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ABSTRACT 

The researcher is highly interesting that there are a lot of opinions. This study 
investigated effects of perceived quality, brand experience, customer satisfaction, 
brand identification, brand love on brand loyalty for apparel Harley Davidson. There 
are 5 of the important components role on the brand loyalty that become the goals of 
the company, so the customer did not choose another brand. 

This research is categorized as survey research with descriptive analysis 
method by taking sample from population and using questionnaire as the main data. 
The population in this research is all customers of Apparel Harley Davidson in 
Jakarta. The respondents are chosen by using non-probabilitas sampling and 
convenience sampling technique. 

Analysis of this research using Structural Equation Modeling (SEM) multiple 
regression model are: (1) Perceived Quality have a significant influence on customer 
satisfaction (2) Brand experience have a significant influence on customer 
satisfaction. (3) Satisfaction have a significant influence on Brand Loyalty (4) Brand 
Identification have a significant influence on Brand Loyalty (5) Brand Identification 
have a significant influence on Brand Love (6) Brand Love have a significant 
influence on Brand Loyalty. 

Keywords : perceived quality, brand experience, satisfaction, brand identification, 
brand love,  brand loyalty. 
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BAB	  I	  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 Pada saat ini persaingan bisnis telah meningkat dengan tajam dan 

diperkirakan akan semakin meruncing di kemudian hari, seiring dengan makin 

meningkatnya jumlah perusahaan dan berkembangnya tehnik-tehnik baru dalam 

mengembangkan penjualan. Berkembangnya kebutuhan dan keinginan konsumen 

dalam hal kebutuhan juga membuat para pemain bisnis berfikir keras dan cermat agar 

produk nya tetap disukai dan dibeli oleh konsumen pada setiap tempat atau toko.  

Cara dan standar prosedur untuk meningkatkan penjualan dan juga pencapaian 

target keuntungan bagi perusahaan, salah satunya adalah menggunakan strategi 

merchandising, Merchandising memiliki peranan penting bagi peritel dalam 

mempresentasikan atau menampilkan produknya dengan tujuan memaksimalkan daya 

tarik bagi konsumennya. American Marketing Association oleh (Davidson, 1998 

dalam Sujana, 2005) mendefinisikan merchandising sebagai upaya-upaya penyediaan 

barang yang tepat, pada tingkat harga yang tepat, dalam jumlah yang tepat/cukup, di 

tempat yang tepat dan pada saat yang tepat pula. Didalam Buku (Setiono, 2009) 

mengatakan bahwa adapun manfaat dari visual merchandising untuk produsen 

pemilik merek, retailer maupun konsumen adalah Meningkatkan impulse buying dan 

mencegah terjadinya short of stock (kekurangan stok produk). 

Side business dalam hal ini dikenal merchandise harus menciptakan product 

yang bagus agar konsumen tetap loyal terhadap side business tersebut. Hal ini tidak 
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hanya terjadi pada bisnis yang keperluannya untuk massal contohnya laga sepakbola 

dunia atau disebut world cup yang biasanya membuat merchandise, tetapi juga terjadi 

pada product yang tersegmen namun sangat banyak penggemarnya yang peneliti 

angkat sebagai Apparel Harley Davidson. Karena di Indonesia sangat banyak sekali 

penggemar motor besar Harley Davidson dan produsen apparel akan focus terhadap 

bisnis tersebut. Oleh sebab itu wajar saja muncul ide untuk membuat suatu 

merchandise  terkait hobby itu dan sudah pasti akan laku terjual karena pasar di 

Indonesia sangat banyak peminatnya. Dalam dunia merchandising seperti apparel 

terdapat benda-benda yang digunakan seseorang untuk menambah keindahan bagi si 

pemakai. 	  

Di dalam teori pemasaran, dijelaskan bahwa pentingnya loyalitas konsumen 

merupakan suatu komitmen untuk membeli kembali suatu barang atau jasa secara 

konsisten di masa yang akan datang. Oliver (1997) menyatakan bahwa loyalitas 

adalah suatu kesediaan pelanggan untuk melanjutkan pembelian pada sebuah 

perusahaan dalam jangka waktu yang panjang dan menggunakan produk atau 

pelayanan secara berulang, serta merekomendasikannya kepada orang lain. Beberapa 

faktor pendorong loyalitas yaitu adanya perceived quality, brand experience brand 

identification. Tingkat loyalitas kosumen dapat didorong dengan persepsi konsumen 

yang ditimbulkan berdasarkan kualitas yang diterimanya. Kesan akan kualitas produk 

apparel Harley davidson melekat pada persepsi konsumen, sehingga mereka tidak 

ragu memperkenalkan kepada orang lain. Persepsi kualitas yang terdapat pada merek 

Harley Davidson merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi keunggulan 
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merek tersebut dimana persepsi kualitas dipengaruhi oleh kualitas produk dan jasa 

yang telah diberikan oleh produk yang dilihat dari kinerja, ciri khas, ketahanan dan 

kemampuan yang diberikan oleh Harley Davidson. Begitu juga dengan pengalaman 

merek atau brand experience yang berdampak positif akan membentuk keputusan 

menggunakan suatu merek dan memberikan kepuasaan sehingga konsumen ingin 

mengulangi pemakaian merek produk tersebut. Selain hal itu faktor pendukung 

loyalitas konsumen adalah dengan Brand Identification atau Identifikasi merek yaitu 

mengacu pada suatu keadaan psikologis konsumen dalam mempersepsikan, 

merasakan, atau menilai keterikatan pada suatu merk (Lam et al., 2010) dalam 

Becerra & Badrinarayan (2013). Sehingga pada saat konsumen sudah bisa 

mempersepsikan suatu produk berdasarkan persepsi kualitas dan pengalaman nya 

menunjukan hasil yang positif dan menyenangkan atau memuaskan maka konsumen 

tersebut akan menjadi loyal terhadap brand tersebut. 

Di dalam sejumlah literature dikatakan bahwa untuk mempunyai brand 

loyalty yang tinggi dikonsumen ada syarat yang  harus dipenuhi yaitu Menurut Kotler 

& Armstrong (2012) satisfaction adalah sejauh mana kinerja suatu produk yang 

dirasakan cocok dengan harapan pembeli sehingga dapat menimbulkan perasaan 

senang atau kecewa pada seorang pembeli. Dan juga terdapat brand love Carroll & 

Ahuvia (2006) menyatakan bahwa setelah konsumen mengkonsumsi dan mengalami 

tingkat kepuasan yang tinggi yang dapat mempengaruhi kecintaan konsumen 

terhadap merek, maka konsumen akan menjadi lebih loyal terhadap merek atau 

menyebarkan kata-kata positif tentang merek ke berbagai pihak. Dua syarat ini lah 
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yang akan mempengaruhi brand loyalty yang tinggi di benak konsumen. 

Dalam penelitian ini, faktor yang berhubungan dengan Perceived Quallity, 

Brand Experience, dan Brand Identification akan diekspolorasi. Pengaruh dari 

variabel- variabel independen diperiksa pada Brand Loyalty. Perceived Quality 

adalah aspek utama yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan konsumen. 

Konsumen menginginkan brand dengan harga yang lebih rendah dengan atribut yang 

dapat memuaskan kebutuhan- kebutuhannya. Ketika konsumen menggunakan suatu 

brand dan tidak puas, maka mereka tidak akan menggunakan brand yang sama lagi. 

Konsumen juga berbagi pengalaman pengguna brand dengan orang lain. 

Selain itu juga brand experience merupakan aspek penting untuk membangun 

karakter kepuasan pelanggan setelah memiliki pengalaman yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Kemudian Carroll & Ahuvia (2006: 80) menyatakan bahwa setelah 

konsumen mengkonsumsi dan mengalami tingkat kepuasan yang tinggi yang dapat 

mempengaruhi kecintaan konsumen terhadap merek, maka konsumen akan menjadi 

lebih loyal terhadap merek atau menyebarkan kata-kata positif tentang merek ke 

berbagai pihak. Sehingga tujuan akhir dari perusahaan yaitu untuk mencapai 

loyalitas.  
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TABEL 1.1 SEPEDA MOTOR JENIS TOURING YANG DIJUAL DI INDONESIA 

Sumber : Pra penelitian di Showroom Moto8 Jakarta (April 2013) 
 

Dari sekian banyak sepeda motor jenis touring di Indonesia, hanya satu yang 

memiliki penggemar terbanyak, yaitu PT Mabua Harley-Davidson (MHD) dengan 

motor Harley-Davidson. Menurut Djonnie Rahmat, Presiden Direktur PT Mabua 

Harley Davidson mengatakan bahwa saat ini pemilik Harley di Indonesia mencapai 

5000 orang, dimana satu pemilik bisa memiliki motor Harley lebih dari satu 

(http://id.berita.yahoo.com/5-ribu-harley-davidson-ada-di-indonesia-103000681.html). 

Sepeda motor ini yang lebih dikenal sebagai “moge“ ditujukan bagi kelompok 

konsumen menengah ke atas yang membeli sepeda motor bukan atas dasar fungsinya 

sebagai alat transportasi melainkan lebih untuk memenuhi gaya hidup. 

 

Merk Sepeda Motor Perusahaan (ATPM) Kisaran Harga 

Harley-Davidson PT. Mabua Harley-Davidson Rp. 262.000.000 – 
Rp. 999.000.000 

Victory Motorcycle PT. Arya Motor Indonesia Rp. 515.000.000 – 
Rp. 760.000.000 

Spyder Can-am PT. Berani Rekreasi Perkasa Rp. 400.000.000 – 
Rp. 600.000.000 

Triumph PT. Megah Motor Indonesia Rp. 230.000.000 – 
Rp. 685.000.000 
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Selain dari bisnis utamanya, Harley juga meraup untung besar dari penjualan 

merchandise. Harley memiliki sekitar 600 item motorclothes dan collectibles, mulai 

dari perlengkapan berkendara seperti jaket kulit, celana jeans, kaos, jam tangan, ikat 

pinggang, sampai perlengkapan seperti pisau, pemantik api. Benda-benda bermerek 

Harley Davidson memenuhi filosofi sikap Harley, yang dalam bahasa Teerlink, 

“bukan sekadar mesin, tapi pengalaman.” 

Gambar 1.1 Grafik Penjualan Apparel Harley Davidson 

 

Bila dilihat data penjualan merchandise Harley-Davidson di DKI Jakarta 

menunjukkan adanya penurunan penjualan di Tahun 2012. Pada Tahun 2010 menuju 

2011 terjadi kenaikan sebesar 26.047 unit. Namun pada tahun 2012 mengalami 

penurunan sebanyak 24.661 unit menjadi 61.053 unit, dan terus menurun pada Tahun 

2013 sebesar 17.648 unit dari tahun sebelumnya menjadi 43.405 unit. 

(http://investor.harley-davidson.com)  
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Hal tersebut menunjukkan Harley-Davidson tidak dapat memenuhi keinginan 

dan kebutuhan pelanggan akan produk yang berkualitas yang sesuai dengan harapan 

pelanggan sehingga mengurangi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 

merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. 

Menariknya mengamati lebih lanjut tentang side product yang tentunya 

memberikan keuntungan yang tidak bisa dipandang kecil kemudian dikaitkan juga 

dengan side product pun perlu memiliki based consumer yang loyal yang dapat 

diupayakan dengan membangun satisfaction dengan mempertimbangkan bahwa 

penelitian brand loyalty pada side product apparel Harley Davidson ini konteks 

Indonesia masih jarang ditemui maka peneliti akan menggali lebih dalam dan lebih 

lanjut bagaimanakah perceived quality, brand experience, dan brand identification 

dapat membangun brand loyalty dari sudut pandang pemasaran itu juga harus 

diperhatikan bagaimana cara me-maintain loyalitas pelanggan. 

1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah Perceived Quality berpengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction? 

2. Apakah Brand Experience berpengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction? 

3. Apakah Customer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty? 

4. Apakah Brand Identification berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty? 
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5. Apakah Brand Identification berpengaruh positif terhadap Brand Love? 

6. Apakah Brand Love  berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty? 

1.3 Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka dalam penelitian ini agar dapat jelas dan terfokus pembahasan dibatasi dalam 

ruang lingkup penelitian yang terfokus pada loyalitas. Loyalitas menjadi tolak ukur 

atau tujuan akhir produsen dalam memasarkan produknya, Dalam pemasaran 

keberadaan pelanggan yang loyal sangat penting bagi perusahaan karena 

mempertahankan pelanggan yang ada umumnya akan lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan yang disebabkan biaya untuk menarik pelanggan baru lebih 

besar dari biaya mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Sehingga 

mempertahankan pelanggan sama dengan mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan (Kotler & Keller, 2000). Penelitian lain mengatakan bahwa Menurut 

Schiffman & Kanuk (2000), loyalitas konsumen akan menjadi basis dari stabilitas dan 

berkembangnya pasar, dalam hal ini pelanggan. Penting dalam menjaga loyalitas 

pelanggan karena bukan hanya menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumen 

tersebut, melainkan juga akan mendatangkan konsumen dengan kekuatan word of 

mouth apabila pelanggan yang loyal bercerita tentang kepuasan dan kenyamanan 

mereka atas sebuah toko atau perusahaan.  

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya loyalitas konsumen 

terhadap sebuah produk seperti perceived quality, brand experience dan brand 

identification. Perceived quality merupakan penilaian konsumen terhadap keunggulan 
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dan superioritas produk secara keseluruhan. Semakin positif persepsi konsumen , 

maka konsumen cendrung ingin mengulangi kembali. Begitu juga dengan brand 

experience yang dirasakan oleh konsumen semakin berkesan apabila memiliki 

perbedaan dari pesaing, dan pengalaman konsumen disampaikan dengan positif. 

