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ABSTRAK 

Era globalisasi saat ini telah menjanjikan banyak peluang dan tantangan bisnis 
baru bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Salah satu banyaknya peluang dan 
tantangan bisnis di antara perusahaan adalah fashion. 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 yang 
dimiliki. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskrisptif dengan generasi milenial 
sebagai sampel utama. Teknik survei menggunakan teknik non-probability sampling 
dan purposive sampling. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berjumlah 195 
responden generasi milenial yang merupakan konsumen dari Rumah Denim and Jeans 
dan menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM). 

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu pengalaman merek berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan merek, kepercayaan merek dan komitmen merek. Begitu 
juga dengan kualitas pelayanan yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
merek dan kepercayaan merek, dan komitmen merek yang berpengaruh positif 
signifikan terhadap niat membeli kembali. 

Kata Kunci: Brand Experience (BE), Service Quality (SQ), Repurchase Intention 
(RI), Brand Satisfaction (BS), Brand Trust (BT), Brand Commitment (BC). 
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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 (BE), Service Quality (SQ), Repurchase Intention (RI), 
Brand Satisfaction (BS), Brand Trust (BT), Brand Commitment (BC). 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
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. 

Semakin tinggi tingkat persaingan di bisnis dan kondisi ketidakpastian memaksa 

perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing (competitive advantage) agar dapat 

memenangkan persaingan di bisnis global. Oleh karena itu, untuk dapat menarik minat 

konsumen maka berbagai jenis produk barang dan jasa dibuat dengan semenarik 

mungkin. 

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks secara tidak langsung telah 

menciptakan persaingan diantara perusahaan. Setiap perusahaan dituntut untuk selalu 

mengikuti perkembangan zaman terlebih di dalam melakukan pemasaran. Perusahaan 

yang tidak pandai dalam membaca situasi akan berdampak kekalahan dalam 

persaingan. Keberhasilan sebuah perusahaan untuk dapat memasarkan produk barang 

dan jasa yang dihasilkan tergantung bagaimana perusahaan tersebut mampu 

menyampaikan pesan-pesan yang efektif kepada konsumen. Perusahaan dituntut untuk 

dapat lebih kreatif dalam menyampaikan pesan kepada konsumen. Selain itu, perlu 

diperhatikan juga siapa yang akan menjadi target dari sasaran komunikasi. 

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. 

Dilansir dari website (Badan Ekonomi Kreatif Bekraf, 2016), pertumbuhan ekonomi 

kreatif di Indonesia didominasi oleh tiga subsektor, yaitu kuliner, fashion, dan kriya. 

1 
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Berikut adalah data pertumbuhan PDB ekonomi kreatif di Indonesia yang dilansir dari 

website BEKRAF atau Badan Ekonomi Kreatif, yakni: 

41,69% 

0.60% 

Kuliner Fashion Kriya Tslavisi dan Radio Psnerbitari Arsitekiur Aplikas dan Periklanan Gams Developer 

0,47% 0.45% 0,26% 0,24% 0,22% 0,16% 0,16% 0,06% 

| ) ( g ) ( g ) ( f ) 
Mu-sik Fotograli p j ^ u i a n D e ^ i n Produk Sani Rupa tesain Inter iT Film Kom J J r t S V u a l 

Gambar 1.1 Data pertumbuhan PDB ekonomi kreatif di Indonesia 
Sumber: (Badan Ekonomi Kreatif Bekraf, 2016). 

Perkembangan industri fashion yang terjadi di Indonesia semakin menunjukkan 

geliat positifnya. Berdasarkan data survei dari (Badan Ekonomi Kreatif Bekraf, 2016) 

merilis bahwa di sektor ekonomi kreatif menyumbang 7,38% terhadap total 

perekonomian nasional tahun 2016 dan sektor fashion yang berkontribusi sebanyak 

18,15% atau nomor dua setelah kuliner. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

Indonesia sudah sangat menyadari untuk berpenampilan menarik dan stylist dalam 

mengikuti perkembangan tren fashion yang sedang berkembang. 

Fashion merupakan salah satu seni penting dari peradaban. Tidak kurang dari 

lukisan, patung, atau seni terapan apa pun yang mencerminkan budaya besar di masa 

lalu, yang menggambarkan karakteristik masyarakat individu selama berabad-abad. 

Hal ini bisa disebut barometer yang lebih akurat daripada seni visual lainnya karena 

mempengaruhi semua orang dan bukan hanya bagian tertentu dari populasi. Hal itu 

mewakili ekspresi kehidupan pribadi pada titik waktu dan tempat tertentu (O'Cass, 

2004). Produk-produk fashion dapat mencerminkan citra diri dan mereka menganggap 
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kepentingan pribadi bagi individu. Menurut (O'Cass, 2004) bahwa atribut menjadi 

penting ketika mengevaluasi pakaian, semakin penting karakteristik tersebut dalam 

menentukan penerimaan atau penolakan suatu produk. Selain itu, tren gaya hidup 

dengan ekspresi kasual dalam pakaian dan perabotan rumah tangga. 

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 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). 

Berikut ini adalah beberapa data statistik dan data penjualan untuk industri 

denim dan jeans di dunia yang di dapat dari website (Statistic Brain Research Institute, 

2018), yaitu: 
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Tabel 1.1 Data Statistik dan Data Penjualan Denim atau Jeans di Dunia 
Data Statistik Industri Denim Data 

Jumlah Jeans yang terjual di seluruh dunia setiap 

tahunnya $ 1.240.000.000 

Ukuran Global pasar Denim dengan penjualan $ 56.200.000.000 

Ukuran pasar Denim di Amerika Serikat dengan 

penjualan $ 13.720.000.000 

Ukuran pasar Denim untuk Wanita $ 8.550.000.000 

Ukuran pasar Denim untuk Pria $ 5.170.000.000 

Produksi kain Denim secara global dalam meter $ 2.700.000.000 

Harga rata-rata sepasang Jeans Denim $45.32 

Jumlah total pabrik Denim di seluruh dunia 513 

Rata-rata jumlah celana Denim yang dimiliki wanita 7 

Rata-rata jumlah celana Denim yang dimiliki pria 6 

Pembelian Denim berdasarkan Wilayah Bagian dari Pembelian 

Amerika Utara 39% 

Eropa Barat 20% 

Jepang dan Korea 10% 

Seluruh dunia 31% 

Perubahan Pembelian untuk Jeans Denim yang paling teratas Wanita Pria 

Cocok 83% 64% 

Kenyamanan 75% 60% 

Terlihat bagus 71% 48% 

Harga 64% 49% 

Kualitas 55% 46% 

Daya tahan 56% 45% 

Sumber: (Statistic Brain Research Institute, 2018). 
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Tabel 1.2 Data Penjua an Denim atau Jeans di Indonesia di Tahun 2018 
MEREK TBI TOP 

Levi's 35,5% TOP 
Lea 19,1% TOP 
Logo 8,7% 
Lois 8,6% 
Nevada 8,3% 

Sumber: (http://www.topbrand-award.com). 

Dilansir dari website (lifestyle.bisnis, 2012), Salah satu industri fashion yang 

sedang berkembang di Indonesia saat ini adalah Denim dan Jeans. Pertumbuhan 

industri lokal denim mulai bermunculan ke permukaan. Bahkan, kepiawaian merek 

boleh diadu dengan produk dari luar negeri. Sama halnya dengan denim, terutama 

celana jeans. Banyak industri kecil lokal yang ternyata cukup serius menggarap pasar 

celana jeans. Mereka bisa memproduksi produk yang berkualitas. Di antaranya seperti 

Potmeetspop Denim, OldBlue Co, Mischief Denim Division, Elhaus Jeans, Aye Denim, 

LEA Jeans, dan Peter Says Denim. 

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 
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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). 

Sangat penting bagi pelanggan untuk memiliki pengalaman merek dalam 

praktik pemasaran. Pengalaman merek ini dapat mempengaruhi kualitas hubungan 

konsumen dengan merek secara positif. Menurut (§ahin, Zehir, & Kitap9i, 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 (§ahin et al., 2012). 

Banyaknya barang biasanya berbeda dalam hal pelayanan. Perbedaan mendasar 

biasanya juga tidak berwujud. Layanan tidak dapat dilihat, dirasakan, atau disentuh 

dengan cara yang sama di mana barang dapat dirasakan. Karena itu, layanan merupakan 

pengalaman. Kualitas dan esensi layanan dapat bervariasi dari produsen ke produsen, 

dari konsumen ke konsumen, dan dari situasi ke situasi. Hal itu membuatnya lebih sulit 

untuk diwujudkan. 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 (§ahin 

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. Menurut 

(Chang et al., 2018) generasi Y dikelompokkan karena pengalaman mereka yang unik. 

Ada yang memiliki tingkat homogenitas yang tinggi dalam sifat-sifat tertentu dan 

mempunyai kelompok usia tertentu sedangkan ada perbedaan yang jelas dalam 
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perbandingan usia. Dibandingkan dengan pendahulu mereka (yaitu Baby Boomers dan 

Gen X), Generasi Gen Y lebih cenderung terlibat dalam pembelian yang kompulsif dan 

impulsif, sementara Gen X lebih menyukai produk yang terjangkau dan praktis. 

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). Kepuasan dapat mengacu pada tindakan transaksional yang 

berfokus pada insiden diskrit atau konstruksi kumulatif yang dihasilkan dari 

serangkaian transaksi (§ahin et al., 2012). Kepuasan berkelanjutan, diperlukan untuk 

kepercayaan dalam berkembang, hasil dari kepuasan yang konsisten dengan transaksi 

individu dari waktu ke waktu, tetapi tidak seperti kepercayaan yang tidak ada gambaran 

mengenai motivasi perusahaan. 

Sebuah merek merupakan tanda kepercayaan untuk semua kegiatan yang 

menghasilkan kepercayaan yang tidak berwujud dan tidak ada sentuhan manusia. Hal 

itu dapat menjadi simbol kualitas dan jaminan dalam membangun kepercayaan f§ahin 

et al., 2012). Hal ini dapat diasumsikan bahwa pengurangan risiko merek masing-

masing memiliki kepercayaan merek bahkan lebih penting jika risiko yang dirasakan 

dari keputusan pembelian yang tinggi. Pentingnya membangun kepercayaan telah 

ditunjukkan dalam mempertahankan hubungan pembeli dan penjual (§ahin et al., 

2012). 

Dalam hubungan pemasaran, komitmen dianggap sebagai komponen utama 

dari hubungan jangka panjang (§ahin 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. Kedua belah pihak 

akan saling menggunakan komitmen untuk terus menunjukkan kepercayaan mereka 

terhadap hubungan pertukaran (§ahin et al., 2012). 

Keinginan membeli kembali hanya mengacu terhadap kemungkinan 

menggunakan merek tersebut lagi di masa depan (§ahin 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 
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& Hsu, 2016). Dengan demikian keinginan membeli kembali dapat dilihat sebagai 

perilaku yang berkelanjutan. Selanjutnya, hal ini adalah bentuk kehendak dalam 

berperilaku, sebagaimana telah divalidasi secara empiris (Liu, Pu, Guan, & Yang, 

2016). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan 

untuk menyelidiki efek dari pengalaman merek dan kualitas layanan pada niat 

pembelian kembali dengan peran kualitas hubungan merek. Maka dari itu penulis 

mengambil judul "Pengaruh Brand Experience dan Service Quality terhadap 

Repurchase Intention dengan peran Brand Relationship Quality" (Studi pada: 

Konsumen Rumah Denim and Jeans). 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka fokus penelitian ini ditujukkan dengan 

memberikan Batasan, yaitu: 

1. Penelitian yang akan dilakukan berupa replikasi dengan data dan konteks yang 

berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian dari (Azize et al., 2012) yang 

meneliti tentang efek dari pengalaman merek dan kualitas layanan pada niat 

pembelian kembali dengan peran kualitas hubungan merek. 

2. Objek penelitian ini fokus terhadap konsumen generasi millenial 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. 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dianalisis, permasalahan yang harus 

diidentifikasi adalah adanya hal yang harus diteliti mengenai peran Brand Experience 
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dan Service Quality terhadap Repurchase Intention dengan peran Brand Relationship 

Quality. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dari itu 

rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Brand Experience berpengaruh positif terhadap Brand Satisfaction? 

2. Apakah Brand Experience berpengaruh positif terhadap Brand Trust? 

3. Apakah Brand Experience berpengaruh positif terhadap Brand Commitment? 

4. Apakah Service Quality berpengaruh positif terhadap Brand Satisfaction? 

5. Apakah Service Quality berpengaruh positif terhadap Brand Trust? 

6. Apakah Service Quality berpengaruh positif terhadap Brand Commitment? 

7. Apakah Brand Satisfaction berpengaruh positif terhadap Repurchase Intention? 

8. Apakah Brand Trust berpengaruh positif terhadap Repurchase Intention? 

9. Apakah Brand Commitment berpengaruh positif terhadap Repurchase 

Intention? 

1.5 Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini, penulis fokus terhadap hasil yang ingin dicapai. Maka 

penulis ingin memberikan batasan masalah pada penelitian ini yang hanya membahas 

tentang variabel brand experience, service quality, brand satisfaction, brand trust, 

brand commitment dan repurchase intention. Konteks pelanggan dalam penelitian ini 

adalah konsumen dari Rumah Denim and Jeans. 

1.6 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 
1. Untuk menganalisis pengaruh positif Brand Experience terhadap Brand 

Satisfaction. 
2. Untuk menganalisis pengaruh positif Brand Experience terhadap Brand Trust. 
3. Untuk menganalisis pengaruh positif Brand Experience terhadap Brand 

Commitment. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh positif Service Quality terhadap Brand 
Satisfaction. 

5. Untuk menganalisis pengaruh positif Service Quality terhadap Brand Trust. 
6. Untuk menganalisis pengaruh positif Service Quality terhadap Brand 

Commitment. 
7. Untuk menganalisis pengaruh positif Brand Satisfaction terhadap Repurchase 

Intention. 
8. Untuk menganalisis pengaruh positif Brand Trust terhadap Repurchase 

Intention. 
9. Untuk menganalisis pengaruh positif Brand Commitment terhadap Repurchase 

Intention. 

1.7 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan hal positif terhadap 

Rumah Denim and Jeans mengenai perkembangan brand experience, service 

quality, brand satisfaction, brand trust, brand commitment dan repurchase 

intention yang dimiliki oleh Rumah Denim and Jeans. Informasi yang diperoleh 

oleh Rumah Denim and Jeans tentang persepsi konsumen, dapat membuat 

perencanaan, strategi dan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan 

penjualan dari Rumah Denim and Jeans. 

2. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitiannya tersebut maka penulis diharapkan dapat 

menambah ilmu serta wawasan baik teoritis maupun penerapan teori yang 

diperoleh selama berada di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada. 

3. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya dan dapat memberikan pengetahuan lebih tentang perusahaan 

tersebut. 
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1.8 Sistematika Penulisan 
Di dalam penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika 

penulisannya sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah penulisan yang menjelaskan 

alasan peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh Brand Experience dan 

Service Quality terhadap Repurchase Intention dengan peran Brand 

Relationship Quality. Penjelasan mengenai ruang lingkup masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi 

penulis dan manfaat bagi pembaca, serta penjelasan mengenai sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan marketing theory, brand 

theory, gen-y / millennials theory, brand experience, service quality, brand 

satisfaction, brand trust, brand commitment dan repurchase intention, 

kerangka pemikiran serta hipotesis yang melandasi pengaruh-pengaruh antara 

variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, desain penelitian, metode 

pengambilan sampel, variabel dan operasional variabel, teknik pengolahan dan 

analisis data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari gambaran hasil dari analisis penelitian brand experience, 

service quality, brand satisfaction, brand trust, brand commitment dan 

repurchase intention pembahasan mengenai hasil analisa data yang sudah 

dilakukan dan penjelasan implikasi manajerial dari hasil yang didapatkan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dari brand experience, 

service quality, brand satisfaction, brand trust, brand commitment dan 

repurchase intention serta saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 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. 

2.1.2 Teori Generasi Milenial (Gen-Y/Millennials) 
Menurut (Bounkhong & Smith, 2017) pada tahun 2020 generasi Y atau generasi 

Millennials (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 
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belanja pakaian dalam perdagangan sosial. Mengingat pertumbuhan pesat pengguna 

media sosial, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang 

terkait dengan niat konsumen muda untuk menggunakan perdagangan sosial dalam 

belanja pakaian. 

2.1.3 Teori Merek (Brand Theory) 

Merek (brand) telah menjadi elemen krusial yang berkontribusi terhadap 

kesuksesan sebuah organisasi pemasaran, baik organisasi bisnis maupun nirlaba, 

pemanufaktur maupun penyedia jasa, dan organisasi lokal, regional, maupun global. 

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. 

2.1.4 Brand Experience 

Menurut (Imran Khan Zillur Rahman, 2016) memberikan pengalaman merek 

yang unik dan mudah diingat telah menjadi strategi penting di antara pengecer dan di 

kalangan akademisi. (Imran Khan Zillur Rahman, 2016) mendefinisikan pengalaman 

merek sebagai sensasi, perasaan, keyakinan dan tanggapan terhadap perilaku 

pelanggan yang ditimbulkan oleh rangsangan terkait merek yang merupakan bagian 

dari desain dan identitas merek, kemasan, komunikasi, dan lingkungan. Pengalaman 

merek memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi menyeluruh suatu merek dan 

pengalaman merek yang positif meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas merek 

(Imran Khan Zillur Rahman, 2016). 
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Menurut (Antonio C. Moreira, Fortes, & Santiago, 2017) bahwa pengalaman 

yang sukses adalah pengalaman yang unik dan berkesan, yang ingin setiap individu 

ulangi dan pertahankan sepanjang waktu dan tetap antusias di setiap pengalaman 

tersebut terjadi. Menurut (Antonio C. Moreira et al., 2017) bahwa pengalaman positif 

menstimulasi perasaan dan pengguna yang terhubung melalui emosi, keyakinan dan 

pengalaman dari diri sendiri. Ketika konsumen membuat keputusan rasional, mereka 

dipengaruhi oleh emosi yang terkait dengan pengalaman konsumsi sebelumnya yang 

ingin mereka ulangi. Emosi dan indera memiliki peran penting dalam diferensiasi dan 

penyediaan pengalaman yang lebih baik karena emosi adalah keadaan mental kesiapan 

yang timbul dari penilaian peristiwa yang memungkinkan individu untuk memberi 

makna pada merek. 

Melalui integrasi terhadap merek dan pengalaman, (Tsai, Chang, & Ho, 2015) 

mengusulkan bahwa pengalaman merek, menganalisis lebih lanjut dan membangun 

ukuran konstruk, konsumen dapat memiliki ingatan yang kuat dari pengalaman merek 

dan mengembangkan kepercayaan, komitmen, dan preferensi untuk merek. 

Pemeliharaan pengalaman merek jangka panjang akan mempengaruhi kepuasan 

konsumen terhadap merek. Sementara terkait pengalaman merek, sangat berbeda 

dengan konsep-konsep seperti sikap merek, kepribadian merek, keterlibatan merek dan 

keterikatan merek. 

Sebagai contoh, sikap merek adalah penilaian umum, sedangkan pengalaman 

merek melibatkan sensasi tertentu, perasaan, keyakinan dan tanggapan perilaku sebagai 

hasil dari rangsangan terkait merek tertentu (Khan & Rahman, 2015). Menurut 

(Antonio C. Moreira et al., 2017), pengalaman merek merupakan persepsi pelanggan 

dalam setiap kontak yang mereka miliki dengan merek, apakah itu gambar merek dari 

periklanan, kontak pertama dengan staf merek atau tingkat kualitas yang terkait dengan 

perlakuan pribadi yang diterima. Pengalaman terjadi setiap kali konsumen mencari 

produk, berbelanja, diberikan layanan atau mengonsumsi produk. Kapan pun 

konsumen mengambil bagian dalam kegiatan itu, mereka terpapar pada atribut produk 

itu sendiri, tetapi mereka juga terpapar dengan rangsangan terkait merek tertentu 
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seperti warna yang mengidentifikasi merek, saham, elemen desain, slogan, maskot dan 

karakter merek. 

2.1.5 Service Quality 

Saat ini, dengan meningkatnya persaingan kualitas layanan telah menjadi area 

yang populer untuk studi akademis dan telah diakui sebagai keunggulan kompetitif dan 

hubungan yang mendukung untuk membuat pelanggan puas. Dan juga, kualitas 

layanan telah menjadi alat penting dalam industri jasa. Menurut (Al-azzam, 2015), 

kualitas layanan merupakan konsep penting dalam industri jasa dan lebih penting bagi 

penyedia layanan keuangan yang mengalami kesulitan dalam menunjukkan 

diferensiasi produk pelanggan mereka. Kualitas layanan dianggap sebagai dimensi 

daya saing yang penting dan sering dikaitkan dalam literatur layanan pemasaran. 

Dalam industri layanan yang matang, kualitas layanan adalah kualifikasi 

pesanan yang memastikan perusahaan jasa bertahan (Sumaedi & Yarmen, 2015). 

Dengan kata lain, kualitas layanan merupakan sumber keunggulan yang komparatif. 

Karakteristik yang melekat terhadap layanan berkaitan dengan heterogenitas, 

intangibility, perishability, dan ketidakterpisahan sama dengan inkonsistensi yang 

lebih besar dalam mengelola pengalaman pelanggan. Tidak seperti produk fisik dimana 

kualitasnya dapat ditentukan dan dievaluasi sebelumnya, kualitas layanan 

diperdebatkan menjadi lebih mudah dipahami, sulit untuk ditiru, dan bergantung pada 

sikap dan persepsi manusia. 

Menurut (Mason, 2015) kualitas pelayanan digambarkan sebagai gabungan 

atribut layanan atau dimensi yang diinginkan pelanggan. Namun, tidak ada indikasi 

yang jelas dari dimensi ini karena interpretasi mereka berbeda di seluruh konteks bisnis 

maupun individu. Selain itu, beberapa dimensi yang berhubungan dengan pengalaman 

yang canggih tidak dapat diamati atau diukur secara langsung. Selain itu, beberapa 

penelitian telah mengikuti kualitas layanan dengan sejumlah teori dan model yang telah 

dikembangkan untuk mengatasi masalah ini dan menyoroti pentingnya implementasi 

dan dimensi yang berbeda. Selain itu, kualitas layanan telah didefinisikan sebagai 

evaluasi keseluruhan yang dilakukan oleh layanan pelanggan, sementara peneliti lain 
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telah mendefinisikan layanan pelanggan sebagai layanan yang memenuhi kebutuhan 

atau harapan pelanggan. 

2.1.6 Brand Satisfaction 

Sastra mengkonseptualisasikan kepuasan dalam dua cara yang berbeda: 

kepuasan spesifik transaksi dan kepuasan kumulatif keseluruhan (Antonio Carrizo 

Moreira, Silva, & Moutinho, 2017). Pertama terkait dengan evaluasi yang dilakukan 

pelanggan setelah pengalaman pembelian atau konsumsi tertentu, sementara yang 

kedua adalah hasil dari semua kepuasan dalam bertransaksi yang spesifik pada 

sebelumnya. Memperkuat hasil ekspektasi konsumen dan pengalaman dengan merek 

dari waktu ke waktu. kepuasan merek cenderung mengarah kepada pembelian yang 

berulang. Menurut (Drennan et al., 2015) mengingat kepuasan yang sangat positif 

terkait dengan kesetiaan pelanggan merek perlu memahami pentingnya memuaskan 

pelanggan untuk menciptakan kesetiaan perilaku (pembelian). 

Menurut (Mabkhot, Salleh, & Shaari, 2016) kepuasan didefinisikan sebagai 

tanggapan konsumen terhadap evaluasi perbedaan yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dengan kinerja awal dari produk seperti yang dirasakan setelah 

mengonsumsi. Selain itu, definisi lain dari kepuasan adalah sebagai respons emosional 

terhadap pengalaman yang diberikan oleh produk atau layanan tertentu yang dibeli, 

gerai ritel, atau bahkan pola perilaku seperti perilaku belanja dan pembeli serta 

keseluruhan pasar. Kepuasan merek dihasilkan dari respon emosi positif atau negatif, 

ketidaksesuaian dan kepuasan atau ketidakpuasan ditentukan oleh tingkat perbedaan 

setelah perbandingan fungsi yang diharapkan sebelum membeli dan fungsi sebenarnya 

yang dialami setelah pembelian (Kim, Lee, & Suh, 2015). 

(Ahmad & Sherwani, 2015) mendefinisikan kepuasan sebagai ringkasan 

kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosi yang mengelilingi harapan yang tidak 

jelas digabungkan dengan perasaan sebelumnya tentang pengalaman konsumen. 

Kepuasan konsumen sangat penting untuk keberhasilan bisnis jangka panjang, dan 

salah satu topik yang paling sering diteliti dalam pemasaran. 
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2.1.7 Brand Trust 

Menurut (Bianchi, 2015) kepercayaan merek didefinisikan sebagai rata-rata 

kesediaan konsumen untuk bergantung kepada kemampuan merek untuk melakukan 

fungsi yang ditetapkan. Organisasi dengan reputasi yang lebih tinggi (merek yang lebih 

kuat) dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek yang digunakan dan 

mengurangi risiko yang mereka peroleh. Dengan demikian, kepercayaan konsumen 

dapat dipercaya dan kejujuran merek meningkatkan kepercayaan merek. 

(Drennan et.al., 2015) mendefinisikan kepercayaan merek sebagai kemauan 

konsumen rata-rata untuk bergantung terhadap kemampuan merek dalam menjalankan 

fungsi yang dinyatakannya. Kepercayaan merupakan penggerak kesetiaan yang 

signifikan dan menciptakan hubungan pertukaran yang sangat di hargai. (Drennan 

et.al., 2015) berpendapat bahwa tujuan akhir pemasaran adalah untuk menghasilkan 

ikatan yang kuat antara konsumen dan merek serta unsur utama dari ikatan ini adalah 

kepercayaan. Seperti yang didefinisikan oleh (Lin & Ryan, 2016), bahwa kepercayaan 

merek merupakan kesediaan konsumen untuk membalas kemampuan merek dalam 

melakukan fungsi yang diperoleh, terutama di saat-saat ketidakpastian, informasi yang 

jelas dan ketakutan oportunisme. 

(Idrees, Xinping, Shafi, Hua, & Nazeer, 2015) mendefinisikan kepercayaan 

merek sebagai kemauan konsumen rata-rata untuk bergantung kepada kemampuan 

merek untuk menyajikan tugas yang diterima. Kepercayaan merek menghasilkan 

loyalitas atau komitmen merek karena kepercayaan menyebabkan hubungan 

pertukaran yang sangat dihargai. (Afif, Sutiksno, Hardiyanto, & Shiratina, 2015) 

menyatakan bahwa kepercayaan merek sebagai kesiapan konsumen dalam 

mempercayai merek tertentu dari kemampuan fungsionalitas yang dijanjikan dengan 

atributnya. 

2.1.8 Brand Commitment 

Menurut (Sweeney & Swait, 2015) komitmen mengacu pada kecenderungan 

berkelanjutan menuju hubungan pembelian dengan perusahaan. Konsumen cenderung 

meningkatkan dan mempertahankan asosiasi emosional dengan merek mana yang 

menghasilkan perasaan hangat dan menyenangkan mereka. Di sisi lain, konsumen akan 
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memiliki kepemilikan emosional yang lebih kuat terhadap merek. Komitmen dapat 

dibagi menjadi dua komponen termasuk komitmen dan kontinuitas emosional. Ada 

hubungan yang signifikan antara komitmen emosional dan nama merek. Hal ini 

mengacu pada perasaan pribadi yang kuat dan komitmen bisnis emosional berdasarkan 

identifikasi dan berbagi nilai-nilai merek. 

Komitmen merek adalah keadaan psikologis yang menunjukkan sikap positif 

konsumen terhadap nama komersial dan kemauan untuk memiliki hubungan dengan 

produk atau layanan (Shirkhodaie & Rastgoo-deylami, 2016). bahwa komitmen merek 

mengacu pada pengesahan energi dan komitmen terhadap tatanan sosial. (Shirkhodaie 

& Rastgoo-deylami, 2016) mendefinisikan komitmen sebagai penghubung orang-

orang dengan faktor-faktor dan tindakan-tindakan pribadi, berarti ketika komitmen itu 

nyata, hal itu berarti bahwa orang bertanggung jawab atas perilaku dan tindakan 

mereka. 

Gagasan tentang komitmen kemudian menjadi perhatian utama untuk 

memperbaiki proses mental yang mendasari pembelian ulang suatu merek. Menurut 

(Fred Wali, Tiu Wright, & Awa Uduma, 2015) konsep komitmen memberikan dasar 

penting untuk membedakan antara loyalitas merek dan bentuk lain dari perilaku 

pembelian berulang. (Du Preez & Bendixen, 2015) mendefinisikan komitmen merek 

sebagai tingkat keterikatan psikologis karyawan terhadap merek, yang mempengaruhi 

kesediaan mereka untuk mengerahkan upaya ekstra dalam mencapai tujuan merek, 

yaitu untuk mengerahkan perilaku merek kewarganegaraan dan karenanya 

menghasilkan kualitas kekuatan merek yang baru. (Du Preez & Bendixen, 2015) 

awalnya mengemukakan tiga dimensi yang mengarah ke komitmen merek: 

"manajemen sumber daya manusia yang berpusat pada merek, komunikasi merek dan 

ukuran kepemimpinan merek", melihat komitmen merek sebagai "konstruksi tiga 

dimensi yang terdiri dari kepatuhan, identifikasi dan internalisasi. 

