapat menimbulkan 
keinginan membeli kembali konsumen terhadap vendor celana jeans tersebut. Salah satunya 
menyediakan fasilitas online yaitu media sosial seperti facebook, line dan instagram, supaya konsumen 
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yang berada diluar daerah dapat dengan mudah memesan produk tersebut dan untuk waktu proses 
sekitar dua hingga tiga hari pekerjaan (Rumah Denim and Jeans, 2016). 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hubungan variabel brand experience dan service 
quality terhadap repurchase intention dengan peran brand relationship quality (brand satisfaction, brand 
trust dan brand commitment) studi kepada konsumen dari Rumah Denim and Jeans. Berdasarkan hasil 
analisa yang telah dijelaskan, pada penelitian ini menunjukkan 6 hipotesis terbukti berpengaruh 
signifikan dan 3 hipotesis terbukti tidak memiliki pengaruh. 
 Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan didalam penelitian yang dapat dikembangkan oleh 
peneliti selanjutnya. Model yang digunakan dalam penelitian ini masih belum membuktikan bahwa 
brand satisfaction dan brand trust dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap repurchase 
intention secara langsung. Oleh sebab itu, untuk dapat mempengaruhi faktor repurchase intention, pada 
penelitian hanya brand commitment yang dapat memberikan pengaruh cukup baik. 

Keterbatasan dalam penelitian ini selain beberapa variabel yang tidak berpengaruh signifikan, 
dikarenakan peneliti juga tidak mencantumkan kriteria sampel “pernah membeli kembali” atau 
repurchase intention terhadap pertanyaan screening tersebut. 

Saran yang dapat diberikan kepada Rumah Denim and Jeans adalah harus dapat meningkatkan 
inovasi terutama didalam kualitas pelayanan di media sosial. Jika di website resmi Rumah Denim and 
Jeans update mengenai para pelaku public figure maupun artis dari band yang menggunakan 
produknya, maka perlu untuk di share ke media sosial terutama media sosial Instagram. Dengan 
viralnya media sosial tersebut akan membuat para konsumen yang belum ataupun pernah membeli 
tidak akan ragu dalam membeli produk jeans tersebut. Dan jika konsumen yang memesan jeans lewat 
online, maka salah satu sdm dari Rumah Denim and Jeans harus dapat mendatangi konsumen tersebut 
agar meminimalisir terjadinya resiko yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah Bagi penelitian selanjutnya 
peneliti menyarankan untuk menambahkan kriteria sampel pada pertanyaan screening didalam 
kuisioner online google form, yaitu “kriteria pernah membeli kembali”, dikarenakan adanya keterbatasan 
pada penelitian tersebut. Jadi, jika penelitian selanjutnya ingin menggunakan kuisioner online ada 
baiknya jika setiap indikator dari masing-masing variabel di perhatikan agar responden dapat 
memahami maksud dari pernyataan yang disampaikan dan hasil yang diperoleh nantinya dapat sesuai 
dengan keinginan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan hasil penelitian, saran penelitian selanjutnya untuk menggunakan penelitian yang 
serupa tapi ada baiknya jika mengganti objek yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan, hal ini 
bertujuan untuk melihat apakah hasil pada objek yang berbeda memiliki perbedaan yang lebih baik. 
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