Brand experience yang dirasakan oleh konsumen secara tidak terkontrol, seperti 

 melalui dari informasi-informasi cetak dan berita dari mulut ke mulut (word of 

mouth) bisa lebih efektif dari media pemasaran berupa iklan, layanan pelanggan dan 

promosi-promosi lainnya. Dan yang terakhir Brand Identification atau Identifikasi 

merek mengacu pada suatu keadaan psikologis konsumen dalam mempersepsikan, 

merasakan, atau menilai keterikatan pada suatu merk (Lam et al., 2010, hal. 129) 

dalam Becerra & Badrinarayan (2013).  

Penelitian ini akan dilakukan pada Apparel Harley Davidson di Indonesia 

yang bergerak pada pakaian seperti kaos, kemeja, celana, tas, sepatu, dll dikarenakan 

ini adalah suatu produk yang dapat menunjukkan jati diri seseorang contohnya seperti 

kegagahan, prestisius dan membanggakan di mata konsumen. Responden pada 

peneliti adalah masyarakat Jakarta yang memiliki atau memakai  Apparel Harley 

Davidson di Indonesia baik berbentuk pakaian seperti kaos, kemeja, celana, tas, 

sepatu, dll karena banyaknya pangsa pasar yang menerima produk ini sehingga 

produsen menjadikan Jakarta sebagai target utama dalam menyebarkan bisnis side 

product nya. Penulis akan meneliti responden yang berdomisili di Jakarta 

(masyarakat Jakarta), dikarenakan Jakarta sebagai kota besar sudah cukup dianggap 

merepresentasikan penelitian yang akan dilakukan dan juga 
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1.4 Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif Perceived Quality 

terhadap Customer Satisfaction  pada Apparel Harley Davidson di Indonesia? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif Brand Experience 

terhadap Customer Satisfaction  pada Apparel Harley Davidson di Indonesia? 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif Customer Satisfaction 

terhadap Brand Loyalty  pada Apparel Harley Davidson di Indonesia? 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif Brand Identification 

terhadap Brand Loyalty  pada Apparel Harley Davidson di Indonesia? 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif Brand Identification 

terhadap Brand Love  pada Apparel Harley Davidson di Indonesia? 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif Brand Love terhadap 

Brand Loyalty  pada Apparel Harley Davidson di Indonesia? 

1.5 Manfaat Penelitian 
A. Manfaat Akademis 

1. Sebagai bahan wacana untuk menambah pengetahuan, pengertian,  

pemahaman, hubungan antara peran Perceived Quality, Brand 

Experience, dan Brand Identfication sebagai Pembentuk Brand 

Loyalty terhadap Apparel Harley Davidson di Indonesia. 
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2. Memberikan gambaran seberapa besar peran Perceived Quality, 

Brand Experience, dan Brand Identfication sebagai Pembentuk Brand 

Loyalty terhadap Apparel Harley Davidson di Indonesia. 

B. Manfaat Praktis 

1. Dapat mengetahui peran Perceived Quality, Brand Experience, dan 

Brand Identfication sebagai Pembentuk Brand Loyalty. 

2. Untuk membantu pemasar Apparel Harley Davidson di Indonesia 

dalam mengidentifikasi factor apa saja yang dapat mempengaruhi 

peran Perceived Quality, Brand Experience, dan Brand Identfication 

sebagai Pembentuk Brand Loyalty. 

3. Penelitian ini dapat membantu pihak pemilik Apparel Harley 

Davidson di Indonesia dalam meningkatkan kwalitas layanannya. 

1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam metodelogi penelitian ini di bagi dalam 

lima bab, antara lain sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Penelitian ini diawali dengan penjelasan tentang latar belakang 

masalah yang menjadi pemicu munculnya permasalahan. Dengan latar 

belakang masalah tersebut ditentukan rumusan masalah yang lebih terperinci 

sebagai acuan untuk menentukan hipotesis. 

 

Peran Perceived..., Alibasyarah Putra Bhayangkara, Ma.-IBS, 2015



25	  
	  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini akan diuraikan dasar pemikiran dalam mencari pembuktian 

dan solusi yang tepat untuk hipotesis yang akan diajukan. Sebagai acuan, akan 

diuraikan pula penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya 

BAB III METODE PENELITIAN 

Penjelasan tentang metode penelitian berisi tentang variabel penelitian 

dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini. Dijabarkan pula 

tentang sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang didapatkan, serta 

metode pengumpulan data dari responden.). 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan, analisis 

dan hasil analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Uraian tentang ringkasan hasil analisis dan evaluasi data yang akan 

menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diusulkan pada pihak 

perusahaan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi 

ini. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB	  II	  

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Manajemen Pemasaran 
Banyak orang berfikir bahwa pemasaran adalah promosi dan menjual produk. 

Walaupun kedua fungsi tersebut dinilai penting, fungsi-fungsi tersebut hanyalah dua 

dari banyak fungsi pemasaran yang ada, dan sering digolongkan sebagai bukan yang 

terpenting. Kenyataannya arti dari konsep pemasaran lebih luas dari itu. 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

pengusaha dan produsen dalam usaha mempertahankan kelangsungan produksi, 

mengembangkan pangsa pasar dan mendapatkan laba dari penjualan produk. Melalui 

kegiatan pemasaran pula, produsen dapat menyampaikan pesan sekaligus dapat 

membangun hubungan yang positif antara produsen dengan konsumen. 

Sebagai ujung tombak kegiatan bisnis suatu perusahaan komersil, pemasaran 

merupakan kegiatan yang sangat penting. Menurut American Marketing Association 

(AMA), pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, harga, 

promosi, dan distribusi dari segala macam ide, barang, dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang dapat memuaskan baik tujuan individu maupun tujuan organisasi. 

Dengan demikian apabila kita mendengar kata “pemasaran” berarti kita harus 

menghubungkan berbagai kegiatan perusahaan sebagai penjualan, perdagangan, 

distribusi dan penetapan harga dan sebagainya. Karena menyangkut berbagai hal 
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inilah membuat fungsi pemasaran sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan 

perusahaan. 

Pengertian pemasaran menurut Kotler (2003) adalah sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu 

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak 

lain.”  

Definisi pemasaran didasarkan pada konsep inti sebagai berikut : 

a) Kebutuhan manusia (human needs) adalah ketidakberadaan beberapa 

kepuasan  dasar. Kebutuhan ini tidak diciptakan oleh masyarakat atau 

pemasar. Mereka  merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. 

b) Keinginan (wants) adalah hasrat atas pemuas kebutuhan yang spesifik. 

 Keinginan manusia terus dibentuk dan diperbaharui oleh kekuatan dan 

lembaga  sosial.  

c) Permintaan (demands) adalah keinginan atas produk yang spesifik yang 

 didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya.  

d) Produk (products) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk 

memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Produk atau sering juga disebut 

dengan kata penawaran dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu barang fisik, 

 jasa, dan gagasan. 

e) Nilai (value) adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk 
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untuk memuaskan kebutuhannya.  

f) Biaya (cost) adalah pengorbanan pelanggan dalam memperoleh produk 

ataupun dalam memperoleh jasa. 

g) Kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa dari seseorang 

yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) 

suatu produk atau jasa dengan harapan-harapannya. 

h) Pertukaran (exchange) adalah tindakan untuk memperoleh barang yang 

dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. 

i) Transaksi (transaction) adalah perdagangan nilai-nilai antara dua pihak atau 

lebih. Transaksi melibatkan paling sedikitnya dua barang yang bernilai, 

persyaratan yang disepakati, waktu kesepakatan, dan tempat kesepakatan. 

j) Pemasaran hubungan (relationship marketing) adalah praktik membangun 

hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pelanggan pemasok, dan 

penyalur guna mempertahankan preferensi dan bisnis jangka panjang mereka. 

k) Jaringan pemasaran (marketing network) adalah pengembangan aset unik 

perusahaan yang terdiri dari perusahaan dan semua pihak pendukung yang 

berkepentingan yang secara bersama-sama dengan perusahaan telah 

membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan.  

l) Pasar (market) adalah terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki 

kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, dimana para pelanggan tersebut 

mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan itu. Terdapat tiga faktor yang harus diperhatikan 

dalam permintaan pasar untuk produk dan jasa, yaitu orang-orang dengan 
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kebutuhan, daya beli, dan perilaku pembelian mereka. Jadi, di dalam suatu 

pasar akan terjadi suatu proses pertukaran, transaksi, dan hubungan. 

m) Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang 

akan terlibat di dalam pertukaran nilai. Calon pembeli adalah seseorang yang 

diidentifikasi oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu 

terlibat dalam pertukaran nilai tersebut. 

2.1.2 Brand 
Brand adalah salah satu atribut yang sangat penting dari sebuah produk yang 

penggunaanya pada saat ini sudah sangat meluas karena beberapa alasan, dimana 

merek suatu produk berarti memberikan nilai tambah produk tersebut. Pikiran para 

pelanggan dipengaruhi oleh beragam pesan yang sampai pada angka ribuan pesan dan 

sering berubah – ubah. Merek tidak hanya kesan – kesannya, tetapi merek juga harus 

menempati suatu posisi khusus dalam pikiran untuk benar – benar menjadi sebuah 

merek. 

 Menurut Keegan & Green (2013) brand adalah ”A representation of a promise 

by a particular company about a particular product ; a complex bundle of images 

and experiences in the customers mind”. Menurut Kotler & Armstrong (2012) brand 

adalah nama, istilah, tanda, simbol / lambang / logo, desain, warna, gerak, atau 

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas 

dan diferensiasi yang membedakannya dengan produk pesaing. Selain membedakan 

satu produk dengan produk yang lain, merek juga memberi manfaat bagi konsumen 

diantaranya membantu mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan kualitas 
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produk. Konsumen lebih mempercayai produk dengan merek tertentu daripada 

produk tanpa merek meskipun manfaat yang ditawarkan sama. 

Merek memiliki enam level pengertian (Kotler, 2000) yaitu sebagai berikut : 

1. Atribut   

Merek menyampaikan atribut-atribut tertentu. 

2. Manfaat 

 Merek bukanlah sekadar sekumpulan atribut, sebab yang dibeli 

konsumen adalah manfaat, bukannya atribut. Atribut harus 

diterjemahkan ke dalam manfaat fungsional dan emosional/psikologis. 

3. Nilai 

Merek juga menyatakan nilai-nilai yang dianut produsennya. 

4. Budaya 

Dalam merek terkandung pula budaya tertentu. 

5. Kepribadian 

Merek bisa pula memproyeksikan kepribadian tertentu. 

6. Pemakai 

Merek juga menyiratkan tipe konsumen yang membeli atau 

menggunakan produknya. 

 

 

Peran Perceived..., Alibasyarah Putra Bhayangkara, Ma.-IBS, 2015



31	  
	  

2.1.3 Perceived Quality 
Aaker (2008) mendefinisikan perceived quality sebagai persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan 

berkaitan dengan maksud yang diharapkan. Kartajaya (2010) mengungkapkan 

beberapa value yang diberikan perceived quality, diantaranya : 

1) Memberikan alasan bagi pelanggan untuk menggunakan suatu produk 

2) Membedakan suatu produk dengan pesaingnya 

3) Memberikan celah untuk menetapkan harga premium atas suatu produk 

4) Menciptakan ketertarikan atas saluran distribusi untuk menyalurkan barang 

dan jasa  

Berikut adalah atribut perceived quality menurut Kartajaya (2010), dimana 

pelanggan mempersepsikan kualitas produk berdasarkan elemen-elemen dari apa 

yang dirasakan pelanggan, elemen-elemen tersebut dapat dijabarkan, antara lain : 

1. Serviceability, merupakan kemudahan untuk memperbaiki layanan atau 

mendapatkan layanan terkait produk 

2. Reliability, merupakan konsistensi kinerja dari suatu produk  

3. Features, merupakan elemen sekunder atau tambahan dari suatu produk 

4. Performance, merupakan karakteristik operasional utama dari suatu produk 

5. Performance with specifications, merupakan keadaan dimana tidak ada cacat 

 pada produk dan ada kesesuaiaan produk dengan standar kualifikasi 

6. Durability, merupakan nilai ekonomis dari suatu produk 

7. Fit and finish, merupakan kualitas akhir dari suatu produk yang tangible  
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Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumen membayar lebih untuk kualitas 

produk yang lebih. Menurut Hansen (2005) “the perceived quality of products has 

been proved to affect the perceived value, satisfaction and loyalty. To achieve the 

understanding of consumers’ quality perception, it is significant for producers and 

retailers to take into consideration the meaning of quality” yang berarti kualitas 

produk yang dirasakan telah terbukti mempengaruhi nilai yang dirasakan, kepuasan 

dan loyalitas. Untuk mencapai pemahaman kualitas persepsi konsumen, sangat 

penting bagi produsen dan pengecer untuk mempertimbangkan makna dari kualitas 

itu tersebut 

“The concept of product quality can be analyzed under two main different 

perspectives: the objective quality and the perceived quality (Brunso et al., 2005). 

kualitas produk dapat dianalisis dalam dua perspektif yang berbeda : kualitas objektif 

merujuk pada sifat teknis, terukur dan dapat diverifikasi produk atau jasa, proses dan 

kontrol kualitas. Sedangkan Subjektif atau perceive quality merujuk pada penilaian 

konsumen atau persepsi dari kualitas itu sendiri. Konsep atau lebih tepatnya persepsi 

dari kualitas itu sendiri bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti pada saat 

konsumen membeli atau mengkonsumsi produk dan tempat dimana konsumen 

membeli atau menikmatinya. Dengan demikian, konsumen mengevaluasi fungsi atau 

utilitas produk berdasarkan kebutuhan mereka. 

Persepsi kualitas (Perceived quality) didefinisikan sebagai persepsi pelanggan 

terhadap kualitas keseluruhan atau keunggulan suatu produk atau jasa sehubungan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan , relatif terhadap alternatif (Zeithaml, 1988). 
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Menurut (Zeithaml, 1988) kualitas adalah suatu bentuk penilaian yang 

menyeluruh atas suatu produk, dikemukakan kedalam 2 macam kualitas, yaitu: 

1) Kualitas Afektif Kualitas yang dirasakan sebagai suatu bentuk penilaian yang 

menyeluruh atas suatu produk atau suatu penaksiran yang sifatnya global. 