2.1.9 Repurchase Intention 

Menurut (Ariffin, Mohd, Putit, Izwan, & Shah, 2016) keinginan membeli 

kembali merupakan penilaian individu tentang pengulangan pembelian lagi di 

perusahaan yang sama. Alasan kenapa pelanggan memutuskan untuk memilih 
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penyedia layanan yang sama dan membeli layanan yang sama berdasarkan pengalaman 

mereka sebelumnya. Keinginan membeli kembali melibatkan penilaian individu 

tentang perusahaan yang sama yang memenuhi kebutuhannya dan penilaian situasi 

layanan saat ini. Niat pembelian kembali oleh pelanggan bergantung pada nilai yang 

diperoleh dalam transaksi dimasa lalu mereka (Ariffin et al., 2016) seperti: kriteria 

kinerja yang sesuai (manfaat), persaingan, dan pertimbangan biaya (Ariffin et al., 

2016). 

(Bao, 2015) berpendapat bahwa minat membeli kembali mengacu pada 

probabilitas subjektif bahwa pelanggan akan terus membeli produk dari penjual online 

yang sama. Menurut (Bao, 2015) niat pembelian ulang adalah salah satu dimensi dari 

niat perilaku. Untuk memeriksa pola perilaku konsumen, telah digunakan dalam 

memprediksi perilaku aktual. Mengenai konsep pembelian kembali, (Song & Woo, 

2015) mendefinisikannya sebagai niat membeli kembali merupakan keyakinan 

seseorang untuk membeli produk lagi berdasarkan evaluasi pembelian di masa lalu dan 

kemungkinan masa depan untuk menggunakan produk berulang kali. Secara umum, 

niat pembelian kembali telah diakui sebagai hasil dari kepuasan pelanggan untuk 

mendorong pembelian kembali. 

Minat membeli kembali telah dipelajari secara luas oleh para ahli pemasaran, 

dan biasanya didefinisikan sebagai niat untuk mengulang pembelian produk atau 

layanan tertentu dari waktu ke waktu. Dalam konteks online, itu didefinisikan sebagai 

penggunaan kembali saluran online untuk membeli dari pengecer tertentu (Liu et al., 

2016). Dengan demikian, niat pembelian kembali dapat dilihat sebagai kelanjutan 

berperilaku. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan generasi millennial sebagai objek 

dalam penelitian di Rumah Denim and Jeans. Perbedaan dengan penelitian terdahulu 

adalah penelitian terdahulu fokus terhadap pengalaman merek dan kualitas layanan 

pada niat pembelian kembali dengan peran kualitas hubungan merek dan dengan objek 

barang tahan lama (mobil) di Istanbul, Turki. Beberapa jurnal acuan sebelumnya yang 
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digunakan sebagai penelitian terdahulu. Penjelasan mengenai penelitian terdahulu 

dapat dilihat di tabel berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul Variabel Objek Hasil Penelitian GAP 
1. Reham A brand preference Branding, Brand Objek dalam Memberikan wawasan Penelitian ini 

Ebrahim, and repurchase Experience, Brand penelitian ini tentang pentingnya berusaha untuk 
Ahmad intention model: the Preference, Brand adalah persepsi konsumen memberikan 

Ghoneim, role of consumer Knowledge, Mobile pengguna kepada berbagai faktor pemahaman 
Zahir experience Phones, Mixed- ponsel dengan pengetahuan merek tentang bagaimana 

Irani, & method jenis produk dalam membentuk pengetahuan merek 
Ying Fan Methodology dan konteks di preferensi merek. Hal dan pengalaman 

(2016) negara Mesir. ini menunjukkan merek menentukan 
pentingnya tanggapan preferensi merek 
pengalaman konsumen dan untuk 
terhadap merek dalam menyelidiki 

mengembangkan dampaknya 
preferensi merek terhadap niat 

mereka yang mengubah pembelian kembali 
dalam mempengaruhi merek. 

niat pembelian kembali 
merek. 

2. A. The Effects of Brand Brand Experience, Pengguna Menunjukkan bahwa Penelitian ini 
Moreira, Experiences on Loyalty, telekomunikasi pengalaman merek berusaha untuk 

P. Silva & Quality, Satisfaction Satisfaction, trust, triple play di dapat digunakan untuk menambah 
V. and Loyalty: An Service Quality, & beberapa kota menghasilkan pengetahuan 

Moutinho Empirical Study in Multiple-play besar di negara kesetiaan, kepercayaan, tentang peran yang 
(2017) the Portugal. dan persepsi kualitas, dimainkan oleh 

Telecommunications Meskipun kepuasan pengalaman merek 
Multiple-play Service dikonfirmasi sebagai dan hubungannya 

Market prediktor kesetiaan dengan kepuasan, 
utama, kualitas layanan kepercayaan dan 

memiliki efek tidak kualitas layanan 
langsung. Untuk dalam 

membangun loyalitas pengembangan 
pelanggan, pemasar kesetiaan. 

harus mengelola 
pengalaman merek, 

kualitas layanan, 
kepuasan, dan 
kepercayaan. 

Pengalaman merek 
dapat dieksplorasi 
sebagai cara untuk 

membedakan layanan 
dalam mengubah 

persepsi pelanggan 
terhadap suatu merek 

dan akhirnya, mengarah 
pada retensi pelanggan. 

3. Lujun Su, The effects of Service Quality, Objek dalam hasil menunjukkan Penelitian ini 
Scott R. perceived service Customer penelitian ini bahwa kepuasan menyediakan dan 
Swanson quality on repurchase Satisfaction, adalah pelanggan secara menguji model 
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No Peneliti Judul Variabel Objek Hasil Penelitian GAP 
& X. intentions and Customer-company pelanggan hotel keseluruhan terintegrasi yang 
Chen subjective well-being Identification, di negara China sepenuhnya memediasi meneliti dua 

(2016) of Chinese tourists: Repurchase khususnya hubungan antara kualitas hubungan 
The mediating role of Intention & pelanggan persepsi kualitas konstruksi 
relationship quality Subjective Well- domestik. layanan dan niat (customer 

being pembelian kembali satisfaction, 
dengan kesejahteraan customer-company 

subjektif masing- identification) 
masing. Identifikasi sebagai variabel 

perusahaan pelanggan mediasi antara 
secara parsial persepsi kualitas 

memediasi hubungan layanan 
antara persepsi kualitas penginapan 

layanan dan niat wisatawan Cina 
pembelian kembali dan dan dua hasil 
kesejahteraan subjektif, (repurchase 

masing-masing. intentions, 
subjective well-

being) 
4. P. The relationship Customer Retention, Objek dalam Ditemukan bahwa Penelitian ini 

Thaichon between service Service Quality, penelitian ini kualitas layanan bertujuan untuk 
& T.N. quality, satisfaction, Satisfaction, adalah berpengaruh positif memahami 
Quach trust, value, Commitment, pengguna pada evaluasi afektif hubungan antara 
(2015) commitment and Internet Service layanan internet dan kognitif pelanggan, kognitif (yaitu 

loyalty of Internet Provider di rumah di termasuk kepuasan, kualitas layanan) 
service providers' negara kepercayaan, dan afektif (yaitu 

customers Thailand. komitmen, dan nilai. kepuasan 
Selain itu, kepuasan dan pelanggan, nilai, 
komitmen merupakan kepercayaan dan 
penentu dari kesetiaan komitmen) evaluasi 

sikap dan perilaku. pelanggan 
Anehnya, efek dari penyedia layanan 

kepercayaan pelanggan Internet (ISP). 
pada kesetiaan perilaku 

tidak dikonfirmasi. 
Demikian pula, nilai 

tidak memiliki 
pengaruh yang 

signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan. 
Dengan memberikan 
wawasan berharga ke 

dalam retensi dan 
kesetiaan konsumen, 

penelitian yang 
diusulkan 

mengembangkan 
pemahaman konsumen. 

5. J. The impact of Brand Commitment, Objek dalam Hasil temuan Penelitian ini 
Hanaysha product innovation Brand Satisfaction, penelitian ini mengungkapkan bahwa menguji dampak 

& H. on relationship Brand Trust, adalah model penelitian ini inovasi produk 
Hilman quality in automotive pengguna mobil sangat sesuai dengan terhadap kualitas 
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No Peneliti Judul Variabel Objek Hasil Penelitian GAP 
(2015) industry: Strategic 

focus on brand 
satisfaction, brand 

trust, and brand 
commitment 

Product Innovation, 
Relationship Quality 

otomotif di 
negara 

Malaysia. 

data dan mencapai nilai 
yang direkomendasikan 
untuk semua indeks fit. 
Temuan menunjukkan 
bahwa inovasi produk 
memiliki efek positif 

yang signifikan 
terhadap kualitas 

hubungan dan 
dimensinya; 

kepercayaan merek, 
komitmen merek, dan 

kepuasan merek. 
Temuan juga 

menunjukkan bahwa 
kontribusi utama dari 
penelitian ini terletak 

pada pemeriksaan 
inovasi produk sebagai 

anteseden terhadap 
kualitas hubungan dan 
dimensinya daripada 

melihat pada anteseden 
yang sering digunakan. 

hubungan dalam 
industri otomotif. 

No Peneliti Judul Variabel Objek Hasil Penelitian GAP 
6. R. Rather 

& J. 
Sharma 
(2016) 

Brand Loyalty with 
Hospitality Brands: 

The Role of Customer 
Brand Identification, 
Brand Satisfaction 

and Brand 
Commitment 

Brand Loyalty, 
Customer Brand 

Identification, 
Brand Satisfaction, 
Brand Commitment 
& Hospitality Brand 

Objek dalam 
penelitian ini 
adalah para 
tamu yang 

tinggal di hotel 
bintang empat 

dan lima di 
negara India. 

Temuan 
mengungkapkan bahwa 
empat variabel secara 
signifikan terkait satu 
sama lain dan berguna 

bagi operator hotel 
untuk mempromosikan 

keberhasilan bisnis 
jangka panjang, 

menghasilkan 
keunggulan kompetitif, 
dan membedakan dari 
para pesaingnya dalam 

membangun dan 
mempertahankan 
hubungan j angka 
panjang dengan 

pelanggan dari merek 
perhotelan. 

penelitian ini 
menyelidiki untuk 

mengevaluasi 
hubungan antara 
empat perspektif 
pemasaran yaitu 

identifikasi merek 
pelanggan, 

kepuasan merek, 
komitmen merek 

dan loyalitas 
merek. 

7. Sonja 
Bidmon 
(2017) 

How does attachment 
style influence the 

brand attachment — 
brand trust and 

brand loyalty chain 
in adolescents? 

Attachment Theory, 
Brand Attachment, 

Brand Loyalty, 
Brand Trust, 

Attachment Style, 
Brand Attachment 
Predisposition & 

Adolescents 

Objek dalam 
penelitian ini 
adalah murid 

sekolah 
menengah di 

negara Jerman. 

Hasil menunjukkan 
bahwa dimensi 
independen dan 

dependen dari gaya 
lampiran orangtua 

secara positif 
mempengaruhi dimensi 

yang sesuai dari 

Peneliti 
memberikan 

kontribusi kepada 
semakin banyak 

literatur yang 
menyelidiki 

bagaimana dan 
mengapa 
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No Peneliti Judul Variabel Objek Hasil Penelitian GAP 
kecenderungan 

pemasangan merek dan 
penting untuk semua 

konstruksi di sepanjang 
lampiran merek, 

kepercayaan merek dan 
rantai loyalitas merek. 

Namun, ini tidak terjadi 
dengan dimensi "aman" 

dari gaya lampiran 
orangtua. Dimensi 

aman dari predisposisi 
pelekatan merek. Di sisi 
lain, memiliki dampak 
signifikan setidaknya 

pada kepercayaan 
merek. 

konsumen 
membentuk 

koneksi ke merek 
dengan 

menerapkan 
kerangka teoritis 

lampiran. 

8. Sabrina 
M. 

Hegner 
Colin 

Jevons 
(2016) 

Brand trust: a cross-
national validation in 
Germany, India, and 

South Africa 

Competence, 
Predictability, 

Benevolence/Integrit 
y, Brand Trust, 

Purchase/Repurchas 
e Intention 

Objek dalam 
penelitian ini 
adalah latar 

belakang 
budaya di 

masing-masing 
negara seperti 
Jerman, India 

dan Afrika 
Selatan. 

Hasilnya menunjukkan 
bahwa kepercayaan 

merek secara 
keseluruhan 

dipengaruhi oleh 
kompetensi, 

prediktabilitas dan 
kebajikan atau 

integritas. Implikasi 
praktis, teknologi 
komunikasi global 

berarti bahwa merek 
semakin terbuka secara 

internasional. Agar 
berhasil dalam 

hubungan merek-
konsumen lintas 

budaya, manajer harus 
membangun 

keterampilan untuk 
memahami dan 

menangani perbedaan 
budaya ini serta 

memahami aspek-aspek 
mendasar yang tidak 
berbeda di seluruh 

budaya. Model yang 
dikembangkan dalam 

makalah ini akan 
berguna bagi para 

peneliti dan manajer 
untuk mendapatkan 
wawasan yang lebih 
mendalam ke dalam 

hubungan saling 

Penelitian ini 
menetapkan 
pentingnya 

kepercayaan merek 
untuk membangun 
hubungan j angka 
panjang dengan 

konsumen. Namun 
demikian, ada 

kebingungan dalam 
literatur tentang 

bagaimana 
mengukur 

kepercayaan pada 
merek 
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No Peneliti Judul Variabel Objek Hasil Penelitian GAP 
percaya yang dimiliki 

konsumen dengan 
merek mereka. 

Orisinalitas / nilai Studi 
lintas-nasional ini 

dibangun di atas karya 
yang baru-baru ini 

diterbitkan dan 
berkontribusi untuk 

memperkaya 
pemahaman 

kepercayaan merek. 
9. E. Erkmen 

& M. 
Hancer 
(2015) 

Linking brand 
commitment and 
brand citizenship 

behaviors of airline 
employees: "The role 

of trust" 

Brand Commitment, 
Brand Trust & 

Brand Citizenship 
Behaviors 

Objek dalam 
penelitian ini 

adalah 
pramugari dari 

perusahaan 
penerbangan. 

Bahwa kepercayaan 
merek memiliki 
pengaruh yang 

signifikan terhadap 
perilaku merek 

kewarganegaraan serta 
memediasi pengaruh 

komitmen merek pada 
perilaku ini. 

Penelitian ini 
berfokus pada 

pengaruh 
komitmen merek 

karyawan dan 
membatasi 

dukungan empiris. 

10. A. Fred 
Wali, L. 

Tiu 
Wright & 

I. Awa 
Uduma 
(2015) 

Customer 
Relationship 

Management for 
Brand Commitment 
and Brand Loyalty 

Customer 
relationship 

management, 
customer advocacy, 
brand commitment, 

loyalty 

Objek dalam 
penelitian ini 

adalah 
pelanggan bank 

penerima 
deposito di 

negara Nigeria. 

Studi ini menemukan 
bahwa strategi CRM 

berdampak positif pada 
komitmen merek dan 

perilaku loyalitas merek 
bank pelanggan. 
Namun, loyalitas 

kelanjutan tertimbang 
sangat positif pada 
perilaku advokasi 

pelanggan dari loyalitas 
afektif. 