2) Kualitas Kognitif Yaitu suatu penarikan kesimpulan tentang kualitas yang 

didasarkan pada isyarat-isyarat tingkat rendah dan evaluasi produk secara 

menyeluruh. 

Persepsi kualitas menurut (Aaker, 1997) dalam Suparyono (2009) dapat 

didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk dengan apa yang diharapkan pelanggan. (Aaker, 1997) 

dalam Suparyono (2009) menegaskan satu hal yang harus selalu diingat yaitu bahwa 

persepsi kualitas merupakan persepsi pada para pelanggan. 

Kualitas produk sendiri memiliki definisi , definisi tersebut telah terangkum 

dibawah ini dari pendapat para ahli dan penelitian yang telah dilakukan, berikut 

penjelasannya: 

1. Hellofs & Jacobson (1999), kualitas produk dapat diartikan sebagai pertanda 

bahwa pelanggan akan lebih loyal, membeli lebih banyak lagi, dan promosi 

gratis bagi perusahaan. Menurut Ellis & Raymond (1993) menyatakan bahwa 

kualitas produk merupakan salah satu kunci sukses faktor bagi banyak 

perusahaan, kegagalan meningkatkan kualitas merupakan persoalan hidup 

mati bagi perusahaan (Setiawan, 2008). 
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2. Oliver (1997) dalam Andreasson & Lindestad (1998) Kualitas produk 

merupakan salah satu faktor pembentuk persepsi kepuasan konsumen. Dalam 

pandangan konsumen, nilai suatu produk merupakan kualitas produk yang 

dinikmati konsumen dengan pengorbanan sejumlah uang atau sumber daya 

yang lain (Mulyono, 2008). 

3. Menurut Kotler & Armstrong (2012) mengemukakan bahwa kualitas produk 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan karena 

kualitas produk dapat dinilai dari kemampuan produk untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan. 

2.1.4 Brand Experience 
Brand Experience telah menarik perhatian dalam praktek pemasaran sekarang 

ini. Praktisi praktisi pemasaran harus meyadari bahwa dengan memahami apa 

sebenarnya peran brand experience, akan sangat membantu para pemasar untuk 

mengembangkan strategi pemasaran. Definisi brand experience menurut Brakus et al 

(2009) adalah Tanggapan subyektif (sensasi, perasaan, dan pikiran) dan perilaku 

konsumen yang ditimbulkan oleh stimuli yang terkait dengan suatu merk berupa 

desain dan identitas (nama, logo, kemasan dan komunikasi (brosur dan websites), 

maupun lingkungannya (toko yang menjual). brand experience merupakan variabel 

yang terkait tetapi juga merupakan konseptual yang berbeda dari konstruksi merek 

lain. Secara khusus brand experience berbeda dari konstruksi evaluatif, afektif dan 

assosiatif seperti sikap merek, keterlibatan merek, lampiran merek, kesenangan 

konsumen dan kepribadian merek. (Brakus et al, 2009) 
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Brand dalam mengembangkan skala pengalaman merek terdapat empat dimensi, 

yaitu sensoric, affectif, behavior, dan intelectual. Setiap dimensi mewakili 

pengalaman produk yang dirasakan oleh konsumen. Dalam menciptakan brand 

experience sebuah produk diperlukan keikutsertaan dan dukungan dari konsumen 

dalam empat dimensi terpenting yang meliputi Sensory, Affective, Intellectual dan 

Behavior. 

1. Sensory experience, yaitu ketika sebuah merek membuat kesan yang kuat 

dengan menarik ke lima panca indra kita, dapat berupa warna, visual, dan 

tekstur.  

2. Affective experience, yaitu ketika merek memunculkan perasaan yang kuat, 

emosi atau sentiment. 

3. Intellectual experience, yaitu ketika merek membuat kita berfikir lebih atau 

menginduksi kita untuk berfikir dengan cara tertentu. 

4. Behavioral experience, yaitu ketika merek mendorong kita untuk melakukan 

sesuatu atau mengubah perilaku kita sebagai hasil dari pengalaman yang telah 

dilakukan. 

Terdapat tiga aspek kunci dalam pengalaman merek menurut Schmitt (2003), 

yaitu the product experience, the look and the feel dan experential 

communications : 

1. Product experience adalah poin penting dari pengalaman pelanggan. 

Pengalaman meliputi atribut fungsional dari produk, yaitu seberapa baik 

Peran Perceived..., Alibasyarah Putra Bhayangkara, Ma.-IBS, 2015



36	  
	  

produk tersebut bekerja. Namun, produk dengan mutu tinggi telah banyak 

beredar di masyarakat, sehingga fitur-fitur fungsional sulit untuk dijadikan 

pertimbangan. Terdapat bermacam-macam pengalaman yang dapat 

disediakan sebuah produk selain sisi fungsionalnya. 

 

Gambar 2. 1 Tiga Aspek Kunci Brand Experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : Schmitt (2003) 

2.  The look and the feel atau dapat disebut juga identitas merek. 

Pelanggan tidak hanya mendapatkan fitur produk, tetapi produk yang 

lengkap dengan nama, logo dan simbol pada kemasan. Pelanggan dapat 

membeli produk tersebut melalui internet atau outlet di mana produk 

tersebut ditampilkan. The look and the feel meliputi identitas visual, 

kemasan, desain outlet atau tempat pelayanan, merchandising dan unsur-

unsur desain grafis pada website. 

 

Product	  
Experience	  

The	  Look	  
and	  Feel	  

Experiential	  
Communications	  

The	  Brand	  Experience	  
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3. Experiential communication adalah salah satu konsep dari periklanan 

dan komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional adalah sistem penjualan 

yang fokus kepada produk dan manfaat, karena fitur dan keuntungan adalah 

tujuan dari pemasar tradisional tersebut. Sebuah iklan dapat digunakan untuk 

mengimplementasikan pengalaman merek. Oleh karena itu, iklan harus 

memberikan nilai, penuh informasi dan menghibur. 

Brand experience dapat menyebabkan ikatan emosional, tetapi emosi hanya 

satu hasil internal dari ransangan yang yang membangkitkan pengalaman. Hal yang 

membedakan produk satu dengan pesaing yaitu terletak pada kualitas nya, 

pengalaman kosumen akan produk akan semakin berkesan apabila produk tersebut 

memiliki perbedaan dan manfaat yang dibutuhkan oleh konsumen yang ditunjukan 

melalui iklan dan pelayanan. Akan tetapi brand experience dapat tidak terkendali 

melalui berita dari mulut ke mulut (word of mouth) konsumen sebelumnya. 

Pengalaman dengan merek (Brand Experience) dijelaskan bahwa : “Ketika 

pelanggan mengalami peningkatan pengalaman lebih banyak  dengan merek atau 

pelanggan mengerti merek tersebut yang terbaik dan kepercayaan-nya yang 

meningkat. Pengalaman pelanggan tidak terbatas terhadap pengalaman yang positif, 

karena setiap pengalaman akan meningkatkan kemampuan konsumen untuk 

memprediksi kinerja suatu merek (Lau & Lee,1999). 

Ketika konsumen mendapatkan pengalaman baik dengan suatu merek, maka 

konsumen akan berusaha mengenali merek dengan lebih baik dan selanjutnya akan 
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memupuk kepercayaan konsumen. Pengalaman ini tidak terbatas pada pengalaman 

baik saja, karena setiap pengalaman yang dilalui konsumen akan meningkatkan 

kemampuan konsumen dalam memprediksikan performa suatu merek. 

2.1.5 Customer Satsifaction 
Menurut Kotler & Armstrong (2012) satisfaction adalah sejauh mana kinerja 

suatu produk yang dirasakan cocok dengan harapan pembeli sehingga dapat 

menimbulkan perasaan senang atau kecewa pada seorang pembeli. Menurut 

Schiffman & kanuk (2010) satisfaction adalah perasaan seseorang terhadap kualitas 

dari suatu produk atau jasa yang dibandingkan dengan harapannya. Dari kedua 

definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa satisfaction secara umum berarti 

membandingkan antara ekspektasi konsumen dengan kinerja produk yang di 

konsumsinya. Kita dapat menilai konsumen puas atau tidak puas terhadap suatu 

produk ketika konsumen tersebut telah mengkonsumsi produk tersebut sebelumnya. 

Hal ini menyimpulkan bahwa tingkat kepuasaan konsumen dapat dijadikan alat 

evaluasi purna beli oleh perusahaan. 

Lovelock (1994); Peppard & Rowland (1995) dalam Bakar (2010) 

memaparkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen terhadap suatu produk manufaktur, antara lain meliputi : 

1. Kinerja (Performance) Yaitu karakteristik operasi pokok dari produk ini (core 

product) yang dibeli.  
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2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features) Yaitu karakteristik sekunder 

atau pelengkap.  

3. Keandalan (Reliability) Yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan 

atau gagal dipakai.  

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to specifications) Yaitu sejauh 

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

5. Daya tahan (Durability) Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat 

terus digunakan, berhubungan dengan umur teknis dan umur ekonomis.  

6. Service ability Meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 

direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan.  

7. Estetika (Aesthetics) Yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya 

bentuk fisik produk, model atau desain yang artistik, warna, dan sebagainya. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived quality) Yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadap kualitas. 

Kotler (2000) mengatakan ciri-ciri konsumen yang puas adalah sebagai berikut : 

a)  Loyal terhadap produk Konsumen yang terpuaskan cenderung akan 

menjadi loyal. Konsumen yang puas terhadap produk yang dikonsumsinya 

akan mempunyai kecenderungan untuk membeli ulang dari produsen yang 

sama. Keinginan untuk membeli ulang karena adanya keinginan untuk 

mengulang pengalaman yang baik dan menghindari pengalaman yang buruk.  
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b)  Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif Kepuasan 

adalah merupakan faktor yang mendorong adanya komunikasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth comunication) yang bersifat positif. Hal ini dapat 

berupa rekomendasi kepada calon konsumen yang lain dan mengatakan hal-

hal yang baik mengenai produk dan perusahaan yang menyediakan produk.  

c)  Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli produk lain. Hal 

ini merupakan proses kognitif ketika adanya kepuasan  

Setelah kita mengetahui ciri-ciri konsumen yang puas, sekarang kita harus 

mencari tahu bagaimana cara mengukur kepuasan konsumen. Menurut Kotler & 

Keller (2009) metode pengukuran tingkat kepuasan dapat dilakukan, sebagai berikut: 

1. Survey secara berkala (Periodic Survey) 

mengukur tingkat kepuasan konsumen secara langsung. Survei ini 

dilakukan dengan cara konsumen diberikan beberapa pertanyaan untuk 

mengukur niatan mereka apakah mereka akan melakukan pembelian ulang 

dan kesukarelaaan atau keinginan mereka untuk merekomendasikan 

perusahaan dan produknya kepada orang lain. 

2. Tingkat kehilangan konsumen (Customer Loss Rate)  

 Cara ini dapat memonitor dan menghubungi konsumen yang telah 

berhenti atau menggunakan jasa dan produk dari perusahaan lain dan belajar 

mengapa bisa terjadi.  
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3. Pembelanja misterius (Mystery Shopper) 

 Metode ini perusahaan dapat menyewa seseorang untuk bertingkah 

seperti pembeli potensial dan melaporkan kekuatan serta kelemahan dari 

pengalamannya dalam membeli produk dari perusahaan dan produk 

kompetitor  

Kepuasaan konsumen merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja 

sebuah produk dalam pencapaian harapan dan pemenuhan kebutuhan yang dirasakan 

manfaatnya secara langsung oleh konsumen. Menurut Kotler & Keller (2009) 

kepuasan konsumen adalah hasil yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami 

kinerja sebuah perusahaan yang sesuai harapannnya.  

Oliver (1997) menyatakan bahwa “satisfaction is the fulfillment response”, 

yaitu penilaian bahwa fitur produk atau jasa, atau produk dan jasa itu sendiri, 

memberikan tingkat pemenuhan berkaitan dengan tingkat konsumsi yang 

menyenangkan termasuk tingkat under-fulfillment dan overfulfillment. 

Customer satisfaction menurut (Oliver, 1999) dirumuskan sebagai pemenuhan 

kesenangan yang dirasakan konsumen dalam konsumsi. Itu artinya, konsumen dapat 

merasakan bahwa konsumsi tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan, keinginan 

dan tujuan yang merupakan kesenangan atau kepuasan bagi konsumen. 

Sedangkan Lovelock (2007) mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan 

memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, dan tingkat kepuasan pelanggan yang 
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lebih besar. Dalam jangka panjang, akan lebih menguntungkan mempertahankan 

pelanggan yang baik daripada terus - menerus menarik dan membina pelanggan baru 

untuk menggantikan pelanggan yang pergi. Pelanggan yang sangat puas akan 

menyebarkan cerita positif dari mulut ke mulut dan malah akan menjadi iklan 

berjalan dan berbicara bagi suatu perusahaan, yang akan menurunkan biaya untuk 

menarik pelanggan baru seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini mengenai 

manfaat dari kepuasan pelanggan. 

Gambar 2. 2 Manfaat Kepuasan Pelanggan 

                      

Sumber : Lovelock (2007) 

 

Kotler (2009) dalam bukunya mengungkapkan bahwa ada beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk mengukur dan mengamati kepuasan pelanggan, yaitu: 
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a. Sistem keluhan dan saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan mempermudah 

pelanggannya memberikan saran atau keluhan. Ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan dalam menangani keluhan pelanggan, yaitu: 

1. Empati terhadap pelanggan yang marah  

Dalam menghadapi pelanggan yang emosi atau marah, perusahaan harus 

bersikap empati karen bila tidak maka situasi akan bertambah parah. Perlu 

diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan mereka dan berusaha 

memahami situasi yang dirasakan oleh pelanggan tersebut. 

2. Kecepatan dalam penanganan keluhan 

Penanganan keluhan yang cepat sangat penting karena bila keluhan tidak 

ditanggapi, maka rasa tidak puas terhadap perusahaan akan menjadi 

permanen. Sebaliknya, bila keluhan pelanggan ditangani dengan cepat, 

kemungkinan pelanggan tersebut menjadi puas. 

3. Kewajaran atau keadilan 

Dalam memecahkan permasalahan/keluhan, disini antara pelanggan dan 

perusahaan harus mencapai posisi win-to-win, dimana salah satu pihak 

tidak ada yang dirugikan maupun diuntungkan. 

4. Kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan, misalkan 

dengan disediakan layanan telepon bebas pulsa. Hal ini sangat penting 
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bagi pelanggan untuk menyampaikan komentar, saran, kritik, pertanyaan 

dan keluhannya. Disini sangat dibutuhkan adanya metode yang mudah dan 

relatif tidak mahal, dimana pelanggan dapat menyampaikan keluh 

kesahnya. Bila perlu dan memungkinkan, suatu perusahaan menyediakan 

jalur atau saluran telepon khusus ataupun memanfaatkan email di jaringan 

internet. Media lain yang bisa digunakan adalah menyediakan kotak saran 

disertai kartu komentar yang diletakkan di tempat-tempat strategis. 

Informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide 

baru dan masukan berharga kepada perusahaan, seingga memungkinkan untuk 

memberikan respon secara cepat dan tanggap terhadap setiap masalah yang 

timbul. 

b. Survei Kepuasan Pelanggan 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

metode survei, baik melalui pos, telepon maupun wawancara pibadi. Melalui 

survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara 

langsung dari pelanggan dan sekaligus memberikan tanda/signal positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggannya. 

Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara : 

1. Directly reported satisfaction, pengukuran dilakukan secara langsung 
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melalui pertanyaan seperti “ ungkapan seberapa puas saudara terhadap 

pelayanan perusahaan X pada skala berikut : sangat tidak puas, agak tidak 

puas, agak puas, puas, sangat puas. Pengukuran ini merupakan pendekatan 

aktif yang bisa dilakukan melalui riset pasar/ marketing research dengan 

metodenya seperti survei kepuasan pelanggan. Survei ini dimaksudkan 

untuk mengumpulkan pendapat dan kebutuhan pelanggan. Survei ini 

memberikan suatu hasil yang disebut index. Survei ini memberikan suatu 

hasil yang dapat disebut index kepuasan pelanggan/customer satisfaction 

index yang menjadi standar kinerja perusahaan dan standar nilai yang 

tetap dijaga dan ditingkatkan oleh perusahaan. 

2. Derrived dissatisfaction, pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal 

yaitu besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya 

kinerja yang mereka rasakan. 

3. Problem analysis, responden/pelanggan diminta untuk mengungkapkan 

dua hal pokok yaitu masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan 

penawaran peusahaan, dan saran-saran untuk perbaikan. 

4. Importance-performance analysis, responden diminta untuk meranking 

berbagai elemen/atribut dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya 

setiap elemen tersebut. Selain itu responden diminta merangking seberapa 

baik kinerja perusahaan dalam masing-masing atribut tersebut. 

Setelah melakukan pengukuran kepuasan pelanggan maka hasil yang didapat 

akan memberikan suatu peluang kepada perusahaan untuk : 
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1. Pengembangan produk baru. 

2. Melakukan peningkatan produk yang sudah ada. 

3. Melakukan peningkatan dalam proses produksi. 

4. Melakukan peningkatan pemberian layanan jasa pendukung.  

Terdapat lima kritikan terhadap penelitian kepuasan pelanggan yang 

menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi 

tetap berpotensi untuk kehilangan pelangganya: 

1. Survei kepuasan hanya berfokus pada apakah kebutuhan saat ini terpenuhi, 

tetapi gagal untuk mengetahui kebutuhan pelanggan di masa mendatang.  

2. Penelitian kepuasan pelanggan juga cenderung untuk berfokus pada komplain 

yang terdaftar. (wanti 2000) wanti desiana, 2000, analisa kepuasaan 

pelanggan terhadap salon rudy, magister Universitas Indonesia. 

3. Penelitian kepuasan pelanggan cenderung untuk berfokus pada atribut-atribut 

umum dan melupakan elemen-elemen operasional yang lebih penting. 

4. Penelitian kepuasan pelanggan seringkali tidak mengikutsertakan pegawai 

perusahaan dalam proses surveinya. Padahal persepsi pegawai mengenai 

value-delivery system juga perlu dibandngkan dengan persepsi pelanggan 

yang akan memberikan umpan balik kepadapegawai mengenai kinerja 
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perusahaan. Pegawai yang merupakan pelanggan internal seringkali 

memberikan sumbangan saran berharga untuk meningkatkan operasi 

perusahaan. 

5. Seringkali perusahaan menganggap bahwa pelanggan tidak mengetahui apa 

yang mereka inginkan sehingga pelanggan seringkali ditinggalkan, terutama 

yang berhubungan dengan pengembangan produk baru. Selain kritik diatas 

terdapat juga kelemahan-kelemahan dalam melakukan survei, yang berakibat 

menimbulkan keraguan terhadap indeks kepuasan pelanggan yang dihasilkan 

oleh survei. Ada beberapa faktor dalam proses pengumpulan data yang 

kemungkinan besar mempengaruhi peringkat kepuasan yang terlalu tinggi 

bagi peusahaan, yaitu : 

a. Biasa Responden Seringkali terjadi bias dalam respon yang diberikan 

responden. Ada kemuungkinan survei hanya dilakukan kepada 

pelanggan yang puas. Sedangkan pelanggan yang tidak puas pada 

umumnya tidak percaya bahwa survei yang dilakukan perusahaan 

tidak berpengaruh baik bagi mereka, sehingga mereka menolak untuk 

mengisi kuesioner atau berhenti di tengah- tengah wawancara. 

b. Metode pengumpulan data Penelitian menunjukkan bahwa survei 

yang dilakukan dengan wawancara langsung dan telepon lebih tinggi 

hasil kepuasan daripada dengan kuesioner yang dikirim melalui surat.  
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c. Bentuk pertanyaan Cara pertanyaan diajukan dalam kuesioner 

mempengaruhi hasil survei. Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk 

positif lebih membawa tingkat kepuasan yang tinggi dibandingkan 

dengan bentuk negatif. 

d. Waktu Antara survei yang dilakukan dengan tanggal penggunaan 

produk juga berpengaruh. Kepuasan pelanggan cenderung lebih tinggi 

bila survei dilakukan segera setelah pemakaian, dan cenderung 

menurun seiring berjalannya waktu. 

c. Ghost Shopping 

Metode ini dilakukan dengan cara memperkerjakan beberapa orang untuk 

berperan sebagai pelanggan potensial produk perusahaan maupun pesaing. 

Lalu ghost- shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai 

kekuatan dan kemlemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu para 

ghost-shopper juga dapat mengamati atau menilai cara perusahaan dan 

pesaingnya menjawab pertanyaan pelanggan dan menangani setiap keluhan. 

2.1.6 Brand Identification 
Identitas merek adalah seperangkat asosiasi merek yang unik yang diciptakan 

oleh para penyusun strategi merek. Asosiasi-asosiasi ini mencerminkan kedudukan 

suatu merek dan merupakan suatu janji kepada pelanggan dari anggota organisasi. 

Identitas merek akan membantu kemantapan hubungan diantara merek dan pelanggan 
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melalui proposisi nilai yang melibatkan manfaat fungsional, manfaat emosional atau 

ekspresi diri (Kotler & Keller, 2006). 

 

Gambar 2.3 Brand Identity 

 

Sumber: David A. Aaker dan Erich (2002) 

 

Menurut Aaker & Erich (2002) brand identity terbentuk dari dua puluh dimensi 

yang digabung menjadi empat, yaitu brand as product, brand as organization, brand 

as person, dan brand as symbol. 

1) Brand as Product  

Asosiasi yang berhubungan dengan produk tetap penting sebagai bagian dari 

identitas merek, atribut secara langsung berhubungan dengan pembelian atau 

pengggunaan produk yang dapat memberikan keuntungan fungsional maupun 

emosional bagi konsumen. Atribut yang berhubungan dengan sebuah produk 

dapat menciptakan proporsi nilai melalui penawaran yang lebih baik. 
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2) Brand as Organization  

Brand as organization memfokuskan pandangannya pada attributes of the 

organization daripada produk atau jasa. Organization attributes meliputi suatu 

inovasi, peningkatan kualitas, perhatian terhadap lingkungan yang diciptakan 

oleh orang, budaya, nilai maupun program dari perusahaan.  

3) Brand as Person  

Brand as person memberikan kesan yang lebih menarik terhadap brand 

identity, karena brand as person diasumsikan seperti halnya manusia. Pribadi 

merek dapat menciptakan merek yang kuat dengan berbagai cara. Pertama, 

membantu menciptakan manfaat ekspresi diri sebagai sarana konsumen untuk 

mengeksperesikan kepribadiannya. Kedua, sifat-sifat manusiawi mempengaruhi 

hubungan antar konsumen dan merek. Ketiga, pribadi merek dapat 

mengkomunikasikan atribut produk dan memberikan sumbangan bagi manfaat 

fungsional. 

4) Brand as Symbol  

Simbol yang kuat dapat memberikan keeratan dan struktur bagi sebuah 

identitas serta mempermudah produk untuk dikenal dan diingat. Kehadiran 

simbol dapat merupakan kunci pengembangan produk untuk dikenal dan diingat. 

Simbol terdiri atas citra visual, metafora, dan kebesaran merek. Simbol yang 

melibatkan pencitraan visual memudahkan untuk diingat dan memiliki kekuatan. 

Simbol akan sangat bermakna jika bermetafora dengan karakteristik simbol yang 

menampilkan manfaat fungsional, emosional, atau ekspresi diri. Simbol yang 

kuat akan membantu strategi merek. Apabila simbol yang digunakan perusahaan 
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sesuai dengan karakteristik dari pelanggan maka akan dapat memberikan nilai 

functional dan emotional. Identitas dari perusahaan seperti slogan, simbol , 

jingle, dan lain-lain harus dapat menciptakan pengalaman sehingga akan dapat 

mempermudah dalam pembentukan brand identity. 

2.1.7 Brand Love 
Carroll & Ahuvia (2006: 80) menyatakan bahwa setelah konsumen 

mengkonsumsi dan mengalami tingkat kepuasan yang tinggi yang dapat 

mempengaruhi kecintaan konsumen terhadap merek, maka konsumen akan menjadi 

lebih loyal terhadap merek atau menyebarkan kata-kata positif tentang merek ke 

berbagai pihak. Penilaian tersebut dinamakan dengan kecintaan merek (brand love). 

Hasil penelitian menunjukkan cinta atas kepuasan konsumen lebih besar terhadap 

merek dalam kategori produk hedon dibandingkan terhadap produk yang bermanfaat, 

serta kepuasan konsumen lebih besar untuk merek yang menawarkan keuntungan 

(Carroll & Ahuvia, 2006: 87). 

 

Menurut Fournier & Mick (1999), “brand love is conceptualized here as a 

mode satisfaction, i.e., a response experienced by some, but not all, satisfied 

consumers”. Pengertian brand love tersebut tertuju pada sebuah tingkatan kepuasaan 

konsumen yang menghasilkan sikap konsumen untuk mencintai merek akan tetapi 

tidak semua konsumen merasakan sebuah kepuasaan untuk mencintai sebuah merek. 

Segi pengertian brand love menurut Fournier dan Mick berbeda dengan Carroll dan 

Ahuvia. Carroll & Ahuvia (2006) mengatakan bahwa “brand love is defined as the 
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degree of passionate emotional attachment a satisfied consumer has for a particular 

trade name”. Brand love merupakan tingkat ikatan emosional yang penuh gairah 

kepuasaan konsumen untuk memiliki sebuah merek. 

Walaupun kedua definisi tersebut berbeda akan tetapi pengertian brand love 

menunjukkan bahwa brand love sebagai bentuk kepuasan konsumen atas respon dan 

gairah emosional berdasarkan pengalaman mereka terhadap merek dagang tertentu. 

Konsisten dengan literatur dalam Love Prototype (Ahuvia, 2005b), brand love 

meliputi lima hal. Hal-hal tersebut dikembangkan lagi atas prelimary survey, yaitu:  

1. Gairah terhadap merek  

Segala sesuatu yang menimbulkan semangat untuk memiliki merek. Hal ini 

dapat dikarenakan adanya rekomendasi yang mengatakan bahwa merek 

tersebut terkenal, memiliki kualitas produk yang bagus, dan banyak pengguna 

merek tersebut.  

2. Ikatan dengan merek 

Segala sesuatu yang membuat konsumen merasa terikat dengan merek dan 

tidak akan beralih ke merek lain. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti 

banyaknya informasi mengenai merek, produk lebih bagus daripada yang 

pernah digunakan sebelumnya. 

3. Evaluasi positif terhadap merek 

Konsumen melihat bahwa suatu merek mempunyai keunggulan yang lebih 

dibandingkan dengan merek lain. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor 

seperti merek suatu produk yang memberikan manfaat dan kenyamanan bagi 
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konsumen sebagai pengguna, kualitas yang bagus, memiliki inovasi, dan tetap 

eksis di mancanegara. 

4. Emosi positif dalam menanggapi merek 

Konsumen merasa senang bila memiliki merek tertentu, menggunakan merek 

dalam jangka panjang dan tidak akan berpindah ke merek lain karena 

memiliki antusias yang besar terhadap merek tersebut. 

5. Pernyataan cinta terhadap merek 

Konsumen akan terus menggunakan merek ini dan melakukan rekomendasi 

positif ke berbagai pihak. 

2.1.8 Brand Loyalty 
Loyalitas konsumen secara umum dapat diartikan kesetiaan seseorang atas 

sesuatu produk, baik barang maupun jasa tertentu. Loyalitas konsumen merupakan 

manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam menggunakan fasilitas 

maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, serta untuk tetap 

menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. 