Penelitian ini 
menguji dampak 

dari strategi 
manajemen 
hubungan 

pelanggan terhadap 
komitmen merek 

pelanggan dan 
loyalitas merek di 
sektor keuangan 

Nigeria. 

11. W. Yin 
Chan, C. 
K.M. To 

& W. 
Ching 
Chu 

(2015) 

Materialistic 
consumers who seek 

unique products: 
How does their need 
for status and their 
affective response 

facilitate the 
repurchase intention 

of luxury goods? 

Status Consumption, 
Luxury & 

Repurchase 
Intention 

Objek dalam 
penelitian ini 

adalah pembeli 
di tiga distrik 
perbelanjaan 

yang sebagian 
besar dimiliki 
untuk belanja 

mewah di 
negara Hong 

Kong (Central, 
Tsimshatsui dan 
Causeway Bay). 

Hasil menunjukkan 
bahwa respon afektif 

memiliki dampak 
langsung yang kuat 

terhadap niat pembelian 
kembali. Kebutuhan 
untuk keunikan dan 

materialisme memiliki 
efek tidak langsung 
pada niat pembelian 

kembali melalui 
konsumsi status. 

Akibatnya, hasilnya 
akan memperkaya 

literatur yang ada pada 
perilaku konsumen dan 
memberikan implikasi 

teoretis dan praktis. 

Penelitian ini 
diketahui bahwa 
status konsumsi 

memenuhi 
kebutuhan hedonis 
konsumen barang 
mewah; Respon 

afektif yang 
dihasilkan dari 

perilaku pembelian 
barang mewah 

dikaitkan dengan 
tampilan kekayaan 

dan makna 
simbolis yang 
diperoleh dari 
status sosial. 
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No Peneliti Judul Variabel Objek Hasil Penelitian GAP 
12. A. Lam, Modelling the Green Products, Objek dalam Hasil penelitian Penelitian ini 

M. Lau & Relationship among Repurchase penelitian ini menunjukkan bahwa menginvestigasi 
R Cheung Green Perceived Intention adalah merek kepercayaan dan hubungan antara 

(2016) Value, Green Trust, air kemasan kepuasan hijau nilai hijau yang 
Satisfaction, and yang diproduksi memediasi hubungan dirasakan, 

Repurchase Intention oleh Coca-Cola antara nilai yang kepercayaan hijau, 
of Green Products di Hong Kong. dipersepsikan hijau dan kepuasan, dan niat 

Dalam sebuah niat pembelian kembali. pembelian kembali 
studi empiris, Hasil penelitian juga produk hijau. 

Bonaqua adalah menunjukkan bahwa 
salah satu dari driver niat pembelian 

tiga merek kembali produk hijau 
teratas di Hong diwakili oleh nilai yang 
Kong, bersama dirasakan, kepercayaan 

dengan dua hijau, dan kepuasan. 
merek lokal Perusahaan harus 

lainnya: Watson menekankan sumber 
dan Vita. daya untuk 

meningkatkan aspek-
aspek ini untuk 

meningkatkan niat 
pembelian kembali 

produk hijau di 
kalangan konsumen. 

13. Azize The effects of brand Brand Experience, Objek dalam Temuan penelitian penelitian ini 
Sahin, experience and Service Quality, penelitian ini menunjukkan bahwa adalah untuk 
Cemal service quality on Brand Satisfaction, diambil secara pengalaman merek menyelidiki efek 

Zehir & repurchase intention: Brand Trust, Brand acak dari tampaknya jauh lebih dari pengalaman 
Hakan The role of brand Commitment, populasi menonjol daripada merek dan kualitas 
Kitapci relationship quality Repurchase konsumen yang membangun merek layanan pada niat 
(2012) Intention tinggal di dalam dalam membentuk dan pembelian kembali 

wilayah membangun hubungan untuk merek 
metropolitan yang bermakna dan dengan peran 
kota besar di tahan lama dengan kualitas hubungan 

Istanbul, Turki. konsumen. merek 
Sampel acak 

termasuk 
konsumen yang 
mungkin berada 

di mana saja 
dengan merek 

otomotif 
tertentu. 

Responden 
dalam 

penelitian ini 
memiliki model 

mobil yang 
sama dan 

mempresentasik 
an tanggapan 
mereka sesuai 
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No Peneliti Judul Variabel Objek Hasil Penelitian GAP 
dengan 

pengalaman 
merek mereka. 

Sumber: Data c iolah oleh penu lis. 

2.3 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Azize et al., 2012) yang 

meneliti tentang efek dari brand experience dan service quality terhadap repurchase 

intention dengan peran brand relationship quality, studi kepada konsumen Rumah 

Denim and Jeans. Alasan peneliti menggunakan model penelitian replikasi adalah 

adanya kecocokan variabel yang akan diteliti dengan objek penelitian. Berdasarkan 

variabel yang terdapat dalam penelitian ini, berikut ini adalah kerangka konseptual 

yang telah dibentuk adalah sebagai berikut: 

2.3.1 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. 

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 (§ahin et al., 2012). Proses dimana 

seorang individu memberikan kepercayaan dengan merek yang didasarkan pada 

pengalamannya. Oleh karena itu sebagai atribut dari pengalaman merek akan 

dipengaruhi oleh evaluasi konsumen setiap langsung (misalnya percobaan, 

penggunaan, kepuasan dalam konsumsi) dan kontak tidak langsung (iklan, dari mulut 

ke mulut, reputasi merek) dengan merek (§ahin et al., 2012). 

Di antara semua kontak yang berbeda dengan merek, pengalaman konsumsi 

memperoleh lebih banyak relevansi dan kepentingan sebagai sumber kepercayaan. 
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Menurut (§ahin 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. 

2.3.2 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 (§ahin 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, (§ahin 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 (§ahin 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. 
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2.3.3 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 (§ahin 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 (§ahin 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 (§ahin 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 (§ahin 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: 

H7: Brand satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap repurchase 

intention. 

2.3.4 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 
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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 

(§ahin 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 (§ahin et al., 2012) niat 

membeli kembali. Berdasarkan diskusi sebelumnya, maka dapat dilihat hipotesis 

sebagai berikut: 

H8: Brand trust memiliki pengaruh positif terhadap repurchase intention. 

2.3.5 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 
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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 (§ahin 

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 (§ahin 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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2.4 Model Hipotesis 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
Sumber: Replikasi dari penelitian (§ahin et al., 2012) 

Keterangan: 
H1: Brand experience memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
brand satisfaction. 
H2: Brand experience memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
brand trust. 
H3: Brand experience memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
brand commitment. 
H4: Service quality memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap brand 
satisfaction. 
H5: Service quality memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap brand 
trust. 
H6: Service quality memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap brand 
commitment. 
H7: Brand satisfaction. memiliki pengaruh positif yang signifikan repurchase 
intention. 
H8: Brand trust memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap repurchase 
intention. 
H9: Brand commitment memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
repurchase intention. 
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Rancangan deskriptif memerlukan spesifikasi yang jelas mengenai who (siapa), what 

(apa), when (kapan), where (dimana), why (kapan) dan way (cara). 

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). 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 
Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer dan data sekunder. 

Data primer akan didapatkan melalui kuesioner yang dibuat oleh peneliti dengan 

menggunakan skala Likert 5 poin yaitu skala pengukuran dengan lima kategori respon 

yang berkisar antara sangat tidak setuju (= 1) dan sangat setuju (= 5) yang 

mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka 

terhadap masing-masing dari pertanyaan mengenai objek stimulus (Naresh K. 

Malhotra, 2010). Dan untuk data sekunder peneliti akan memperoleh melalui fasilitas 

internet, buku, jurnal akademis dan informasi mengenai profile perusahaan yang 

diteliti. 

1) Data primer 

Data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian 

dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti (Naresh K. Malhotra, 

2010). Data primer di peroleh dari survei melalui kuesioner kepada konsumen 
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Rumah Denim and Jeans. Pengumpulan data untuk setiap sampel diambil 

secara acak dari populasi konsumen Rumah Denim and Jeans. Kuesioner yang 

akan dikembangkan dalam penelitian ini akan terbagi dalam beberapa bagian, 

antara lain: 

1. Kuesioner ini berisikan tentang identitas peneliti dan tujuan 

diadakan penelitian. 

2. Kuesioner ini mempertanyakan profil dari responden yang 

mencakup tempat tinggal, jenis kelamin, usia, pendidikan 

terakhir, dan juga pertanyaan penyesuain yang akan 

mengidentifikasi responden untuk masuk kedalam sampel 

penelitian atau tidak. 

3. Kuesioner ini menjelaskan dan mempertanyakan responden 

terhadap, sejumlah variabel dalam penelitian ini. 

2) Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti didapatkan dari berbagai pihak lain 

maupun sumber, seperti buku jurnal, media internet, serta jurnal-jurnal 

penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian (Naresh K. 

Malhotra, 2010). Data sekunder didapat dari buku pendukung yang 

berhubungan dengan penelitian ini, seperti informasi dari buku literatur, jurnal, 

dan publikasi-publikasi yang terkait dengan masalah penelitian tersebut. 

3.3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 
3.3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan kumpulan elemen yang ingin dibuat dari berbagai 

kesimpulan yang mencakup secara keseluruhan dalam kepentingan 

permasalahan penelitian (Schindler, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen generasi milenial dari Rumah Denim and Jeans. 

3.3.2.2 Sampel 

Sampel merupakan proses pemilihan beberapa elemen dari suatu populasi 

untuk merepresentasikan populasi tersebut (Schindler, 2006). Sampel dalam 

penelitian ini adalah sejumlah konsumen dengan generasi milenial pengguna 
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diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki oprasional variabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Tabe Operasional Variabel 
Nama 

Variabel 
Definition Variabel Alat Pengukuran Skala 

Pengukuran 

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 
(Sahin 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. 

(Sahin et al., 2012) 

Likert Scale 
1-5 

Kepuasan 
didefinisikan 

sebagai respon yang 
berkaitan dengan 

sikap dan nilai 

BS1: Saya sangat puas 
dengan layanan yang 
diberikan oleh Rumah 
Denim and Jeans. 
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Nama 
Variabel 

Definition Variabel Alat Pengukuran Skala 
Pengukuran 

Brand 
Satisfaction 

(B S) 

terhadap situasi 
pembelian 

(Sahin et al., 2012) 

BS2: Saya sangat puas 
dengan Rumah Denim and 
Jeans. 
BS3: Saya sangat senang 
dengan Rumah Denim and 
Jeans. 
BS4: Rumah Denim and 
Jeans melakukan 
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. 

(Sahin et al., 2012) 

Likert Scale 
1-5 

Brand Trust 

(BT) 

Kepercayaan 
didefinisikan 

sebagai keyakinan 
percaya diri 

konsumen bahwa ia 
dapat mengandalkan 

penjual untuk 
memberikan 
layanan yang 

dijanjikan 
(Sahin 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. 

Likert Scale 
1-5 
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Nama 
Variabel 

Definition Variabel Alat Pengukuran Skala 
Pengukuran 

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 saya 
ketika produk tersebut 
bermasalah. 

(Sahin et al., 2012) 

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. 

(Sahin 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. 

(Sahin et al., 2012) 

Likert Scale 
1-5 
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Nama 
Variabel 

Definition Variabel Alat Pengukuran Skala 
Pengukuran 

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. 
(Sahin 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. 

(Sahin et al., 2012) 

Likert Scale 
1-5 

Brand 
Experience 

(BE) 

Pengalaman merek 
dikonseptualisasikan 

sebagai sensasi, 
perasaan, kognisi, 

dan tanggapan 
perilaku yang 

ditimbulkan oleh 
rangsangan terkait 

merek yang 
merupakan bagian 

dari desain, identitas 
merek, kemasan, 
komunikasi, dan 

lingkungan. 
(Sahin et al., 2012) 

BE1: Merek ini 
memberikan kesan 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 

Likert Scale 
1-5 
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Nama 
Variabel 

Definition Variabel Alat Pengukuran Skala 
Pengukuran 

pribadi secara 
keseluruhan. 

(Sahin et al., 2012) 
Measurement From: (Sahin et al., 2012). 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

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). Terdapat 6 (enam) langkah dalam melakukan metode SEM menurut 

(Naresh K. Malhotra, 2010), yaitu : 

1) Mendefinisikan Individual Construct. 

2) Menspesifikasi Measurement Model. 

3) Melakukan pengkajian reabilitas dan validitas Measurement Model. 

4) Menspesifikasi Structural Model. 

5) Mengkaji Structural Model. 

6) Membuat kesimpulan dan rekomendasi. 

Software yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah Analisys of 

Moment Structure (AMOS) 22. 

3.5.1 Spesifikasi Model 

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 
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tersebut sangat penting dalam Structural Equation Model (SEM). Dalam penelitian ini 

variabel Brand Experience, Service Quality, Brand Satisfaction, Brand Trust, Brand 

Commitment dan Repurchase Intention Berdasarkan hal tersebut, path diagram 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Model Pengukuran 
Sumber: Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Analisys of Moment 

Structure (AMOS) 22. 

Keterangan : 
BE : Brand Experience. 
SQ : Service Quality. 
BS : Brand Satisfaction. 
BT : Brand Trust. 
BC : Brand Commitment. 
RI : Repurchase Intention. 
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3.5.2 Identifikasi (Identification) 

Sebelum masuk ke tahap estimasi dalam mencari solusi dari persamaan 

simultan yang mewakili model untuk dispesifikasikan, bahwa perlu memeriksa 

identifikasi dari persamaan simultan tersebut. Menurut (Wijanto, 2008) secara garis 

besar ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan, yaitu: 

1. Under-identified model 

Merupakan Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar 

dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan 

covariance dari variabel-variabel teramati). Model under-identified model 

dikategorikan jika degree of freedom negatif. Jika identifikasi sudah 

menunjukkan under-identified, maka tidak perlu lagi melakukan estimasi 

dan penilaian model. 

2. Just-identified model 

Merupakan model yang diestimasikan dan memiliki jumlah parameter 

sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, sebuah model tergolong Just-

Identified jika degree of freedom adalah 0 (nol). Estimasi dan penilaian 

model tidak perlu dilakukan jika terjadi Just-Identified. 

3. Over-identified model 

Merupakan model yang diestimasikan dan memiliki jumlah parameter 

lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Pada SEM, sebuah model 

tergolong Over-Identified jika degree of freedom adalah positif. Sehingga 

diperlukan estimasi dan penilaian model. 

3.5.3 Estimasi (Estimation) 

Setelah mengetahui bahwa identifikasi dari model merupakan over-identified, 

maka tahap yang harus dilakukan dalam mendesain penelitian yaitu melakukan 

estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam model. 

SEM yang digunakan adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE secara 

interaktif akan meminimalisasikan fungsi F(S, £(0) ) sebagai berikut: 

F ML (0)= log |H (0) + tr(SI-1) (0)) - log |S| - (p+q) 
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bersifat related atau unrelated. Nilai yang kurang dari 0,5 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antar variabel dan merupakan nilai yang 

diharapkan. 