 

Loyalitas adalah bukti konsumen yang selalu menjadi konsumen, yang 

memiliki kekuatan dan sikap positif atas perusahaan itu. Kesetiaan konsumen 

terhadap suatu barang atau jasa merek tertentu tergantung pada beberapa faktor 

seperti besarnya biaya untuk berpindah ke merek barang atau jasa yang lain, adanya 

kesamaan mutu, kualitas atau pelayanan dari jenis barang atau jasa pengganti, adanya 

resiko perubahan biaya akibat barang atau jasa pengganti dan berubahnya tingkat 
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kepuasan yang didapat dari merek baru dibanding dengan pengalaman terhadap 

merek sebelumnya yang pernah dipakai. 

Konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, akan membeli 

produk dengan merek tertentu. Apabila merek yang dipilih konsumen itu dapat 

memuaskan kebutuhan dan keiginannya, maka konsumen akan memiliki suatu 

ingatan yang dalam terhadap merek tersebut. 

Menurut Schiffman & Kanuk (2000), loyalitas konsumen akan menjadi basis 

dari stabilitas dan berkembangnya pasar, dalam hal ini pelanggan. Penting dalam 

menjaga loyalitas pelanggan karena bukan hanya menjaga hubungan jangka panjang 

dengan konsumen tersebut, melainkan juga akan mendatangkan konsumen dengan 

kekuatan word of mouth apabila pelanggan yang loyal bercerita tentang kepuasan dan 

kenyamanan mereka atas sebuah toko atau perusahaan. 

Definisi Oliver (1999) tentang loyalitas pelanggan adalah suatu komitmen 

dalam membeli kembali suatu produk/jasa yang diinginkan di masa yang akan datang 

secara konsisten. Ruyter, Wetzels & Bloemer (1997) menyatakan bahwa paparan 

pelanggan untuk membeli kembali adalah elemen yang esensial dari loyalitas. 

Sedangkan Jones & Sasser (1995) menyatakan bahwa loyalitas pelanggan adalah 

suatu lampiran perasaan atau pengaruh terhadap karyawan, produk dan jasa. 

Brand loyalty merupakan inti ekuitas merek selain menjadi gagasan sentral 

dalam pemasaran. Loyalitas merupakan ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah 

merek. Bila brand loyalty meningkat, kerentanan kelompok pelanggan terhadap 
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serangan pesaing dapat dikurangi. Loyalitas merupakan indikator ekuitas merek yang 

berkaitan dengan penjualan dan laba masa depan. Dengan loyalitas, sebuah 

perusahaan sudah memiliki pasar (captive market) yang sudah dipegang untuk dapat 

memastikan penjualan (Kotler, 1997). 

Sementara Jacoby & Kryner (1973) dalam Dharmmesta (1999), 

mendefinisikan brand loyalty sebagai respon terhadap pembelian, bersifat bias, 

dilakukan secara terus-menerus, dengan memperhatikan satu atau beberapa merek 

alternatif dan merupakan fungsi proses psikologis. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

brand loyalty adalah kondisi dimana konsumen memiliki penilaian positif terhadap 

merek tersebut, mempunyai komitmen yang tinggi, dan berniat untuk tetap 

melakukan pembelian di masa mendatang. 

 Brand loyalty memiliki beberapa level tingkatan dimana masing-masing 

tingkatannya menunjukkan tantangan pemasaran yang harus dihadapi sekaligus aset 

yang dapat dimanfaatkan (Davis, 2002). Adapun tingkatan brand loyalty tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Dimensi Peralihan (Switcher) 

Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan sebagai pelanggan 

yang berada pada tingkat yang paling dasar. Semakin tinggi frekuensi 

pelanggan untuk memindahkan pembeliannya dari suatu merek ke merek-

merek yang lain mengindikasikan mereka sebagai pembeli yang sama sekali 

tidak loyal atau tidak tertarik pada merek tersebut. Pada tingkatan ini merek 
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apa pun mereka anggap memadai serta memegang peranan yang sangat kecil 

dalam keputusan pembelian. Ciri yang paling nampak dari jenis pelanggan ini 

adalah mereka membeli suatu produk karena harganya murah. 

b. Dimensi Kebiasaan (Habitual Buyer) 

Pembeli yang berada dalam tingkat loyalitas ini dapat dikategorikan sebagai 

pembeli yang puas dengan mereka produk yang dikonsumsi atau setidaknya 

mereka tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi merek produk 

tersebut. Pada tingkatan ini pada dasarnya tidak didapati alasan yang cukup 

untuk menciptakan keinginan untuk membeli produk yang lain atau berpindah 

merek terutama jika peralihan tersebut memerlukan usaha, biaya maupun 

berbagai pengorbanan lain. Dapat disimpulkan bahwa pembeli ini dalam 

membeli suatu merek didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini.  

c. Dimensi Kepuasaan (Satisfied Buyer) 

Pada tingkatan ini, pembeli merek masuk dalam kategori puas bila mereka 

mengkonsumsi merek tersebut, meskipun demikian mungkin saja mereka 

memindahkan pembeliannya ke merek lain dengan menanggung switching 

cost (biaya peralihan) yang terkait dengan waktu, uang, atau resiko kinerja 

yang melekat dengan tindakan mereka beralih merek. Untuk dapat menarik 

minat para pembeli yang masuk dalam tingkat loyalitas ini maka para pesaing 

perlu mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung oleh pembeli yang 

masuk dalam kategori ini dengan menawarkan berbagai manfaat yang cukup 
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besar sebagai kompensasinya (switching cost loyal). 

d. Dimensi Kesukaan (Likes The Brand) 

Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini merupakan pembeli yang 

sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai 

perasaan emosional yang terkait pada merek. Rasa suka pembeli bisa saja 

didasari oleh asosiasi yang terkait dengan simbol, rangkaian pengalaman 

dalam penggunaan sebelumnya baik yang dialami pribadi maupun oleh 

kerabatnya ataupun disebabkan oleh perceived quality yang tinggi. Meskipun 

demikian sering kali rasa suka ini merupakan suatu perasaan yang sulit 

diidentifikasi dan ditelusuri dengan cermat untuk dikategorikan ke dalam 

sesuatu yang spesifik. 

e. Dimensi Komitmen (Comitted Buyer) 

Pada tahapan ini pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka memiliki 

suatu kebanggan sebagai pengguna suatu mereka dan bahkan merek tersebut 

menjadi sangat penting bagi mereka dipandang dari segi fungsinya maupun 

sebagai suatu ekspresi mengenai siapa sebenarnya mereka. Pada tingkatan ini, 

salah satu aktualisasi loyalitas pembeli ditunjukkan oleh tindakan 

merekomendasikan dan mempromosikan merek tersebut kepada pihak lain. 

Tiap tingkatan brand loyalty diatas mewakili tantangan pemasaran yang berbeda dan 

juga mewakili tipe aset yang berbeda dalam pengelolaan dan ekspolitasinya. Adapun 
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diagram piramida brand loyalty berdasarkan model Aaker, adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.4 Piramida Brand Loyalty 

 

Sumber : Aaker, David (1991), Managing Brand Equity : Capitalizing on the value of 

a Brand Name , The Free Press, New York : 40 

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN 

2.2.1 Perceived Quality terhadap Satisfaction 
Persepsi kualitas menurut Aaker (1997) dapat didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk dengan apa 

yang diharapkan pelanggan. Ketika ekspektasi konsumen terhadap kualitas sama 

dengan perceived yang dirasakan oleh konsumen maka konsumen akan merasakan 

kepuasan (Parasuraman,1985). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kualitas produk 
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yang positif maka akan menimbulkan kepuasan pelanggan. 

Menurut Oliver (1997) dalam Andreasson & Lindestad (1998) Kualitas 

produk merupakan salah satu faktor pembentuk persepsi kepuasan konsumen. Dalam 

pandangan konsumen, nilai suatu produk merupakan kualitas produk yang dinikmati 

konsumen dengan pengorbanan sejumlah uang atau sumber daya yang lain. 

Pembahasan diatas memperlihatkan kedua variabel tersebut memiliki 

hubungan. Oleh sebab itu, berdasarkan studi tersebut maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Perceived Quality memiliki pengaruh positif terhadap Satisfaction. 

2.2.2 Brand Experience terhadap Satisfaction 
Mayoritas pengalaman pelanggan terhadap penggunaan produk suatu merk 

akan mempengaruhi rasa kepuasan pelanggan terhadap merk tersebut dan hasil dari 

rangsangan pengalaman akan menciptakan hasil yang menyenangkan, kami 

mengharapkan konsumen untuk ingin mengulangi pengalaman ini. (Mittal & 

Kamakura 2001; Oliver 1997; Reicheld 1996) menjelaskan Artinya, pengalaman 

merek seharusnya tidak hanya mengarahkan konsumen pada penilaian kepuasan di 

masa lalu tetapi juga mengarahkan ke loyalitas konsumen di masa depan. Konsumen 

harus lebih cenderung membeli suatu merek lagi dan merekomendasikan hal ini 

kepada orang lain dalam Brakus, Schmitt & Zarantonello (2009). 

Tergambar dari literatur yang ada didalam manajemen merek, hal ini 

disampaikan bahwa pengalaman merek yang positif cenderung akan menghasilkan 
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emosi dan gairah yang positif, yang akhirnya mengarah kepada kepuasan psikologis 

terhadap suatu merek (Kim, 2005) dalam (Chinomona, 2013). 

Bukti empiris sebelumnya telah menemukan hubungan positif antara 

pengalaman merek dan kepuasan serta antara pengalaman merek dan kepercayaan 

(Janda & Ybarra, 2006; Kim, 2005; Flavianus & Guinaliu, 2006; Meyer & Schwager, 

2007) dalam (Chinomona, 2013). Oleh karena itu, tergambar dari bukti empiris, dapat 

diharapkan bahwa pengalaman merek berhubungan secara positif terhadap kepuasan 

pelanggan merek.  

Dengan tujuan untuk memverifikasi konsistensi temuan Brakus (2009), 

laporan ini menguji hipotesis yang sama yaitu kepada mereka yang khusus puas 

terhadap merek BMW dalam (Walter, Cleff & Chu, 2013). Studi ini telah 

menerapkan model persamaan struktural untuk menguji hipotesis yang berbeda dan 

hasilnya telah mengkonfirmasikan bahwa pengalaman merek memiliki hubungan 

yang positif dan bermakna dengan kepuasan. 

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa vendor dapat berhasil di 

industri ini terutama dengan menawarkan produk-produk berkualitas baik, yang bisa 

membangun citra yang lebih baik di pasar. Karena pasar sangat kompetitif, 

dianjurkan bahwa hanya produk berkualitas tinggi ditawarkan kepada pelanggan. 

Menurut (Zarantenello & Schmitt, 2000; Ha & Perks, 2005) menjelaskan 

bahwa Pengalaman merek bisa positif atau negatif, bisa berumur pendek, atau jangka 

panjang. Terlebih lagi, pengalaman merek positif dapat mempengaruhi kepuasan 
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konsumen dan loyalitas merek, serta kepercayaan merek dalam (Sahin, Zehir & 

Kitapci, 2011). Untuk meringkas disebutkan di atas, hipotesis penelitian ini diusulkan 

sebagai berikut : 

H2 :  Brand experience memiliki pengaruh positif terhadap Satisfaction 

2.2.3 Satisfaction terhadap Brand Loyalty 
Dapat diusulkan bahwa kepuasan dengan suatu  merek merupakan penentu 

faktor penting dari perilaku loyalitas terhadap suatu merek (Bloemer & Kasper, 1995; 

Giese & Cote, 2000). Membangun dari pendapat umum bahwa reaksi afektif juga 

akan mempengaruhi sikap (Weiss & Cropanzano, 1996), beberapa studi telah 

menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan menyebabkan peningkatan loyalitas 

merek (Bennett et al, 2005;. Jones & Suh, 2000). 

Penelitian yang dilakukan (Gilaninia, Shahi & Mousavioan,2011) terhadap 

nasabah suatu bank menyatakan bahwa 'variabel kepuasan pelanggan memiliki 

dampak langsung terhadap loyalitas nasabah bank' hingga 9%. Jadi disarankan agar 

bank mengenali variabel seperti dimensi pemasaran relasional untuk mempengaruhi 

kepuasan dan memeriksa atau memperbaikinya untuk kepuasan pelanggan. 

 Penelitian yang dilakukan Fornel (1987)  menyebutkan bahwa pelanggan 

yang puas cenderung signifikan menjadi pelanggan yang loyal. Sehingga apabila 

tingkat kepuasan pelanggan meningkat akan diikuti tingkat loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dengan demikian, hipotesis 
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yang diajukan adalah :  

H 3 : Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

2.2.4 Brand Identification terhadap Brand Loyalty 
Fenomena ini perlu dieksplorasi dari aspek "ikatan emosional penggemar '". 

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas merek dari para fans memiliki dimensi 

psikologis yang lebih, seperti kebiasaan dan sejarah panjang, identifikasi sosial dan 

emosional, simbolisme merk dan citra diri. 

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa variabel yg harus diperluas untuk 

menjelaskan identifikasi dan loyalitas merek fans cukup (Lim, & Razzaque, 1997; 

Gwinner, & Swanson, 2003; Gounaris, & Stathakopoulos, 2004). 

Identitas sosial dapat mempengaruhi persepsi, kognisi, dan evaluasi dari isu 

dan peristiwa, dan identifikasi konsumen meningkatkan individu dengan penawaran 

produk atau merek yang dapat menyebabkan peningkatan hasil, seperti loyalitas yang 

lebih kuat untuk suatu merek (Underwood et al, 2001). 

Mungkin karena identifikasi yang kuat antara penggemar dan tim olahraga. 

Penelitian juga menunjukkan bahwa identifikasi perusahaan pada pelanggan 

meningkatkan pemanfaatan produk (Ahearne et al, 2005) sebagai frekuensi 

pembelian kembali (Bhattacharya et al, 1995). 

Studi sebelumnya telah secara empiris menunjukkan bahwa identifikasi 

kelompok memiliki efek positif pada kontribusi alumni, kerjasama kelompok, dan 
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kesediaan untuk berkontribusi pekerjaan (Dutton et al, 1994;. Mael & Ashforth, 1992; 

Shamir, 1990). Ini berarti menjelaskan bahwa identifikasi konsumen dengan objek 

sosial (apakah itu kelompok, organisasi, atau merek) mengarahkan seseorang untuk 

berperilaku positif terhadap kelompok. Oleh karena itu, kita menyimpulkan bahwa 

identifikasi merek positif akan mempengaruhi loyalitas merek dan informasi dari 

mulut ke mulut. Oleh karena itu, kita memiliki hipotesis tambahan berikut.  

Menurut teori identifikasi, identifikasi merek juga mempengaruhi loyalitas 

merek (Bhattacharya & Sen, 2003; Sen & Bhattacharya, 2001). Sejumlah studi 

eksperimental sebelumnya mendukung efek ini (Marin et al, 2009;.. Ahearne et al, 

2005). Oleh karena itu, hipotesis ini menjelaskan bahwa identifikasi merek 

mempengaruhi loyalitas merek secara tidak langsung melalui nilai merek, kepuasan, 

kepercayaan, dan identitas merek memiliki efek langsung pada loyalitas merek 

melalui identifikasi merek. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah :  

H4 :  Brand identification memiliki pengaruh positif terhadap Brand Loyalty.  

2.2.5 Brand Identification terhadap Brand Love 
  Identifikasi merek dan kepercayaan adalah faktor penentu merk perasaaan; 

baik secara empiris menentukan pengaruh merek. Komitmen merek adalah 

konsekuensi dari pengaruh suatu merek (Carroll & Ahuvia, 2006; Chaudhuri & 

Holbrook, 2001), juga muncul sebagai konsekuensi dari merek perasaan. 

  Seorang konsumen yang mengidentifikasi merek dengan mengembangkan 

perasaan positif terhadap itu (Harrison &Walker, 2001). Ahuvia (1993) juga mencatat 
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bahwa obyek atau merek harus dianggap sebagai bagian dari konsumen untuk 

dicintai, seperti yang mencintai benda dapat mengekspresikan nilai-nilai yang 

dipegang teguh dan menyoroti identifikasi konsumen dengan merek. 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan dan menguji dua merek 

emosional pendahulunya, dan untuk memasukkannya dalam model struktural juga 

termasuk beberapa hasil dari merek perasaan. Hasil penjelasan menunjukkan bahwa 

kedua identifikasi merek dan rasa komunitas adalah anteseden merek emosional, 

meskipun model direvisi menunjukkan bahwa rasa kebersamaan secara langsung 

berhubungan dengan merek cinta dan tidak langsung, melalui identifikasi merek, 

yang merupakan hipotesis awal. 

Penelitian ini berusaha untuk memperluas pemahaman tentang apa yang 

menyebabkan merek perasaan dengan mengusulkan dan menguji dua berpotensi 

ditindaklanjuti, anteseden tingkat individu merek perasaan: identifikasi merek dan 

rasa kebersamaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas temuan 

sebelumnya sehubungan dengan konsekuensi merek cinta dengan memasukkan dua 

variabel hasil: loyalitas merek dan keterlibatan aktif. Dengan demikian, hipotesis 

yang diajukan adalah :  

H5 :  Brand Identification memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love. 

2.2.6 Brand Love terhadap Brand Loyalty  
Merek perasaan penting dalam konteks pemasaran karena berhubungan positif 

dengan loyalitas. Dari sudut pandang manajerial, penelitian ini menunjukkan bahwa 
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manajer pemasaran harus menumbuhkan perasaan komunitas di antara pembeli dan 

pengguna merek. mereka yang pada gilirannya akan mengakibatkan peningkatan 

merek perasaan dan loyalitas merek.  

Dengan demikian, perhatian yang lebih dibenarkan dalam interpretasi jalur 

koefisien antara merek perasaan dan keterlibatan aktif, dan loyalitas merek dan 

keterlibatan aktif tetapi keterbatasan ini tidak berlaku untuk jalur dari identifikasi 

merek dan rasa kebersamaan. 

Merek perasaan dipengaruhi hampir sama dengan merek ekspresif diri dan 

lampiran merek. Akhirnya, keinginan loyalitas kurang dipengaruhi oleh kepercayaan 

merek dibandingkan dengan komitmen atau merek cinta perasaan.  

Hasil ini mengkonfirmasi temuan Carroll & Ahuvia (2006) sebagai merek diri 

ekspresif merupakan anteseden penting untuk loyalitas merek seperti merasakan hasil 

yang intensif dalam (Bergkvist & Larsen, 2009). 

Berbeda dari Shimp & Madden (1988) yang memiliki kesamaan antara merek 

perasaan dan loyalitas merek, Carroll & Ahuvia (2006) berpendapat bahwa merek 

perasaa dapat menyebabkan hasil positif dari informasi mulut ke mulut dan loyalitas. 

Dengan demikian, perbedaan pendapat antara konstruksi merek cinta dan kesetiaan. 

Hubungan antara merek perasaan dan kesetiaan telah didalilkan oleh Maurice Levy, 

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah :  

H6 : Brand Love memiliki pengaruh poisitif terhadap Brand Loyalty. 
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2.3	  Model	  Penelitian	  
	  

Gambar 2.5 Model Penelitian 
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BAB	  III	  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 
Dalam penelitian ini object yang diteliti adalah Apparel Harley Davidson, 

sehingga sasaran responden dari penelitian ini adalah konsumen yang pernah 

melakukan pembelian product Apparel Harley Davidson  dan masyarakat Jakarta 

yang pernah membeli dan menggunjungi store Mabua Harley Davidson  dalam 

kurun waktu enam bulan terakhir dengan rata-rata usia diatas 18 tahun. 

Pada saat ini pertumbuhan fashion brand di Indonesia sangat pesat, menurut 

perusahaan  Brand Finance yang bergerak dibidang konsultan valuasi brand bahwa 

Indonesia berada pada posisi top 10 yang paling berkembang untuk kategori 

investasi serta barang dan jasa dalam indeks kekuatan brand sebesar $339 triliun 

(Mahmudah, 2014). Itu dapat diartikan perkembangan suatu brand di Indonesia akan 

terus menunjukkan sisi positif. Pada hal ini, peneliti akan meneliti Apparel Harley 

Davidson di Indonesia yang akan merangkum kurang lebih 5 jenis Apparel Harley 

Davidson.  

Ada banyak cara dan standar prosedur untuk meningkatkan penjualan dan 

juga pencapaian target keuntungan bagi perusahaan, salah satunya adalah 

menggunakan strategi merchandising , Merchandising memiliki peranan penting bagi 

peritel dalam mempresentasikan atau menampilkan produknya dengan tujuan 

memaksimalkan daya tarik bagi konsumennya. Aktivitas merchandising 
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membutuhkan pengetahuan mengenai kebiasaan berbelanja konsumen di toko, 

pengetahuan atas produk secara umum, dan rencana yang jelas untuk sukses pada 

setiap kali aktivitas merchandising yang ditawarkan kepada konsumen 

Objek yang akan diteliti oleh peneliti adalah Brand Harley Davisdon yang 

memproduksi pakaian seperti: shirt, t-shirt, jacket, pants, accesories, footwear, bags. 

Sehingga semangkin banyak object penelitian yang diambil, maka akan memberikan 

hasil yang semangkin akurat. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik karakteristik ataupun fungsi 

sehingga memperoleh hasil yang terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan 

penelitian (Malhotra, 2010). Metode penelitian yang digunakan adalah Cross 

sectional design yang diambil satu kali dalam satu periode (Malhotra, 2010). 

3.3 Metode Penghimpunan Data 
Teknik pengolahan data suatu penelitian harus disesuaikan dengan metodologi 

penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rangka 

mengungkap penelitian persepsi dan loyalitas konsumen. Analisis data adalah proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di 

interpretasikan. Metode yang dipilih untuk menganalisis data harus sesuai dengan 

pola penelitian dan variabel yang akan diteliti yaitu SEM (Structural Equation 

Peran Perceived..., Alibasyarah Putra Bhayangkara, Ma.-IBS, 2015



69	  
	  

Modeling) dari paket software statistik AMOS digunakan dalam model dan pengujian 

hipotesis. 

Ada 2 metode pengolahan data yang sering digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian seperti ini yaitu, metode regresi dan metode SEM. Peneliti memilih 

metode SEM karena dapat menampilkan konsep yang tak teramati dan dapat 

menjelaskan hubungan model secara keseluruhan. Salah satu aplikasi pendukung 

SEM adalah AMOS 21 for windows. Di dalam model SEM variabel dibagi menjadi 

dua macam yaitu, variabel eksogen (independen) dan endogen (dependent). 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 
	  

 Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini dengan: 

• Data Primer 

Data Primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu 

dalam menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). Data Primer 

merupakan penelitian yang diproleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan metode kuisioner dalam pengumpulan data, baik secara online 

melalui media google drive atau langsung memberikan kapada orang. 

• Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku, 

media internet, jurnal- jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik 

penelitian ini (Malhotra, 2010). 
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3.3.2 Populasi dan Sample 
Populasi adalah  keseluruhan subjek dari suatu penelitian. Populasi di dalam 

penelitian ini adalah  orang yang pernah membeli atau memiliki Apparel Harley 

Davidson  (Arikunto & Suharsimi, 2010). Sampling adalah pengambilan suatu bagian 

dari populasi sebagai representasi (Kerlinger 2000). Teknik Sampling yang 

digunakan peneliti adalah  non-probablity sampling dengan teknik convenience  

sampling yaitu peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan 

kemudahan saja. Seseorang diambil menjadi sample karena kebetulan orang tersebut 

ada hubungannya dengan hal yang di teliti. Jumlah sample dikali 5, sesuai dengan 

pedoman ukuran sample menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) yang 

menyatakan pedoman ukuran sample tergantung jumlah indikator dikali 5 sampai 10. 

Jumlah indicator  30 item dikali 5 menjadi 150 responden yang pernah membeli atau 

memiliki Apparel Harley Davidson. Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada 

penelitian ini adalah menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan 

dijadikan sebagai alat ukur. Jumlah sampel yang diperlukan untuk menguji instrumen 

antara 15-30 responden (Malhotra, 2010). 

3.3.3 Uji Validitas 
Pengujian Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2008). Dalam penelitian ini, instrumen 

penelitian diharapkan dapat mengukur variabel customer satisfaction, brand 

experience, perceived quality, brand loyalty. Pengukuran validitas dilakukan dengan 

melakukan analisis faktor pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin 

(KMO) Measure of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image 
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Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Pengukuran Validitas pada Analisis Faktor 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1 Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure 
of Sampling Adequacy, merupakan 
sebuah indeks yang digunakan untuk 
menguji kecocokan model analisis 
(Malhotra, 2010). 

Nilai KMO _ 0.5 mengindikasikan 
bahwa analisis faktor telah 
memadai, sedangkan nilai KMO < 
0.5 mengindikasikan analisis faktor 
tidak memadai. 

2 Bartlett’s Test of Sphericity, 
merupakan uji statistik yang 
digunakan untuk menguji hipotesis 
bahwa variabel- variabel tidak 
berkorelasi pada populasi. Dengan 
kata lain, mengindikasikan bahwa 
matriks korelasi adalah matriks 
identitas, yang mengindikasikan 
bahwa variabel-variabel dalam faktor 
bersifat related (r = 1) atau unrelated (r 
= 0). 

 

Jika hasil uji nilai signifikan < 0.05 
menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara variabel dan 
merupakan nilai yang diharapkan. 

 

3 Anti Image Matrices, untuk 
memprediksi apakah suatu variabel 
memiliki kesalahan terhadap variabel 
lain. 

 

Memperhatikan nilai measure of 
Sampling Adequacy (MSA) pada 
diagonal anti image correlation. 
Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 
dengan 1 dengan kriteria : 

bahwa variabel dapat diprediksi 
tanpa kesalahan oleh variabel lain. 

• Nilai MSA _ 0.50 
menandakan bahwa variabel 
masih dapat diprediksi dan 
dapat dianalisis lebih lanjut. 
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Tabel 3. 1 Pengukuran Validitas pada Analisis Faktor (Lanjutan) 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

  • Nilai MSA < 0.50 
menandakan bahwa variabel 
tidak dapat dianalisis lebih 
lanjut. Perlu dikatakan 
pengulangan perhitungan 
analisis faktor dengan 
mengeluarkan indicator yang 
memiliki nilai MSA < 0.50 

4 Factor Loading of Component Matrix, 
merupakan besarnya korelasi suatu 
indicator dengan faktor yang 
terbentuk. Tujuannya untuk 
menentukan validitas setiap indicator 
dalam mengkonstruk setiap variabel. 

 

Kriteria validitas suatu indikator itu 
dikatakan valid membentuk suatu 
faktor, jika memiliki factor loading 
sebesar 0.50 

(Malhotra, 2010) atau akan lebih 
baik jika factor loading sebesar 0.70 
(Hair et al., 2006) 

Sumber : Variances explained dan Factor Loading of Component Matrix (Hair, 

2006) 

3.3.4 Uji Reliabilitas 
Dalam uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang (Malhotra,2010) Untuk menentukan reliabilitas setiap 

variabel digunakan Cronbach Alpha. Koefisien reliabilitas Cronbach Alpha berkisar 

antara 0 sampai 1, koefisien reliabilitas sebesar 0,6 atau kurang, secara umum 

mengindikasikan reliabilitas yang kurang memuaskan (Malhotra, 2010). Pada 

perhitungan reliabilitas, variabel yang tereliminasi dalam uji validitas tidak 

diikutsertakan. 
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3.4 Operasionalisasi Variabel 
Dalam operasional variabel berikut ini diperlihatkan indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel penelitian baik variabel independen maupun variabel 

dependen . Variable yang terdapat di dalam proposal penelitian ini mayoritas di 

adopsi dari penelitian Brand Experience: What Is It? How Is It Measured? Does It 

Affect Loyalty? dari peneliti J. Josko Brakus, Bernd H. Schmitt, & Lia Zarantonello 

2009 serta juga mengadopsi beberapa penelitian lain. 