3) Anti Image Matrices adalah setiap nilai pada kolom diagonal matriks 

kolerasi anti image menunjukkan Measure of Sampling Adequacy dari 

masing-masing indikator. Niali diagonal anti-image correlation matrix 

diatas 0,5 menunjukkan bahwa variabel sesuai dengan struktur variabel 

lainnya di dalam faktor tersebut. 

4) Factor Loading of Component Matrix merupakan variabel komponen 

faktor. Nilai Factor Loading lebih besar atau sama dengan 0,5. 

3.6.2 Uji Reliabilitas (Pre-test) 

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apaakah alat ukur yang digunakan bisa diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Hair et al., 2010). Beberapa 

metode dalam pengujian realibilitas antara lain adalah Cronbach's Alpha yang 

mana metode tersebut memiliki nilai 0,6 sampai 0,7 atau diatas nilai tersebut. 

Setelah melakukan pengujian validitas, item yang gugur dan item yang tidak 

gugur akan dilakukan uji realbilitas. Pengukuran realibilitas di dalam SEM akan 

menggunakan composite reliability measure dan variance extracted measure. 

Konstruk yang tidak reliabel tidak dapat valid. Perhitungan reliabilitas dengan 

menggunakan rumus composited reliability (CR) dapat dijelaskan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Sebuah konstruk memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai construct 

reliability (CR) lebih besar atau sama dengan 0,7. Estimasi diantara 0,6 dan 0,7 dapat 

dianggap bisa diterima apabila estimasi dari validitas model bagus. 

CR = 
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Pengukuran lain untuk menguji realibilitas adalah average variance extracted 

(AVE), dimana AVE merupakan varians dalam indikator atau variabel teramati yang 

dijelaskan oleh konstruk laten. Berikut merupakan rumus dari AVE: 

Sebuah konstruk memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai avarage variance 

extracted (AVE) lebih besar atau sama dengan 0,5. Apabila suatu AVE adalah 0,5 atau 

lebih, maka bisa dikatakan sebagai valid, namun sebaliknya apabila AVE dibawah dari 

0,5 maka validitasnya bisa dipertanyakan. 

3.7 Uji Hipotesis 

Nilai p-value dari dua variabel yang saling berhubungan dalam model dapat 

dilihat untuk menentukan apakah hipotesis tersebut didukung atau tidak didukung 

sebagai hasil dari pengujian hipotesis. Apabila nilai p-value < 0.05, maka hipotesis 

didukung oleh data, dan jika hipotesis tersebut tidak didukung oleh data, maka nilai p-

value > 0.05. 

AVE = 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
4.1.1 Rumah Denim and Jeans 

Rumah Denim and Jeans pertama kali didirikan dibulan Januari pada tahun 

2012 di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Rumah Denim and Jeans didirikan oleh 

Muhammad Ali Akbar Taufani yang lahir di Jakarta 12 Maret 1990, dan merupakan 

mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Berdirinya Rumah Denim and Jeans 

karena Ali Akbar (owner) sangat menyukai celana jeans dan sering menjahitkan celana 

teman-teman kuliahnya di tempat konveksi. Pada dasarnya Rumah Denim and Jeans 

adalah sebuah vendor untuk menyediakan jasa penjahitan kepada brand-brand yang 

ada di Indonesia, bahkan luar Indonesia dan sekarang sudah mencapai 30 brand yang 

Rumah Denim and Jeans produksi. Sedangkan Comic Jeans adalah brand custom 

celana yang dimiliki oleh Ali Akbar. Comic diambil dari gabungan kata yaitu 

Communicative, innovative dan creative. 

Dahulu Rumah Denim and Jeans hanya ada di Pamulang. Tapi sampai dengan 

berjalannya waktu Rumah Denim and Jeans 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. Rumah Denim and Jeans selain dapat membuat 

sebuah celana dengan sesuai selera, harganya juga tidak terlalu mahal, harga celana 

jeans di Rumah Denim and Jeans ini berkisar antara Rp.135.000 sampai dengan 

Rp.920.000. Rumah Denim and Jeans juga memiliki keunggulan yaitu, pembuatan atau 

custom satu celana hanya butuh waktu sehari saja. Jadi, hanya di Rumah Denim and 

Jeans yang memiliki sebuah celana dan jaket sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

para konsumen. Keunggulan lain dari Rumah Denim and Jeans selain proses 

pengerjaannya yang relatif cepat yaitu satu hari langsung jadi, disini konsumen dapat 

garansi selama satu tahun, apabila jeans yang sudah dibeli mengalami kerusakan. Tentu 

hal tersebut tidak ditemukan apabila membeli celana dan jaket jeans di toko biasa. 

47 
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Gambar 4.1 Interior dan Logo dari Rumah Denim and Jeans 
Sumber: (Rumah Denim and Jeans, 2016). 

Gambar 4.2 Bahan, Variasi Produk dan Produk Yang Sudah Jadi 
Sumber: (Rumah Denim and Jeans, 2016). 
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4.2 Uji Validitas dan Realibilitas 
4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrumen dalam 

mengukur sesuatu yang ingin diukur (Hair et al., 2010). Pengukuran validitas dilakukan 

dengan menganalisis faktor kepada hasil pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-

Olkin measure of sampling adequacy (KMO), Bartlett's test of sphericity 

(signifikasi/Sig), Anti-image matrices (MSA), dan factor loading of component matrix 

(factor loading). 

Berikut merupakan hasil uji validitas berdasarkan perhitungan melalui IBM 

SPSS 21 yang telah direkapitulasi. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data (Pre-Test) 

Variabel Indikator KMO Sig MSA Factor 
loading kesimpulan 

nilai yang diisyaratkan >0,5 <0,5 >0,5 >0,5 valid 

SQ 1 0,670 0,615 Valid 

SQ 2 0,763 0,734 Valid 

SQ 3 0,755 0,757 Valid 

SQ SQ 4 0,664 0,000 0,616 0,648 Valid 

SQ 5 0,603 0,714 Valid 

SQ 6 0,551 0,558 Valid 

SQ 7 0,700 0,703 Valid 

BS 1 0,752 0,590 Valid 

BS 2 0,621 0,715 Valid 

BS 3 0,656 0,836 Valid 
BS BS 4 0,602 0,000 0,594 0,699 Valid 

BS 5 
0,602 0,000 

0,469 0,567 Valid 

BS 6 0,614 0,661 Valid 

BS 7 0,592 0,733 Valid 
BS 8 0,478 0,345 Tidak Valid 
BT 1 0,784 0,697 Valid 

BT BT 2 0,846 0,000 0,892 0,710 Valid 
BT 3 0,828 0,843 Valid 
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BT 4 0,867 0,844 Valid 
BT 5 0,866 0,817 Valid 
BT 6 0,831 0,768 Valid 
BT 7 0,818 0,601 Valid 
BC 1 0,609 0,795 Valid 
BC 2 0,557 0,790 Valid 

BC BC 3 0,646 0,000 0,787 0,782 Valid 
BC 4 0,754 0,840 Valid 
BC 5 0,579 0,758 Valid 
RI 1 0,584 0,850 Valid 
RI 2 0,538 0,781 Valid 

RI RI 3 0,550 0,000 0,517 0,796 Valid 
RI 4 0,366 0,489 Tidak Valid 
RI 5 0,730 0,769 Valid 
BE 1 0,720 0,669 Valid 
BE 2 0,695 0,663 Valid 
BE 3 0,604 0,590 Valid 

BE BE 4 0,712 0,000 0,730 0,717 Valid 
BE 5 0,695 0,765 Valid 
BE 6 0,704 0,815 Valid 
BE 7 0,817 0,788 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 21. 

Kesimpulan pada item-item indikator (pertanyaan) dalam kuisioner yang terdiri dari 

enam variabel dengan tiga puluh sembilan indikator beberapa dapat mengukur apa 

yang ingin diukur dalam penelitian ini. Dalam tabel 4.1 menunjukkan beberapa 

indikator pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

diisyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa beberapa pernyataan dalam pre-test adalah 

valid. Jadi, dikarenakan ada beberapa item indikator yang harus disingkirkan atau 

dibuang, item indikator yang valid dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap 

penelitian selanjutnya. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 
Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan konsistensi dan 

stabilitas dari suatu skala pengukuran. Perbedaan antara uji reliabilitas dengan uji 

validitas yang pertama adalah memusatkan perhatian pada masalah konsisten, dan yang 
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kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan untuk dapat menghasilkan hasil yang 

sama. Metode pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha yang memiliki 

nilai 0.6 sampai 0.7 atau diatas nilai tersebut, dan setelah di uji validitasnya maka item 

yang gugur dibuang dan item tersebut tidak gugur akan tetapi dimasukan ke dalam uji 

reliabilitas. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas indikator pertanyaan. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data (Pre-Test) 
Cronbach's 

Variabel Alpha Kriteria 
Service Quality 0,798 Reliable 
Brand Satisfaction 0,791 Reliable 
Brand Trust 0,875 Reliable 
Brand Commitment 0,849 Reliable 
Repurchase 
Intention 0,781 Reliable 
Brand Experience 0,811 Reliable 

Berdasarkan hasil data di tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu service quality, brand satisfaction, brand trust, brand commitment, 

repurchase intention dan brand experience memiliki cronbach's alpha > 0,60. Hasil 

ini menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke 

responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

4.3 Profil Responden 
Pada subab ini akan menjelaskan tentang profil responden penelitian secara 

keseluruhan. Profil responden ini didapatkan dengan cara menyebarkan kuisioner 

secara online dengan menggunakan google form kepada para responden yang sudah 

pernah membeli kembali terhadap produk dari Rumah Denim and Jeans. Karakteristik 

dalam penelitian ini adalah kriteria orang yang menyukai jeans, jenis kelamin, usia dan 

pendidikan terakhir. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan 232 responden. Dari 

232 responden yang mengisi kuisioner secara online, hanya 195 responden yang lolos 

uji validitas dan uji reliabilitas. Sehingga dalam penelitian data responden yang 

digunakan adalah sebanyak 195. 

Indonesia Banking School 

Pengaruh Brand Experience..., Muhammad Reza Almizan, Ma.-Ibs, 2018



52 

JUMLAH KUESIONER 
Kuesioner yang 

tidak digunakan 
37 

Kuesioner yang 
digunakan 

195 

Jumlah 
Kuisioner 
didapat 

232 

Gambar 4.3 Jumlah Kuesioner Responden 
Sumber: Hasil pengolahan data primer menggunakan Microsoft Excel 

Jumlah kuesioner yang didapatkan sebanyak 232 kuesioner, dari keseluruhan yang 

didapat, terdapat 37 responden yang tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi 

pertanyaan screening. Dengan demikian, tingkat responden yang menyukai dan 

pengguna celana jeans di Rumah Denim and Jeans sebanyak 195 responden, hal ini 

menunjukkan bahwa banyak responden yang merupakan kriteria konsumen yang 

menyukai jeans. 
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4.3.1 Jenis Kelamin 
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Gambar 4.4 Jenis Kelamin Responden 
Sumber: Hasil pengolahan data primer menggunakan Microsoft Excel. 

Pada gambar 4.4 jenis kelamin responden tersebut didapatkan hasil mayoritas 

responden adalah laki-laki sebesar 142 responden. Kemudian diikuti oleh responden 

perempuan sebesar 53 responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil dari 

responden yang berpatisipasi pada penelitian ini merupakan penyuka jeans di Rumah 

Denim and Jeans, maka dari itu jenis kelamin tidak banyak perbedaan dalam 

menentukan penyuka atau pengguna jeans di Rumah Denim and Jeans. 
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4.3.2 Usia 

Usia Responden 

• 18-23 Tahun • 24-29 Tahun • 30-37 Tahun 

Gambar 4.5 Usia Responden 
Sumber: Hasil pengolahan data primer menggunakan Microsoft Excel. 

Pada gambar 4.5 mengenai usia responden tersebut, didapatkan hasil mayoritas usia 

responden yaitu 18-23 tahun sebesar 113 responden. Kemudian diikuti oleh responden 

yang memiliki usia 24-29 tahun sebesar 50 responden, dan untuk usia 30-37 tahun 

sebesar 32 responden. 
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4.3.3 Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Responden 

• SMA / Sederajat • S1 • S2-S3 

Gambar 4.6 Pendidikan Terakhir Responden 
Sumber: Hasil pengolahan data primer menggunakan Microsoft Excel. 

Pada gambar 4.6 mengenai pendidikan terakhir responden tersebut, menunjukkan 

bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden adalah S1 sebanyak 109 responden. 

Lalu, diikuti oleh lulusan SMA / Sederajat sebanyak 50 responden. Selain itu, sebanyak 

36 responden merupakan tamatan S2-S3. Berdasarkan paparan dari tabel 4.8 diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari tabel pendidikan terakhir responden yang 

berpatisipasi terhadap penelitian ini, mayoritas berpendidikan tamatan S1 dan SMA / 

Sederajat. Maka dari itu tingkatan pendidikan sangat diperlukan kepada semua 

kalangan khususnya untuk generasi milenial, karena hal tersebut dapat mempengaruhi 

pola pikir mereka baik dari psikologis dan lingkungan disekitar serta dapat 

mempengaruhi pendapatan di Rumah Denim and Jeans. 
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4.4 Spesifikasi Model 
Penelitian ini menerapkan analisis dengan SEM dalam pengujian hipotesis. 

Spesifikasi model dan Path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada bab III. 

Model penelitian terdiri atas 6 variabel, 9 hipotesis, dan 39 indikator untuk menguji 

hubungan antar variabel dalam model tersebut. Namun setelah dilakukan pengolahan 

data, terdapat 2 indikator yang tidak memenuhi syarat yang membuat peneliti 

menghapus kedua indikator tersebut sehingga jumlah indikator pada penelitian ini 

menjadi 37 indikator yang akan digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan 

antar variabel dalam model tersebut. (Hair, Joseph F, william c. black, 2010) 

menyatakan bahwa setiap konstruk harus memiliki 3 indikator dan bagusnya memiliki 

4 indikator. Konstruk yang memiliki kurang dari 3 indikator akan mengalami under-

identified. 

4.5 Identifikasi Model 
Terdapat 3 kategori identifikasi, under-identified, just-identified, dan 

overidentified. Untuk menentukan kategori dari data yang dimiliki, cara yang bisa 

dilakukan adalah dengan melihat degree of freedom dari data yang dimiliki. Hasil 

analisa degree of freedom adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom 
Number of distinct sample moments 740 

Number of distinct parameters to be Estimated 115 

Degrees of freedom (210-50) 625 

Sumber: Hasil Pengelolaan Menggunakan AMOS 22 

Dari tabel diatas diketahui bahwa output AMOS menunjukan nilai DF sebesar 625. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-identified karena 

memiliki nilai DF>0 atau positif. Oleh karena itu, analisis data SEM dapat dilanjutkan 

ke tahap selanjutnya. 
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4.6 Uji Model Pengukuran 
4.6.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika 

standardized loading factor (SLF) > 0.5 dan yang idealnya adalah > 0.7. Pengujian 

reliabilitas pada SEM menggunakan Average Variance Extended (AVE) dan Construct 

Reliability (CR) dengan batas reliabilitas yang baik adalah > 0.7 untuk CR dan > 0.5 

untuk AVE. 
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Standardized Regression Weights) 

Variabel Indikator Uji Validitas Uji Reliabilitas 
Laten Factor 

Loading 
Kesimpulan AVE 

> 0.5 
CR 

> 0.7 
Kesimpulan 

Brand BE1 0.621 Valid 0.518 0.882 Reliable 
Experience BE2 0.709 Valid 

BE3 0.749 Valid 
BE4 0.636 Valid 
BE5 0.728 Valid 
BE6 0.836 Valid 
BE7 0.736 Valid 

Service SQ1 0.915 Valid 0.760 0.957 Reliable 
Quality SQ2 0.904 Valid 

SQ3 0.875 Valid 
SQ4 0.865 Valid 
SQ5 0.790 Valid 
SQ6 0.882 Valid 
SQ7 0.867 Valid 

Brand BS1 0.657 Valid 0.562 0.899 Reliable 
Satisfaction BS2 0.851 Valid 

BS3 0.717 Valid 
BS4 0.823 Valid 
BS5 0.840 Valid 
BS6 0.648 Valid 
BS7 0.681 Valid 

Brand Trust BT1 0.736 Valid 0.521 0.882 Reliable 
BT2 0.854 Valid 
BT3 0.609 Valid 
BT4 0.701 Valid 
BT5 0.646 Valid 
BT6 0.649 Valid 
BT7 0.820 Valid 

Brand BC1 0.777 Valid 0.533 0.850 Reliable 
Commitment BC2 0.807 Valid 

BC3 0.614 Valid 
BC4 0.753 Valid 
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Variabel 
Laten 

Indikator Uji Validitas Uji Reliabilitas Variabel 
Laten 

Indikator 
Factor 

Loading 
Kesimpulan AVE 

> 0.5 
CR 

> 0.7 
Kesimpulan 

Variabel 
Laten 

BC5 0.684 Valid 
Repurchase 

Intention 
RI1 0.894 Valid 0.648 0.878 Reliable Repurchase 

Intention RI2 0.906 Valid 
0.648 0.878 Reliable Repurchase 

Intention 
RI3 0.787 Valid 

0.648 0.878 Reliable Repurchase 
Intention 

RI4 0.593 Valid 

0.648 0.878 Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22 
Berdasarkan tabel 4.4 semua indikator dari setiap variabel dinyatakan valid dan 

reliabel karena memenuhi nilai yang telah disyaratkan yaitu semua variabel memiliki 

nilai factor loading > 0.5, AVE >0.5 dan CR >0.7. Secara keseluruhan dapat dilihat 

bahwa nilai reliabilitas model pengukuran (measurement model) memiliki nilai yang 

baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu 

menjelaskan variabel laten yang dibentuk. 

4.6.2 Hasil Uji Model Keseluruhan 

4.6.2.1 Goodness of Fit 

Pengujian goodness of fit bertujuan untuk melihat seberapa baik spesifikasi 

model cocok dengan data sampel atau teramati. Nilai yang tinggi pada 

pengukuran goodness of fit sangat diharapkan. Berikut hasil analisis dari 

beberapa index goodness of fit: 
Tabel 4.5 H asil Penelitian Goodness of Fit Data (Overall Model) 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF < 5.0 (good fit) 3.619 Good Fit 
CFI > 0.90 (good fit) 0.708 Poor Fit 

RMSEA < 0.08 (good fit) 0.116 Poor Fit 
Sumber: Hasil pengolahan d ata menggunakan Amos 22. 

Berdasarkan tabel 4.5 pada indikator pertama yaitu CMIN/DF adalah good fit karena 

hasil analisis menunjukkan nilai dibawah dari 5.0 yang berarti good fit. Pada indeks 

CFI dan RMSEA memiliki evaluasi model poor fit. Kedua nilai indeks tersebut berada 

dibawah dan berada diatas standar yang telah diisyaratkan. Indeks CFI memiliki cut of 

value sebesar 0,708, lebih rendah dari standar yang diisyaratkan yaitu > 0,90. 

Sedangkan untuk indeks RMSEA memiliki cut of value sebesar 0,116, lebih tinggi dari 

standar yang diisyaratkan yaitu < 0.08. 
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4.6.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis 
Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan 

sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. 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 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. Berikut hasil analisis data dari model 

keseluruhan: 
Tabel 4.6 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 
Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22. 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, analisa setiap hipotesis dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Brand Experience terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap 

Brand Satisfaction karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 

0.419, dan untuk nilaip dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti 

nilai p < 0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis Brand Experience 

terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Brand Satisfaction dan 

didukung oleh data. 

2) Brand Experience terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap 

Brand Trust karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.430, 

Indonesia Banking School 

Pengaruh Brand Experience..., Muhammad Reza Almizan, Ma.-Ibs, 2018



60 

dan untuk nilaip dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilaip 

< 0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis Brand Experience terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap Brand Trust dan didukung oleh 

data. 

3) Brand Experience terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap 

Brand Commitment karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif 

yaitu 1.054, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** yang 

berarti nilai p < 0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis Brand 

Experience terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Brand 

Commitment dan didukung oleh data. 

4) Service Quality terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand 

Satisfaction karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.436, 

dan untuk nilaip dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilaip 

< 0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis Service Quality terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap Brand Satisfaction dan 

didukung oleh data. 

5) Service Quality terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand 

Commitment karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 

0.080, namun untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0.064 yang 

berarti lebih besar dari yang diisyaratkan yaitup < 0.05. Maka dari hasil 

tersebut hipotesis Service quality terbukti berpengaruh positif terhadap 

Brand Commitment tetapi tidak signifikan dan tidak didukung oleh data. 

6) Service Quality terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand 

Trust karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.356, dan 

untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilai p < 

0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis Service Quality terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap Brand Trust dan didukung oleh 

data. 

7) Brand Commitment terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap 

Repurchase Intention karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif 
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yaitu 0.100, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** yang 

berarti nilai p < 0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis Brand 

Commitment terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap 

Repurchase Intention dan didukung oleh data. 

8) Brand Satisfaction terbukti memiliki pengaruh yang negatif tidak 

signifikan terhadap Repurchase Intention karena nilai estimasi 

menunjukkan hasil negatif yaitu -8.463, dan untuk nilaip dari hipotesis 

tersebut adalah 0.064 yang berarti lebih besar dari yang diisyaratkan 

nilai p < 0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis Brand Satisfaction 

terbukti berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Repurchase 

Intention dan tidak didukung oleh data. 

9) Brand Trust terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap 

Repurchase Intention karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif 

yaitu 10.113, dan untuk nilaip dari hipotesis tersebut adalah 0.050 yang 

berarti lebih besar dari yang diisyaratkan nilai p < 0.05. Maka dari hasil 

tersebut hipotesis Brand Trust terbukti berpengaruh positif terhadap 

Repurchase Intention tetapi tidak signifikan dan tidak didukung oleh 

data. 

4.7 Pembahasan 
Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variabel telah 

memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran lainnya 

yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada 

model penelitian ini, 6 hipotesis terbukti berpengaruh dan ada 3 hipotesis yang terbukti 

tidak berpengaruh. Berikut pembahasan dari hasil pengujian masing-masing hipotesis 

penelitian ini: 

4.7.1 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 
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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). 

4.7.2 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 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). 

4.7.3 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 
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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). 

4.7.4 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). 

4.7.5 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 
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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. 

4.7.6 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 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). 

4.7.7 Pengaruh Brand Commitment terhadap Repurchase Intention 
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel output regression membuktikan 

bahwa hipotesis brand commitment terbukti memiliki pengaruh positif terhadap 
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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 (§ahin 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). 

4.7.8 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 (§ahin 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). 

4.7.9 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 
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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 (§ahin 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 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). 

4.8 Implikasi Manajerial 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan implikasi manajerial 

terhadap konsumen dari Rumah Denim and Jeans khususnya konsumen generasi 

milenial dalam membahas repurchase intention berdasarkan analisis koefisien estimasi 

dalam output regression dan average value pada masing-masing indikator yang 

terdapat dalam variabel independen dalam penelitian, yaitu brand experience dan 

service quality. Berikut merupakan average value dari masing-masing indikator untuk 

menganalisis indikator di setiap variabel dalam penelitian ini yang telah dilakukan 

terhadap responden generasi milenial: 
Tabel 4.7 Average Value Indikator Variabel Service Quality 

Indikator Mean Average Value 
SQ1 4.06 
SQ2 4.11 
SQ3 4.06 
SQ4 4.05 4.05 
SQ5 4.05 
SQ6 4.07 
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Indikator Mean Average Value 
SQ7 4.01 

Sumber: Hasil pengolahan data mengguna kan SPSS 21. 
Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa indikator SQ7 

menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala yang rendah untuk indikator 

tersebut. Hal tersebut tidak terlalu menunjukkan bahwa karyawan dari Rumah Denim 

and Jeans secara efisien menangani keluhan konsumen. Indikator tersebut dipilih 

karena pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan harus dapat meningkatkan 

kepercayaan, kepuasaan dan komitmen konsumen terhadap Rumah Denim and Jeans. 

Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, ada 

baiknya Rumah Denim and Jeans harus dapat menciptakan kualitas pelayanan seperti 

kualitas sdm yang lebih diperbanyak untuk dapat memudahkan proses pekerjaan 

pembuatan celana di setiap cabangnya agar tidak terjadi penghambatan dalam proses 

pekerjaan dan memberikan informasi melalui message atau via media sosial seperti line 

kepada konsumen jika celana tersebut sudah selesai di proses. 

Tabel 4.8 Average^ Value Indikator Variabel Brand Satisfaction. 
Indikator Mean Average Value 

BS1 4.11 
BS2 4.12 
BS3 4.11 
BS4 4.05 4.10 
BS5 4.09 
BS6 4.15 
BS7 4.09 

Sumber: Hasil pengolahan data mengguna kan SPSS 21. 
Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator BS4. Didalam 

melakukan pekerjaan, Rumah Denim and jeans harus melakukan pekerjaan yang baik 

untuk dapat memuaskan para konsumennya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden memilih skala yang rendah untuk indikator tersebut. Indikator tersebut 

dipilih karena pada umumnya konsumen akan mendapatkan kepuasan ketika produk 

yang dipesan sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, untuk dapat 

meminimalisir resiko tersebut Rumah Denim and Jeans harus meningkatkan kualitas 

pelayanan, meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan pengalaman konsumen yang 
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diberikan kepada konsumen mereka khususnya untuk generasi milenial seperti 

menambahkan bahan lokal maupun impor dari mulai berbahan jeans sampai dengan 

chino, sehingga membentuk faktor penentu konsumen dalam niat membeli kembali 

produk yang berada di Rumah Denim and Jeans. 

Tabel 4.9 Average Value Indikator Variabel Brand Trust. 
Indikator Mean Average Value 

BT1 4.14 
BT2 4.07 
BT3 4.07 
BT4 4.13 4.13 
BT5 4.16 
BT6 4.20 
BT7 4.15 

Sumber: Hasil pengolahan data mengguna kan SPSS 21. 

Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator BT2 dan BT3. 

Rumah Denim and Jeans berusaha untuk tidak mengecewakan konsumennya ketika 

konsumen percaya diri dalam menggunakan produk dari Rumah Denim and Jeans. Hal 

ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala yang cukup rendah untuk 

indikator tersebut. Indikator tersebut dipilih karena pada umumnya konsumen percaya 

diri ketika produknya sesuai dengan keinginan konsumen sehingga tidak menimbulkan 

kekecewaan terhadap Rumah Denim and Jeans. Oleh karena itu ada baiknya Rumah 

Denim and Jeans untuk selalu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk 

dari Rumah Denim and Jeans dengan memberikan inovasi menarik untuk dapat 

menimbulkan keinginan membeli kembali konsumen terhadap vendor celana jeans 

tersebut. Salah satunya menyediakan fasilitas online yaitu seperti facebook, line dan 

Instagram, supaya konsumen yang berada diluar dari jabodetabek dapat dengan 

memudah memesan produk tersebut dan untuk waktu proses pekerjaan online lebih 

dipersingkat yaitu dua hingga tiga hari pekerjaan. 

Tabel 4.10 Average Value Indikator Variabel B Brand Commitment. 
Indikator Mean Average Value 

BC1 3.81 

3.85 

BC2 3.76 

3.85 BC3 3.97 3.85 
BC4 3.83 

3.85 
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Indikator Mean Average Value 
BC5 3.90 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 21. 
Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator BC2. Didalam 

komitmen terhadap suatu merek yang dilakukan oleh konsumen, akan menjadi 

kerugian bagi konsumen ketika konsumen beralih ke pesaing Rumah Denim and Jeans, 

sehingga mempunyai rata-rata yang cukup rendah diantara indikator brand 

commitment lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala 

yang cukup rendah untuk indikator tersebut. Indikator tersebut dipilih karena pada 

umumnya tidak akan rugi bagi konsumen jika beralih ke pihak selain Rumah denim 

and Jeans. Oleh karena itu, agar konsumen tidak beralih, Rumah Denim and Jeans harus 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan dan kepuasan untuk menciptakan 

komitmen konsumen. 

Tabel 4.11 Average alue Indikator Variabel Repurchase Intention. 
Indikator Mean Average Value 

RI1 3.95 
RI2 3.91 3.90 
RI3 4.03 

3.90 

RI4 3.72 
Sumber: Hasil pengolahan data mengguna kan SPSS 21. 

Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator RI4. Ketika 

konsumen mendapatkan apapun secara gratis, maka konsumen tersebut akan tetap 

memilih produk Rumah Denim and Jeans. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden memilih skala yang rendah untuk indikator tersebut. Indikator tersebut 

dipilih karena pada umumnya konsumen akan tetap memilih produk tersebut ketika 

konsumen menimbulkan rasa kepercayaan dan meningkatkan kepuasan sehingga tidak 

mempengaruhi konsumen dalam memilih produk pesaing lainnya. Oleh karena itu, 

untuk dapat meminimalisir resiko tersebut Rumah Denim and Jeans harus 

meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan dan kepuasan sehingga membentuk 

faktor penentu konsumen dalam niat membeli kembali produk dari Rumah Denim and 

Jeans. 