Tabel 3. 2 Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran Ket 

1 Perceived 

Quality 

(PQ) 

Monroe & Krishnan 

(1985) dalam Fiore & 

Damhorst (1992) 

mengatakan bahwa 

Perceived quality adalah 

estimasi konsumen 

tentang kemampuan 

produk untuk 

memberikan suatu 

kepuasan terhadap 

alternative lain 

Menurut pengukuran dari 

Fiore dan Damhorst 

(1992), yaitu : 

(PQ1) Apparel Harley 

Davidson mengikuti bentuk 

tubuh penggunanya. 

(PQ2) Apparel Harley 

Davidson memiliki model 

yang terkini. 

(PQ3) Apparel Harley 

Davidson cocok dengan 

apparel lain yang saya 

miliki. 

(PQ4) Apparel Harley 

Davidson dibuat dengan 

sangat bagus. 

Likert 

1-7 
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Tabel 3. 2 Operasional Variabel ( Lanjutan ) 

No Variabel Definisi Pengukuran Ket 

   (PQ5) Apparel Harley 

Davidson adalah sesuatu 

yang unik. 

 

2 Brand 

Experience 

(BE) 

Brand Experience di 

konseptualisasikan 

sebagai sensasi, 

perasaan, kognisi, dan 

respon perilaku 

konsumen yang 

ditimbulkan oleh 

rangsangan suatu merek 

(Brakus, Schmitt & 

Zarantonello, 2009) 

 

Menurut pengukuran 

Brakus, Schmitt and 

Zarantonello (2013), Yaitu 

: 

(BE1) Apparel Harley 

Davidson membuat kesan 

yang kuat terhadap indra 

penglihatan saya. 

(BE2) Menurut saya 

apparel Harley Davidson 

menarik secara visual 

(BE3) Apparel Harley 

Davidson dapat 

membangkitkan sensasi 

emosional. 

(BE4) Apparel Harley 

Davidson merupakan 

merek emosional 

(BE5) Aktifitas berpikir 

saya sering terbangkitkan 

ketika menggunakan 

apparel Harley Davidson.  

Likert 

1-7 
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Tabel 3. 2 Operasional Variabel ( Lanjutan ) 

No Variabel Definisi Pengukuran Ket 

   (BE6) Apparel Harley 

Davidson sering 

membangkitkan rasa 

keingintahuan saya. 

(BE7) Saya  sering 

melakukan aktifitas fisik 

menggunakan apparel 

Harley Davidson.  

 

3 Satisfaction 

(S) 

Satisfaction atau 

kepuasan adalah perasaan 

konsumen bahwa dalam 

mengkonsumsi sesuatu 

dapat memberikan hasil 

terhadap standar 

kesenangan maupun 

ketidaksenangan (Oliver, 

1997) 

Menurut pengukuran 

Oliver (1980) dalam 

Brakus, Schmitt & 

Zarantonello (2013), 

Yaitu: 

(S1) Saya puas dengan 

kualitas apparel Harley 

Davidson. 

(S2) Pilihan saya untuk 

menggunakan Apparel 

Harley Davidson 

merupakan pilihan yang 

bijak. 

(S3) Saya merasa senang 

dengan keputusan saya 

untuk menggunakan 

Apparel Harley Davidson.  

Likert 

1-7 
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Tabel 3. 2 Operasional Variabel ( Lanjutan ) 

 

 

No Variabel Definisi Pengukuran Ket 

   (S4) Saya senang dengan 

apa yang saya lakukan 

dengan Apparel Harley 

Davidson. 

 

4 Brand 

Identification 

(BI) 

Brand Identification atau 

Identifikasi merek 

mengacu pada suatu 

keadaan psikologis 

konsumen dalam 

mempersepsikan, 

merasakan, atau menilai 

keterikatan pada suatu 

merk (Lam et al, 2010, 

hal. 129) dalam Becerra 

& Badrinarayan (2013) 

Mengacu pada penelitian 

He & Li (2011) , Yaitu: 

(BI1) Ketika seseorang 

mengkritik Apparel Harley 

Davidson, rasanya seperti 

mengkritik saya. 

(BI2) Saya sangat tertarik 

dengan apa yang orang 

lain pikirkan tentang 

Apparel Harley Davidson. 

(BI3) Keberhasilan 

Apparel Harley Davidson 

adalah juga keberhasilan 

saya. 

(BI4) Ketika seseorang 

memuji Apparel Harley 

Davidson, rasanya seperti 

pujian terhadap saya. 

 

Likert 

1-7 
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Tabel 3. 2 Operasional Variabel ( Lanjutan ) 

 

 

 

 

No Variabel Definisi Pengukuran Ket 

   (BI5) Saya merasa senang 

ketika melihat pernyataan 

positif di media tentang 

merek Apparel Harley 

Davidson. 

 

5 Brand Love 

(BLov) 

Menurut Carrol and 

Ahuvia (2006 p.81) 

dalam Roy, Eshghi & 

Sarkar (2013) 

menjelaskan bahwa 

Brand Love didefinisikan 

sebagai suatu ikatan 

emosi atau gairah 

individual terhadap suatu 

merek . 

Loureiro, Ruediger and 

Demetris (2012) 

mengatakan : 

(BLov1) Apparel Harley 

Davidson adalah merek 

yang hebat. 

(BLov2) Apparel Harley 

Davidson membuat saya 

merasa senang. 

(BLov3) Apparel Harley 

Davidson membuat saya 

sangat bahagia. 

(BLov4) Saya bergairah 

terhadap apparel Harley 

Davidson. 

Likert 

1-7 
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Tabel 3. 2 Operasional Variabel ( Lanjutan ) 

No Variabel Definisi Pengukuran Ket 

6 Brand 

Loyalty 

(BLoy) 

Kecenderungan perilaku 

konsumen terkait dengan 

kemungkinan pembelian 

masa depan pada suatu 

produk atau jasa (Selnes, 

1993) 

Mengacu pada penelitian 

Yoo & Donthu (2001) 

dalam Brakus, Schmitt and 

Zarantonello (2013), yaitu 

: 

(BLoy1) Di masa depan 

saya akan setia pada 

apparel Harley Davidson. 

(BLoy2) Saya akan 

membeli kembali apparel 

Harley Davidson. 

(BLoy3) Apparel Harley 

Davidson akan menjadi 

merek pertama pilihan 

saya. 

(BLoy4) Saya tidak akan 

memilih merek lain jika 

apparel Harley Davidson 

masih tersedia di toko.  

(BLoy5) Saya akan  

merekomendasikan 

apparel Harley Davidson 

ini kepada orang lain. 

Likert 

1-7 
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3.5 Metode Analisis Data 
SEM merupakan kombinasi teknik multivariat antara factor analysis dan 

multiple regression yang menguji hubungan antar dependent antara variabel 

pengukuran dan variabel laten (Hair et al., 2010). Menurut Wijanto (2008) ada 

beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam menggunakan SEM untuk sebuah 

kegiatan penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi Model (model spesification) 

2. Identifikasi (identification)  

3. Estimasi (estimation)  

4. Uji kecocokan (testing fit)  

1. Spesifikasi Model 

Spesifikasi model menunjukan permasalahan yang diteliti dan merupakan 

langkah awal dalam melakukan penelitian dengan metode SEM. Dalam penelitian ini 

perceived quality, brand experience dan brand identification yang berperan sebagai 

variabel eksogen, satisfaction dan brand love berperan sebagai varibel eksogen dan 

endogen, sedangkan variabel endogen dalam penelitian ini adalah brand loyalty. 

Setiap variabel laten baik eksogen dan endogen memiliki varibel teramati yang 

merupakan alat ukur berupa indikator-indikator. Variabel teramati harus mampu 

mencerminkan varibel laten. Di dalam penelitian ini terdapat 30 varibel teramati yang 

merupakan indikator. 
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Lebih lanjutnya dijelaskan bahwa variabel dalam penggunaan apparel Harley 

Davidson dipengaruhi oleh perceived quality, brand experience, satisfaction, brand 

identification, brand love, dan brand loyalty. Terakhir variabel brand loyalty dalam 

penggunaan apparel Harley Davidson dipengaruhi oleh satisfaction dan brand love 

dalam penggunaan apparel Harley Davidson. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

path diagram dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

	    

Gambar 3.1 : Path Diagram , Sumber : AMOS 21 
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2. Identifikasi 

Identifikasi perlu dilakukan untuk memeriksa persamaan stimultan. Dengan 

mengetahui degree of freedom setiap kategori, akan menentukan layak atau tidaknya 

model untuk diuji. Formula untuk menunjukan degree of freedom dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

p = jumlah variabel manifes (observed variabels) pada model 

k = jumlah parameter yang akan diestimasi 

setelah memperoleh hasil degree of freedom maka selanjutnya dapat menentukan 

kategorinya Terdapat 3 kategori identifikasi (Wijanto, 2008) dalam persamaan 

stimultan: 

a. Under-identified  

Menggambarkan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar 

dari jumlah data yang diketahui. Data yang diketahui tersebut merupakan 

variance dan covariance dari variabel teramati. Model under- identified di 

kategorikan jika degree of freedom negatif (-). Jika identifikasi sudah 

menunjukan under-indentified maka tidak perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model. 

 

Peran Perceived..., Alibasyarah Putra Bhayangkara, Ma.-IBS, 2015



82	  
	  

b. Just identified  

Menggambarkan model dengan jumlah parameter yang sama dengan data 

yang dikumpulkan. Degree of freedom dalam kategori just identified adalah 

nol (0) atau saturated. Karena model sudah teridenfikasi maka estimasi dan 

penilaian model tidak perlu dilakukan. 

c. Over identified  

Menggambarkan model denga jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil 

dari jumlah data yang dikumpulkan. Degree of freedom dalam kategori over 

identified adalah positif (+), sehingga diperlukan estimasi dan penilaian 

model.  

3. Estimasi (estimation) 

Setelah hasil dari identifikasi menunjukan over identified (+) maka tahap selanjutnya 

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

Dalam melakukan estimasi terdapat asumsi dan prasyarat yang penting untuk 

diketahui dalam menggunakan SEM: 

a. Sample Size   

Dalam menggunakan SEM diperlukan pengumpulan data dalam jumlah besar 

 antara 100-200 sampel agar menghasilkan data yang valid (Hair et al., 2010). 
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b. Normalitas Data   

Data yang disyaratkan pada SEM dan regresi adalah data yang terdistribusi 

dengan normal. Uji normalitas pada SEM dilakukan melalui 2 tahap, pertama 

menguji setiap varibel (univariate normality). Kedua, pengujian semua 

variabel secara bersama-sama (multivariate normality). Kedua tahapan 

dilakukan agar terbukti dengan sempurna.  

4. Uji kecocokan (testing fit) 

Setelah syarat-syarat dari estimasi dipenuhi, langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji kecocokan. Uji kecocokan akan dilakukan dengan cara dibawah ini : 

a. Normed Chi Square  

Normed Chi Square merupakan rasio sederhana dengan perbandingan Chi 

Square : degree of freedom sebesar 3:1 atau kurang dapat menunjukan better-

fitting models. Hal tersebut tidak berlaku apabila jumlah sampel yang terlalu 

besar seperti 750 sampel. 

b. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

RMSEA banyak digunakan untuk menampilkan seberapa layak model 

menggunkan populasi. Semakin kecil RMSEA nilai yang dihasilkan semakin 

baik. Nilai RMSEA yang baik antara 0.03 dan 0.08.  
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c. Comparative Fit Index (CFI)  

CFI merupakan peningkatan fit indeks dari NFI. Nilai CFI berada dalam 

rentang 0 sampai 1, nilai yang mendekati 1 mengindikasikan model memiliki 

tingkat kesesuaian yang baik. Indeks ini sangat dianjurkan untuk dipakai 

karena indeks ini relatif tidak sensitif terhadap jumlah sampel. Tolak ukur 

agar model tersebut layak adalah CFI > 0,90.  
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BAB	  IV	  	  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

4.1.1 Mabua Harley Davidson Indonesia 
Sejarah motor Harley-Davidson dimulai di Milwaukee pada tahun 1903. Saat 

itu, Bill Harley dan Arthur Walter Davidson yang mengembangkan sebuah motor 

satu silinder.  Belakangan, karena sukses ini, dua saudara Arthur, Walter dan William 

Davidson, ikut bergabung. Dua tahun kemudian, mereka sepakat melembagakan 

usahanya itu ke dalam Harley-Davidson Motorcycles Co. Ketika berdiri, perusahaan 

itu baru memproduksi tiga unit motor. Pada tahun 1905, mereka kemudian berhasil 

membuat 11 unit motor. pada 1906, perusahaan itu pindah ke Juneau Avenue, 

menghasilkan 150 unit motor. Kebanyakan motor mereka dibeli kepolisian setempat. 

Alasannya, motor Harley-Davidson bisa dipacu dengan kecepatan cukup tinggi, dan 

lincah.  Tahun 1910, adalah awal pemasangan logo yang legendaries di motor Harley-

Davidson. 

Seiring berjalannya waktu serta melihat peluang pasar yang besar maka motor 

Harley Davidson membuka agen baru di Indonesia. Di indonesia sendiri, satu-satunya 

pemegang resmi Merek Harley Davidson adalah PT. Mabua Harley Davidson.  PT. 