Tabel 4.12 Average Value Indikator Variabel Brand Experience. 
Indikator Mean Average Value 

BE1 3.88 
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Indikator Mean Average Value 
BE2 3.89 
BE3 3.85 
BE4 3.65 
BE5 4.01 3.88 
BE6 3.97 
BE7 3.97 

Sumber: Hasil pengolahan data mengguna kan SPSS 21. 
Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator BE4. Ketika 

merek tersebut menimbulkan emosi dan perasaan terhadap konsumen. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala yang rendah untuk indikator 

tersebut. Indikator tersebut dipilih karena pada umumnya konsumen mempunyai emosi 

dan perasaan terhadap merek tersebut ketika konsumen memiliki komitmen yang kuat 

terhadap Rumah Denim and Jeans, pengalaman terhadap suatu merek yang 

menimbulkan tingkat kepercayaan dan pengalaman yang diberikan menghasilkan 

bentuk kepuasan terhadap konsumen. Oleh karena itu, untuk dapat meminimalisir 

resiko tersebut, pengalaman yang diberikan oleh Rumah Denim and Jeans 

menghasilkan suatu bentuk kepuasan kepada konsumen, meningkatkan komitmen 

konsumen terhadap produk yang diberikan oleh Rumah Denim and Jeans dan 

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap Rumah Denim and Jeans dengan 

memberikan berbagai inovasi seperti uptodate terkait bahan-bahan yang akan 

diperjualbelikan setiap bulannya dan menambahkan waktu untuk potongan harga atau 

discount disaat hari-hari besar tiba. 
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Gambar 4 7 Model Implikasi Manajerial 
Sumber: Hasil Pengolahan data. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Pada sub bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil Analisa dan 

pembahasan pada penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 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. Dalam pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1) Brand experience terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

brand satisfaction pada hasil penelitian ini. 

2) Brand experience terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

brand trust pada hasil penelitian ini. 

3) Brand experience terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

brand commitment pada hasil penelitian ini. 

4) Service quality terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

brand satisfaction pada hasil penelitian ini. 

5) Service quality terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

brand trust pada hasil penelitian ini. 

6) Brand commitment terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

repurchase intention pada hasil penelitian ini. 

7) Service quality terbukti memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap brand commitment pada hasil penelitian ini. 

8) Brand satisfaction terbukti memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan 

terhadap repurchase intention pada penelitian ini. 

9) Brand trust terbukti memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

repurchase intention pada hasil penelitian ini. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Adapun beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Hasil pengujian berdasarkan kriteria goodness of fit menunjukan bahwa kriteria 

CMIN/DF yaitu good fit atau telah diterima dengan baik pada hasil penelitian 

ini. Tetapi hasil pengujian goodness of fit melalui kriteria CFI dan RMSEA 

yaitu poor fit belum dapat diterima dengan baik. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa secara statistik maupun secara teori, model yang dibangun belum terlalu 

dapat menjelaskan dan mendefinisikan konstruk repurchase intention 

sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi variabel penelitian. 

2) Model yang digunakan dalam penelitian ini masih belum dapat menunjukkan 

bahwa service quality dapat memberikan pengaruh yang signifikan walaupun 

memiliki pengaruh yang positif terhadap brand commitment. Bentuk kualitas 

pelayanan dari Rumah Denim and Jeans tidak dapat mendukung terhadap 

bentuk komitmen konsumen secara langsung. Oleh sebab itu, masih banyak 

faktor lain yang dapat mempengaruhi brand commitment. Pada penelitian ini, 

brand trust dan brand satisfaction dapat memberikan pengaruh yang cukup 

baik terhadap service quality. 

3) 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. 

4) 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. 

5.3 Saran 
Penelitian ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna dan tentunya terdapat 

keterbatasan yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Oleh karena itu, 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.1: Kuesioner 
QUESTIONS RESPONSES 

PENGARUH BRAND EXPERIENCE DAN 
SERVICE QUALITY TERHADAP REPURCHASE 
INTENTION DENGAN PERAN BRAND 
RELATIONSHIP QUALITY (Studi Pada: 
tonsiHTieri Rumah Denim and Jeans) 

Ylti Saudara/i 

3=;-a Mmammad Reza Almizan selaku mahasispua jurusan Program Studi Manxmen dari STIE Indones = Banking 
School, Kemang Jakarta Selatan. Sedang melakukan pens' t an untuk skripsi saya dengan obje< penelitian ten = :ap 
Fengauh Brand Eapertncs dan Sen/ire Quality terhadap Repurchase Intention dengan Peran Erand Relatonship Quality" 

{Studi Pada: Konsumen Humah Denim and Jeans), dan responds yang saya teln adalai Gererasi Millennial' [Kielomsck 
yang lebih berbeca dari G«i X dan Baby Boomers berkaitan dmgan pengamh kjeterlibatan kerja pada kEpuasan keija dan 
keinginan bsrpindahj. 

PEftu saya sampaikan baiwa dalam kuisioner ini tidak ada ja^aban yan: bEnar ataupim salah. Saya berharap agar area 
Tienjawab pertanyaan ini secara Dbjektf dan sunjektif. Seluiuh data yang terkLmpul melalui kjir isrer m memiid tujuan 
akademis dan infoimasi pribadi responden dan akan dirahasiakan seiingga pnasi responden dapat lebintarjamin. 

Semoga sartisipasi yangSaudara/i betikan untuk penelitian ini dapat menberikan kontribusi positifterliadap produk can 
FlLmah Denimand Jeans . 

.-tc s perliatian dan bantuan SaL-iara/i. saya ucapkHn teri™ kasn. 
Muhammad Reza Almizan 
ETiail: Betawiagungĵ gmail. ram 
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Beberapa Contoh Produk dari "Rumah Denim 
and Jeans" 
Dsscnjrcm ictr.icfw 

Salah S a t j Contoh Bahan Yang Digunakan di "Rumah Denim and Jeans ' 

Salah Satu C o n t o h Produk Yang Sudah Jad i dar i Produks i ' R u m a h D e n i m a n d 

J e a n s ' 

Berbagai M a c a u Var ias i Produk dar i ' R u m a h Den im a n d J e a n s " 
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Lampiran 1.2: Kuesioner Penelitian 
r 

Section 3 of 10 

Apakah Anda Menyukai / Pengguna "Jeans" 
Description (optional) 

Apakah anda kriteria orang yang menyukai Means" ? 

V a 

T i d a k 

Lampiran 1.3: Kuesioner Profil Responden 

A. Prof i l R e s p o n d e n 
P e t u n j u k P e n g si a n E e r i k a n j a w a b a n a t a s p e r t a n y a a n - p e r t a n y a a r b e r i k u t s e s u a i d e n g a n p r o f i l d a n k o n d i s i A n d a s a a t ini . 

1. Jen is Kelamin 

L a k i - L a k i 

P e r e m p u a n 

2. U s i a 

1 B-23 Tahun 

24-29 Tahun 

30-37 Tahun 
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3. Pendidikan Terakhir 

SMA / SederajaT 

SI 

E2-33 
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Lampiran 1.4 : Kuesioner Penelitian (Service Quality) 

Persepsi Responden Terhadap "Rumah Denim 
and Jeans" 

Petunjuk Pengis -an: Nyatakan tirgkE.t kK&lujuan keticaksetujuan^ndatEnaiiap TiE3ing-mE.sing pfnyatsan beri<ut 
•:ilaT skala 1 B i f a 5 sesu-ai de-gar yang Anda nilai =ta j n t n . 

Persepsi Responden Terhadap "Rumah Denim and Jeans ' terhadap Service 
Quality 

Descript on 

1. Rumah Deriim and Jeans member ikan pelayanan yang sangat baik. 

Sangat Tidak 

Setuju 
Sangat Setuju 

1. Saya rmerasa senang dengan apa yang drtawarkan Rumah Denim and 
Jeans kepada pelanggannya. 

Sangat Tidak 

Setuju 
Sangat Setuju 
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3. Secara <ese jr jh£.r kual'rtas interaksi dengan karyawan Rumah Denim and ' 
J e a n s sangat baik. 

Sanpat Tidak 

Setuju 
} ( ) Sargat Setujj 

4. Menu r u t sary-^. peni laian terhadap l ingkungan fiaik Rumah Denim and 
J e a n s d e r g a n sangat baik. 

Sangat Tidak 

Setuju 
J ( J Sargat Setujj 

Menurut saya. i r g K n c a i fiaik dari Rumah Denim and Jeans merupakan 
salah satu yang terbaik d" industrinya. 

Sangat Tidak 

Setuju 
£argat £etujj 

6. Rumah Denim and Jeans menewarkari layanan yang sangat baik. 

Sangat Tidak 

Setuju 
Sargat Setujj 

7. IKaryawan dari Rumah Dsnim and J « a r s Btcme afisien menangani keluhan ' 
konsumen. 

Sangat Tidak 

Setuju 
} ( ) Sargat Setujj 
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Lampiran 1.5 : Kuesioner Penelitian (Brand Satisfaction) 
Persepsi Responden Terhadap Rumah Denim 
and Jeans" 

I, 1 h;»:jLiri:.. nus r nj r-î -.ii—r bcjlai: 

Persepsi Responden Tertiadap "Rumah Denim and Jeans terhadap Brand 
Satisfaction 

l i x r r . for ouJ' 

8 Saya sangat puas dengan layanan yang diberikan o eh Rumah Oenlm and 
Jeans. 

& 

£argat Setuju 2a 1 oat Tidak 
Setuju 

Q. Saya sangat puas dengan Rumah Denim and Jeans. 

Saioat Tidak 
Setuju iiras: Setujj 

10. Saya sargat senang dengan Rumah Derirr and Jeans. 

B-^™* SargatSetuj., Setuju 

11. Rumah Denim and Jeana melakukan pekerjaan yang baik untuk 
memuatkan kebutuhan saya. 

Saiut Tidak 
Setuju Saraa: Setujj 
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Lampiran 1.6 : Kuesioner Penelitian (Brand Trust) 
Persepsi Responden Terhadap "Rumah Denim 
and Jeans" 
ĉturjiK̂cndEton .'t/jtjkjr1 kijrj Lir Jaj dafĉ :̂ jjn ira; Tii nffiris nj r̂ jTYjlun bsi1«ir ^ M J ' iri;rialXJUr ĵkji 

Persepsi Responden Terhadap "Rumah Denim and Jeans 1 terhadap Brand Trust 

fcplkMlfiJJ 

15. Rumah Denim and Jeans memenuh i kepuasan saya. 

Sangat Tidak 
Setuju isrgz: Setujj 

16. Saya merasa percaya diri da lam menggunakan produk dari Rumah Denim 
and Jeans. 

2 a 4 s 
S*^™* Sargat Setuju Setuju " ' 

17. Rumah Den'm and Jeans t idak pernah mengecawakan saya. 

Sangat Tidak 
Sertuju 

18. Rumah Denim and Jeans meinjamin kepuasan saya. 

1 2 3 4 5 
Sangart setuju Sangat Tidak 

Sietupu 

19. Rumah Denim and Jeans senantiasa jujjur dan bersungguh-sungguh 
dalam mengatasl ke -khawat iran saya. 

Sangat T idak ^ ^ 
Sefcjju 

20. Rumah Denim and Jeans akan be-rusaha memuaskan saya. 

Sanoat Tidak . . ̂  . . iarga: Setuju Setupu 

21. Rumah Denim and Jeans akan memberikan kompensasi kepada saya 
ketika produk texsebut benmasalah. 

Sancjat Tidak 
SietuFu 

2 3 4- 5 

Sargat Setuju 
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Lampiran 1.7 : Kuesioner Penelitian (Brand Commitment) 

Persepsi Responden Terhadap "Rumah Denim 
and Jeans" 
d̂urjiKPcn̂  Ĵ r .'tŷ fjkaMliflfca: k^cjur -I-- -z.' 2 T i i r^u 113 r̂ 1- r î r-L: jjT^a I J = and jirj;1*yŝ Hiyiirldlauu 

Persepsi Responden Terhadap "Rumah Denim and Jeans ' terhadap E r a r d 
Co r rm ' tmen t 

Imalrrin fee: «uJ' 

22. Akan aangat aulit bagi saya umtuk berpindah dari Rumah Denim and 
Jeans ke m enek lainnya. 

2 3 J 5 
S a n o a t T d a k r . -

Sargat Setu j j 

23. Akan menjadi kerugian bagi saya j i ka bera l ihdar i Rumah Denim and 
Jeans ke m enek lainnya. 

2 a 4 s 

Sargat Setuju 

2A. Secara e k o n D m i s a p a yang saya bayarkan sesuai d e n g a n menjadi 
pelanggan dl Fumah Den'm and Jeans. 

2 a J 5 
S a n o a t T d a k r . -

Sargat Setu j j 

25. Saya akan rug" secara eko-nomi j ika hubungan dengan Rumah Denim and 
Jeans maak. 

2 a 4 s 

Sargat Setuju 

26. Rumah Denim and Jeanamemi l i k i keunggulanlokaai d iband'ngkan 
dengan peruaahaan lain. 

Sangat T idak 
Setuju 

5 
Sargat Setuju 
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Lampiran 1.8 : Kuesioner Penelitian (Repurchase Intention) 
Persepsi Responden Terhadap "Rumah Denim 
and Jeans" 
"-chjr̂ iKPinjLlai JtyaboJan-UriQkat kiidî Liai -U. tir. dakSK-fjan And;. 1 art-Adas rai na-rraa ra Dsfnycrtsdn barl-ir 
dalarn s.<aia I aarroaJ dsriain i : - y;rp3.«j>ia rljal auu raiafca'L 

Persepsi Responden Terhadap 'Rumah Denim and Jeans ' te rhadap Repurchase 
Intention 

Ztescftcccn ropltonsf! 

27. Rumah Denim and Jeans merupakan pil ihan per tama saya. 

1 2 3 4 5 

SanMi Tidak _ _ _ . i-"̂ , j Sargzrt Setuju 

ZS. Saya akan terus menjadi pelanggan setia dari Rumah Denim and Jeana. 

S a " , ^ ™ a l 1 Sargat Setuju 

25. Diwaktu yang lain, saya akan membe l i kembal i produk Rumah Denim and 
Jfrant. 

Sa ioa t Tidak 
Setuju 

Sarga: Setuju 

SO. Jika aaya mendapatkan produk apa pun secara gratis, say a akan te tap 
memi l 'h produk Rumah Denim and Jeans. 

Sa ioa t T d a k 
Setuju 

Sarga: Setuj j 
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Lampiran 1.9 : Kuesioner Penelitian (Brand Experience) 
Persepsi Responden Terhadap Rumah Denim 
and Jeans" 
=̂±ijr|iKPtnd Jdii itŷfcakaMliakr leabjuan ftaj nus r n J r-î -.ii—r but or 

I ix~z.il 1 u a d j i r j i n i r - y -n ; j r i ; r l j srjur^ukjt 

Persepsi Responden Tertiadap "Rumah Denim and Jeans ' terhadap Brand 
Experience 

fop out" 

31. Menek ini memher ikan kesan kuat terhadap indra penglihatan dan i rd ra 
lainnya. 

Sa ioa t Tidak 

Setuju 

2 3 4 E. 

Sargat Setuju 

32. Say a mel hat merek ini nena r i k dar icara sensor k. 

& 

S a " , ^ T d a k Sargat Setuju 
Setuju 

33. W enek i ni t idak menarik bagl diri saya. 

2 a 4 5 

S a " , s a t T d a k Sargat Setuju 
Setuju 

3 4 . Miric f n i m e n f a i a t s t o s ' c a r p e r a & a a n t e r h a d a p k o r i a L i m e n . 

2 a A & 
SinratTTdit a[ ^ 

M1UJ 

Merek ini adalah merek yang mangtsankan 

Srtu j -

Sava akan aemangat dan sanang ketika manggunakan merak ini. 

Sznrat Tdak 
£«tu j -

37. Menek ini menghaailka.n pengalaman pribad sesara k?&e urjhar. 

2 a j s 
Saiut Tidak 

Setuju J C. J £argat Setuju 
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Lampiran 2.1 : Hasil Uji Validitas Pre-Test (Brand Experience) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser -Meyer -Olk in Measu re of S a m p l i n g Adequacy . .712 

Bart lett 's T e s t of Spher ic i ty Approx. Ch i -Squa re 90 .684 

df 21 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 

An t i - image Covar iance BE1 .521 - .282 - .080 - .049 .100 - .036 - .075 

BE2 - .282 .530 .082 - .074 - .143 .019 .030 

BE3 - .080 .082 .514 - .287 - .146 .083 - .003 

BE4 - .049 - .074 - .287 .461 .072 - .070 - .039 

BE5 .100 - .143 - .146 .072 .360 - .173 - .026 

BEti - .036 .019 .083 - .070 - .173 .265 - .172 

BE7 - .075 .030 - .003 - .039 - .026 - .172 .383 

An t i - image Cor re la t ion BE1 .720" - .536 - .154 - .100 .231 - .096 - .169 

BE2 - .536 .095" .157 - .150 - .328 .051 .066 

BE3 - .154 .157 .604" - .588 - .338 .225 - .008 

BE4 - .100 - .150 - .588 ,730 a .177 - .200 - .092 

EES .231 - .328 - .338 .177 .695" - .558 - .069 

BE6 - .096 .051 .225 - .200 - .558 ,704 a - .539 

BE7 - .169 .066 - .008 - .092 - .069 - .539 .811 3 

a. M e a s u r e s of S a m p l i n g Adequacy(MSA) 

Component Matrix3 

Component 

1 2 
BE1 .669 .335 
BE2 .663 .137 
BE3 .590 .543 
BE4 .717 .460 
BE5 .765 -.394 
BEti .815 -.460 
BE7 .788 -.366 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

a. 2 components 
extracted. 
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Lampiran 2.6 : Hasil Uji Validitas Pre-Test (Repurchase Intention) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser -Meyer -Glk in Measu re of S a m p l i n g Adequacy . .654 

Bait let t 's Tes t of Spher ic i ty Approx. Ch i -Squa re 73 .943 

df 21 

Sicj. .000 

Anti-image Matrices 

SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 SQ5 SQ6 SQ7 

An t i - image Cova i i ance SQ1 .564 - .250 - .179 - .060 .064 .006 .060 

SQ2 - .250 .499 - .052 - .038 .030 - .114 - .104 

SQ3 - .179 - .052 .510 .015 - .170 .095 - .119 

SQ4 - .060 - .033 .015 .443 - .266 .147 - .082 

SQ5 .064 .030 - .170 - .266 .377 - .150 .042 

SQ6 .006 - .114 .095 .147 - .150 .507 - .267 

SQ7 .060 - .104 - .119 - .082 .042 - .267 .493 

An t i - image Cor re la t ion SQ1 .670" - .471 - .334 - .120 .140 .011 .113 

SQ2 - .471 .763" - .103 - .081 .070 - .226 - .209 

SQ3 - .334 - .103 .755" .032 - .337 .186 - .237 

SQ4 - .120 - .081 .032 . 6 1 6 " - .652 .310 - .175 

SQ5 .140 .070 - .337 - .652 .603" - .343 .098 

SQ6 .011 - .226 .136 .310 - .343 .551 a - .533 

SQ7 .113 - .209 - .237 - .175 .098 - .533 ,700 a 

a. M e a s u r e s of S a m p l i n g Adequacy(MSA) 

Component Matrix3 

Component 

1 2 3 
SQ1 .615 .004 -.689 
SQ2 .734 .314 -.363 
SQ3 .757 -.256 -.175 
SQ4 .643 -.591 .201 
SQ5 .714 -.442 .391 
SQ6 .550 .623 .333 
SQ7 .703 .443 .283 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 

a. 3 components extracted 
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Lampiran 2.6 : Hasil Uji Validitas Pre-Test (Repurchase I n t e n t i o n ) 
KMO and Bart lett 's Test 

Kaiser-Meyer-Olk in Measure of S a m p l i n g Adequacy. .602 

Bartlett 's Tes t of Spheric i ty Approx. Ch i -Square 95.884 

df 28 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 BS8 

An t i - image Covar iance ES1 .556 - .121 - .118 .088 - .094 .008 .048 .083 

BS2 - .121 .319 - .112 - .098 .107 .141 - .161 - .013 

BS3 - .118 - .112 .250 - .118 .083 - .197 - .040 .097 

BS4 .088 - .098 - .118 .445 - .259 .017 .137 - .109 

BS5 - .094 .107 .083 - .259 .439 - .100 - .206 .115 

BS6 .008 .141 - .197 .017 - .100 .448 - .031 - .135 

BS7 .048 - .161 - .040 .137 - .206 - .031 .357 - .216 

BS8 .083 - .013 .097 - .109 .115 - .135 - .216 .626 

An t i - image Corre la t ion BS1 .752 a - .288 - .318 .178 - .190 .015 .108 .141 

BS2 - .288 .621 5 - .398 - .260 .287 .373 - .476 - .029 

BS3 - .318 - .398 .656" - .355 .250 - .589 - .134 .246 

BS4 .178 - .260 - .355 .594" - .586 .038 .344 - .206 

BS5 - .190 .287 .250 - .586 .469 a - .225 - .519 .218 

BS6 .015 .373 - .589 .038 - .225 .61 4 a - .077 - .254 

BS7 .108 - .476 - .134 .344 - .519 - .077 .592" - .458 

BS8 .141 - .029 .246 - .206 .218 - .254 - .458 . 4 7 8 J 

a. M e a s u r e s of S a m p l i n g At lequacy(MSA) 

Component Matrix3 

Component 

1 2 3 

BS1 .590 -.603 -.016 

BS2 .715 -.399 .411 

BS3 .836 -.343 -.036 

BS4 .699 .093 -.380 

BS5 .567 .442 -.488 

BS6 .661 .260 -.274 

BS7 .733 .291 .388 

BS8 .345 .658 .535 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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Lampiran 2.6 : Hasil Uji Validitas Pre-Test (Repurchase Intention) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser -Meyer -Glk in Measure of S a m p l i n g Adequacy . .842 

B a i l l ett's T e s t of Spher ic i ty Approx. Ch i -Squa re 90 .973 

df 21 

Big. .000 

Anti-image Matrices 

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 

An t i - image Covar iance BT1 .510 - .072 .056 - .119 .026 - .239 - .041 

BT2 - .072 .573 - .086 - .058 - .130 .007 .082 

BT3 .056 - .086 .354 - .087 - .081 - .113 - .201 

BT4 - .119 - .058 - .087 .376 - .153 - .015 .016 

BT5 .026 - .130 - .081 - .153 .400 - .022 - .040 

BT6 - .239 .007 - .113 - .015 - .022 .457 - .015 

BT7 - .041 .082 - .201 .016 - .040 - .015 .641 

An t i - image Cor re la t ion BT1 ,784 a - .134 .132 - .271 .058 - .496 - .071 

BT2 - .134 .892 a - .191 - .124 - .271 .014 .135 

BT3 .132 - .191 .828" - .239 - .215 - .280 - .423 

BT4 - .271 - .124 - .239 .867" - .394 - .037 .033 

BT5 .058 - .271 - .215 - .394 .866" - .052 - .079 

BT6 - .496 .014 - .280 - .037 - .052 .831 a - .029 

BT7 - .071 .135 - .423 .033 - .079 - .029 .318 a 

a. M e a s u r e s of S a m p l i n g Adequacy(MSA) 

Component Matrix3 

Component 

1 
GT1 .697 
BT2 .710 
GT3 .843 
BT4 .844 
GT5 .817 
BTti .768 
GT7 .601 
Extraction Method: 
Principal 
Component 
Analysis. 

a. 1 
components 
extracted. 
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Lampiran 2.6 : Hasil Uji Validitas Pre-Test (Repurchase I n t e n t i o n ) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .646 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 72.311 

df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 

Anti-image Covariance BC1 .323 -.223 .063 .055 -.161 

BC2 -.223 .284 -.108 -.138 .150 

BC3 .063 -.108 .499 -.079 -.185 

BC4 .055 -.138 -.079 .407 -.190 

BC5 -.161 .150 -.185 -.190 .398 

Anti-image Correlation BC1 .609* -.737 .158 .153 -.449 

BC2 -.737 .557" -.287 -.405 .445 

BC3 .158 -.287 .787* -.174 -.414 

BC4 .153 -.405 -.174 .754" -.472 

GC5 -.449 .445 -.414 -.472 .579" 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrix3 

Component 

1 

BC1 .795 

BC2 .790 

BC3 .782 

BC4 .840 

BC5 .758 
Extraction Method: 
Principal 
Component 
Analysis. 

a. 1 
components 
extracted. 
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Lampiran 2.6 : Hasil Uji Validitas Pre-Test (Repurchase Intention) 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .550 

Eiartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 59.510 

df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

RI1 RI2 RI3 RI4 RI5 

Anti-image Covariance RI1 .310 -.235 -.171 .146 -.014 

RI2 -.235 .379 .137 -.176 -.131 

RI3 -.171 .137 .363 -.280 -.192 

RI4 .146 -.176 -.280 .584 .134 

RI5 -.014 -.131 -.192 .134 .541 

Anti-image Correlation RI1 .534" -.684 -.509 .344 -.035 

RI2 -.684 .538" .370 -.374 -.290 

RI3 -.509 .370 .517" -.609 -.434 

RI4 .344 -.374 -.609 .366" .238 

RI5 -.035 -.290 -.434 .238 .730" 

a. Measures of Sampling Adequacy (MS A) 

Component Matrix8 

Component 

1 2 

RI1 .850 -.320 

RI2 .781 -.307 

RI3 .796 .370 

RI4 .489 .806 

RI5 .769 -.230 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

a. 2 components 
extracted. 
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Lampiran 5.1: Output Standardized Regression Weight 
0 Measurement Model 

Standardized.Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

Estimate 
SQ7 <--- SQ .867 
SQ6 < — SQ .882 
SQ5 <--- SQ .790 
SQ4 < — SQ .865 
SQ3 <--- SQ .875 
SQ2 <--- SQ .904 
SQ1 < — SQ .915 
BS7 <--- BS .681 
BS6 < — BS .648 
BS5 < — BS .840 
BS4 <--- BS .823 
BS3 < — BS .717 
BS2 <--- BS .851 
BS1 <--- BS .657 
BT7 < — BT .820 
BT6 <--- BT .649 
BT5 <--- BT .646 
BT4 < — BT .701 
BT3 <--- BT .609 
BT2 < — BT .854 
BT1 <--- BT .736 

B C 5 < B C . 6 8 4 

B C 4 -= B C . 7 5 3 

B C 3 < B C . 6 1 4 

B C 2 < B C . 8 0 7 

B C 1 -= B C . 7 7 7 

B E 7 < B E . 7 3 6 

B E 6 • r B E . 8 3 6 

B E 5 < B E . 7 2 8 

B E 4 -= B E . 6 3 6 

B E 3 < B E . 7 4 9 

B E 2 < B E . 7 0 9 

B E 1 -= B E . 621 

R I 4 < R I . 5 9 3 

R I 3 • r R I . 7 8 7 

R I 2 < R I . 9 0 6 

R I 1 -= R I . 8 9 4 
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Lampiran 7.1: Output Regression Weight 
0 Structural Model Fit 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

Estimate S.E. C.R. P 
BS < - — BE .419 .068 6.124 * * * 

BT < — BE .430 .076 5.690 * * * 

BC < — BE 1.054 .140 7.508 
BS < — SQ .436 .058 7.514 
BC < — SQ .080 .043 1.852 .064 
BT < - — SQ .356 .055 6.478 
RI < — BC .100 
EI < - — BS -8.463 4.569 -1.852 .064 
RI < - — BT 10.113 5.101 1.983 .047 
BE4 < — BE 1.000 
BE3 < - — BE .971 .131 7.430 
BE2 < — BE .965 .121 7.945 4 4 4 

BE1 < - — BE .771 .109 7.055 4 4 4 

SQ4 < — SQ 1.000 
SQ3 < — SQ 1.038 .064 16.180 4 4 4 

SQ2 < — SQ 1.018 .060 17.108 4 4 4 

SQ1 < — SQ 1.045 .061 17.237 4 4 4 

BT3 < — BT 1.074 .197 5.457 4 4 4 

BT4 < - — BT .929 .194 4.786 4 4 4 

BS1 < — BS 1.000 
BS2 < - — BS 1.116 .162 6.894 4 4 4 

BS3 < — BS .979 .158 6.195 4 4 4 

BS4 < — BS 1.055 .163 6.487 4 4 4 

RI1 < — RI 1.000 
RI2 < - — RI 1.106 .115 9.615 4 4 4 

RI3 < — RI 1.005 .105 9.554 4 4 4 

RI4 < - — RI 1.218 .146 8.340 4 4 4 

BC4 < — BC 1.000 
BC3 < - — BC .814 .100 8.124 4 4 4 

BC2 < - — BC 1.039 .118 8.818 4 4 4 

BC1 < — BC 1.025 .120 8.564 4 4 4 
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0 Structural Model Fit 
BC5 < — BC 
BT5 < — BT 
BS5 < - — BS 
BS6 < — BS 
BS7 < — BS 
SQ5 < — SQ 
SQ6 < — SQ 
SQ7 < — SQ 
BT1 < — BT 
BT2 < - — BT 
BT7 < — BT 
BT6 < — BT 

.845 .101 
1.173 .194 
1.101 .166 
1.046 .169 
1.012 .161 
.927 .069 

1.030 .061 
1.048 .064 
1.000 
1.304 .219 
1.229 .210 
1.102 .189 

8.368 *** 
6.060 *** 
6.648 *** 
6.174 *** 
6.290 *** 

13.387 *** 
17.019 *** 
16.280 *** 

5.968 *** 
5.865 *** 
5.830 *** 
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Lampiran 8.1: Model Fit Summary 
Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 740 
Number of distinct parameters to be estimated: 115 

Degrees of freedom (740 - 115): 625 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 2261.693 
Degrees of freedom = 625 
Probability level = 000 

Model Fit Summary 

CMEN" 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 115 2261.693 625 .000 3.619 
Saturated model 740 .000 0 
Independence model 74 6277.708 666 .000 9.426 

Baseline Comparisons 

Model NFI RFI EFI TLI CFI Model Deha.1 rhol Deha2 rho2 CFI 

Default model .640 .616 .710 .689 .708 
Saturated model 1.000 1.000 1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .116 .111 .121 .000 
Independence model .208 .204 .213 .000 
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