Mabua Harley-Davidson memulai perjalanannya pada tanggal 13 Juni 1997 atas 

prakarsa Soetikno Soedarjo dan (alm.) Bambang Pramono Sungkono. Dalam situasi 

ekonomi yang sedang sulit, karena adanya krisis moneter yang terjadi di indonesia . 
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PT. Mabua Harley-Davidson berhasil bertumbuh dan berkembang berkat 

dukungan dari penggemar Harley-Davidson di Indonesia. Pada 17 September 2000 

PT. Dewata Harley-Davidson berdiri di Pulau Bali dan dipimpin oleh Tony 

Pramoediarso. Keberadaan dua dealer resmi Harley-Davidson tersebut menyediakan 

layanan after sales untuk seluruh konsumen Harley-Davidson di daerah Jawa dan 

Bali. Pada bulan Oktober 2002, PT. Mabua Harley-Davidson kehilangan salah satu 

pemimpinnya. Bambang Pramono Sungkono meninggal dunia karena serangan 

jantung. Tiga minggu setelahnya, PT. Dewata Harley-Davidson juga kehilangan 

pemimpinnya, yaitu Tony Pramoediarso.  

Atas prakarsa Soetikno Soedarjo, PT. Mabua Harley-Davidson dan PT. 

Dewata Harley-Davidson kemudian disatukan oleh dalam naungan manajemen MRA 

Group dan menunjuk Djonnie Rahmat sebagai Presiden Direktur. Di bawah 

kepemimpinan Djonnie Rahmat, PT. Mabua Harley-Davidson berkembang pesat dan 

mendapat kepercayaan yang membanggakan, yaitu: Izin Completely Knock Down 

(CKD) System dari Harley-Davidson Motor Company (HDMC) pada tahun 2001, 

sertifikat ISO 9001:2000 untuk PT. Mabua Harley-Davidson dan PT. Dewata Harley-

Davidson pada tahun 2004, dan program loyalitas pelanggan bernama MHD 

Preferred Card (MPC) yang memberi nilai tambah bagi konsumen. Peningkatan juga 

terjadi di dealership yang kini hadir di Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Medan. 

Di samping itu, PT. Mabua Harley-Davidson dan PT. Dewata Harley-Davidson selalu 

mendukung setiap kegiatan dari konsumen Harley-Davidson seperti riding, touring, 

dan kegiatan sosial. Semua pencapaian tersebut semata - mata untuk memberikan 

pelayanan dan kepuasan terbaik bagi konsumen Harley-Davidson di seluruh 
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Indonesia. Selain dipegang oleh mabua Harley Davidson Indonesia, motor Harley 

Davidson juga memiliki beberapa komunitas Harley Davidson yang berkembang di 

Indonesia seiring bertambahnya populasi Harley Davidson seperti Harley Owners 

Group (HOG), Harley Davidson Club Indonesia (HDCI), Silverhawk, dll. Hal ini 

bertujuan untuk menstabilkan nilai purna jual, untuk merangkul para bikers dan juga 

sebagai salah satu strategi marketing dari PT. Mabua Harley Davidson Indonesia 

untuk mempertahankan pangsa pasarnya. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test)  

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 
Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 

pre-test sejumlah 35 responden untu melihat Kaiser Meyer Olkin measure of 

sampling (KMO), Bartlett’s test of sphericity (Signifikansi/Sig), Anti-image matrices 

(MSA), total variance explained (cummulative), dan factor loading of component 

matrix (factor loading). 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel Indikator KMO 
> 0.5 

SIG 
< 

0.05 

MSA > 
0.5 

Cummulative 
(%) > 60% 

Factor 
Loading 

> 0.5 

Kesimpulan 

Perceived 
Quality 

PQ1 0,781 0,000 ,824a 63,182 % ,651 Valid 

PQ2 ,805a ,662 Valid 

PQ3 ,761a ,843 Valid 

PQ4 ,771a ,917 Valid 
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Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test ( Lanjutan ) 

Variabel Indikator KMO 
> 0.5 

SIG 
< 

0.05 

MSA > 
0.5 

Cummulative 
(%) > 60% 

Factor 
Loading 

> 0.5 

Kesimpulan 

 PQ5   ,781a  ,864 Valid 

Brand 
Experience 

BE1 0,769 0,000 ,794a 52,784 % ,573 Valid 

BE2 ,853a ,793 Valid 

BE3 ,809a ,872 Valid 

BE4 ,703a ,841 Valid 

BE5 ,709a ,644 Valid 

BE6 ,721a ,623 Valid 

BE7 ,815a ,683 Valid 

Satisfaction S1 0,794 0,000 ,758a 65,669 % ,861 Valid 

S2 ,820a ,820 Valid 

S3 ,765a ,856 Valid 

S4 ,886a ,693 Valid 

Brand 
Identification 

BI1 0,795 0,000 ,810a 66,850 % ,796 Valid 

BI2 ,809a ,796 Valid 

BI3 ,733a ,896 Valid 

BI4 ,832a ,839 Valid 

BI5 ,825a ,754 Valid 
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Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test ( Lanjutan ) 

Variabel Indikator KMO 
> 0.5 

SIG 
< 

0.05 

MSA > 
0.5 

Cummulative 
(%) > 60% 

Factor 
Loading 

> 0.5 

Kesimpulan 

Brand Love BLOV1 0,741 0,000 ,901a 64,031 % -,643 Valid 

BLOV2 ,759a ,813 Valid 

BLOV3 ,754a ,823 Valid 

BLOV4 ,671a ,900 Valid 

Brand 
Loyalty 

BLOY1 0,775 0,000 ,832a 60,237 % ,875 Valid 

BLOY2 ,798a ,782 Valid 

BLOY3 ,747a ,840 Valid 

BLOY4 ,742a ,878 Valid 

BLOY5 ,732a ,397 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, dengan membandingkan nilai yang atau 

diharapkan dengan nilai yang didapat dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam kuesioner 

dari 6 variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian 

ini, dan terdapat satu indikator yang tidak dihilangkan walaupun tidak valid 

dikarenakan data yang terhimpun hanya 30 dari 150 responden. 
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4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

��� Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indicator 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Menurut Malhotra 

(2010) dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥0,60 maka indikator pernyataan 

dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel. 

Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Perceived Quality ,853 Reliabel 

Brand Experience ,848 Reliabel 

Satisfaction ,815 Reliabel 

Brand Identification ,874 Reliabel 

Brand Love ,351 Tidak Reliabel 

Brand Loyalty ,807 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 di dalam hasil pre-test kali ini menunjukkan 

bahwa hampir semua variabel penelitian, yaitu Perceived Quality, Brand Experience, 

Satisfaction, Brand Identification, Brand Loyalty memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. 

Hasil tersebut menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner ditanyakan 

ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten, 
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sehingga seluruh item indikator dari semua variabel yang diuji akan digunakan dalam 

tahap penelitian lebih lanjut dalam penelitian ini. Untuk variable Brand Love 

memiliki hasil yang tidak reliabel yang mungkin dikarenakan pengolahan ini 

merupakan hasil dari data pre-test dan jumlah sampel yang di dapat hanya sebagian 

kecil dari total sampel serta di prediksi adanya ketidakyakinan terhadap maksud dari 

indikator variabel tersebut maka diperoleh hasil yang tidak reliabel, namun dalam hal 

ini penulis tetap akan melanjutkan penelitian dan akan di check kembali pada data 

final bahwa hasilnya reliabel. 

4.3 Profil Responden 
	  

Hasil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan demografi 

dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan pengguna appreal Harley 

Davidson, jenis appreal yang digunakan, jenis kelamin ,usia, tingkat pendidikan 

terakhir, profesi,dan Pengeluaran perbulan. 

4.3.1 Pengguna Apparel Harley Davidson  
	  

Di dalam penghimpunan sampel, peneliti memiliki total sampel sebanyak 180 

responden saat melakukan penghimpunan data namun demikian 30 diantaranya tidak 

memenuhi syarat maupun kriteria yang peneliti harapkan maka oleh sebab itu hanya 

digunakan 150 responden saja sesuai dengan teori yang berlaku. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah responden yang pengguna Harley Davidson mayoritas menggunakan 

produk apparel Harley Davidson. 
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4.3.2 Jenis Apparel Harley Davidson 
 

Gambar 4.1 Grafik Jenis Apparel Harley Davidson yang digunakan  

  

 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang berjumlah 

150 orang, dapat dilihat bahwa responden pengguna appreal Harley Davidson jenis 

Baju/Kemeja berjumlah 22 orang (14,67%) , jaket berjumlah 45 orang (30%), celana 

berjumlah 37 orang (24,66%), sepatu berjumlah 33 orang (22%) dan responden yang 

menggunakan produk lain appreal Harley Davidson berjumlah 13 orang (8,67%). Hal 

ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang pengguna Harley Davidson 

mayoritas menggunakan produk Jaket  apparel Harley Davidson. 
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 4.3.3 Jenis Kelamin Responden 
 

Gambar 4.2 Grafik Jenis Kelamin Responden 

 

 

Gambar 4.2 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang berjumlah 

150 orang, dapat dilihat bahwa responden laki-laki 128 orang (85,33%) pengguna 

appreal Harley Davidson dan perempuan berjumlah 22 orang orang (14.67%). Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah responden yang pengguna Harley Davidson mayoritas 

menggunakan produk apparel Harley Davidson adalah laki-laki. 
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4.3.4 Usia Responden 
 

Gambar 4.3 Grafik Usia Responden 

 

 

Peneliti mengelompokan skala usia responden menjadi 4 kelompok, yaitu 

skala usia < 25 tahun, 26 – 36 tahun, 37 – 47 tahun, dan > 48 tahun. Pada gambar 4.4 

di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian adalah responden 

yang berusia antara 37 – 47 tahun yang berjumlah 63 orang atau sebesar 42% dari 

total responden, kemudian diikuti oleh responden yang berusia > 48 tahun dengan 

jumlah responden 45 orang atau sebesar 30%, peringkat berikutnya adalah responden 

yang berusia 26 -36 tahun 25 orang atau sebesar 16,67%, dan sisanya adalah 

responden yang berusia < 25 tahun dengan jumlah 17 orang atau 11,33%. 
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4.3.5 Pendidikan Terakhir 
 

Gambar 4.4 Grafik Pendidikan Terakhir Responden 

	   

 

Bedasarkan pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas pendidikan 

terakhir responden adalah berpendidikan akhir Sarjana Strata 1(S1) yang berjumlah 

88 orang atau sebesar 58,67% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden 

berpendidikan akhir Sarjana Strata 2 (S2) yang berjumlah 49 orang atau sebesar 

32,67%. Peringkat terakhir adalah Sekolah Menengah Umum (Sederajat) berjumlah 

13 orang atau 8,66%. 
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4.3.6 Profesi Responden 
 

Gambar 4.5 Grafik Profesi Responden 

 

 

Gambar 4.5 di atas menggambarkan mayoritas pekerjaan responden adalah 

wiraswasta sejumlah 115 orang  atau sebesar 76,67% dari total responden, kemudian 

diikuti oleh responden yang mempunyai profesi other 20 orang atau sebesar 13,33%, 

peringkat selanjutnya adalah pegawai 8 orang atau sebesar 5,33% dan sisanya adalah 

responden yang profesi sebagai Mahasiswa sejumlah 7 orang atau 4,67%. 
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4.3.7 Rata-rata Pengeluaran Perbulan 
 

Gambar 4.6 Grafik Rata-rata Pengeluaran Perbulan  

 

 

Gambar 4.6 di atas menggambarkan mayoritas Pengeluaran Perbulan 

responden adalah sebesar Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000 berjumlah 96 orang atau 

sebesar 64% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai 

pengeluran perbulan Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 berjumlah 42 orang atau sebesar 

28%, peringkat selanjutnya adalah berpengeluaran perbulan Rp 20.000.000-Rp 

30.000.000  berjumlah 7 orang atau sebesar 4,67% dan sisanya adalah responden 

yang berpengeluaran perbulan sebesar diatas Rp 30.000.000 berjumlah 5 orang atau 

sebesar 3,33%. 
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4.4  Hasil Analisis Data 
 Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab tiga, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equition 

Model dengan software AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS dipilih 

karena penggunaanya yang cukup mudah dan cukup sering digunakan untuk analisis 

data SEM. Analisis  data SEM bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi 

kecocokan model yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui semua hasil 

pengolahan data, selanjutnya akan diinterprestasikan dan akan ditarik kesimpulan 

berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2010 dan SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 
 Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini 

menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipotesis. Spesifikasi 

model dan Plath diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada bab III di 

gambarkan 3.1, dimana model penelitian terdiri dari 6 variabel, 6 hipotesis, dan 30 

indikator untuk menguji adanya hubungan antara variabel-variabel yang 

dihipotesiskan. 

4.4.2 Identifikasi Model 
 Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model 

menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified. Indentifkasi ini 

dilakukan dengan melihat nilai degree of freedom (df) dari model penelitian. Tabel di 

bawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df sebesar 368. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-identified karena 
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memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data SEM bisa dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya. 

Tabel 4.3 Computation of Degree of Freedom 

Number of distinct sampel moments 435 

Number of distinct parameter to be estimated 67 

Degrees of freedom (435– 67) 368 

Sumber :Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

	  4.4.3  Estimasi Model 
 Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dagulu agar memenuhi asumsi-asumsi dan 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisa data SEM. 

4.4.3.1 Sample Size 
 Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM, yaitu 150 

data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang direkomendasikan 

antara 100-200 data sampel. 

4.4.3.2 Uji Normalitas Data 
 Pengujian selanjutnya adalah melihat tingkat normalitas data yang digunakan 

dalam penelitian ini. Pengujian ini bertujuan untuk mengamati nilai angka c.r, 

skewness atau angka c.r. kurtosis yang berada di antara -2,58 sampai +2,58 dengan 
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tingkat signifikansi 0,01%. Hasil uji Normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.4 di 

bawah ini. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data. 

Variabel min max skew c.r kurtosis c.r 

PQ1 1,000 7,000 -0,719 -3,594 -0,175 -0,439 

PQ2 1,000 7,000 -0,612 -3,059 -0,270 -0,674 

PQ3 1,000 7,000 -0,337 -1,684 -0,385 -0,962 

PQ4 1,000 7,000 -0,504 -2,519 -0,215 -0,538 

PQ5 1,000 7,000 -0,693 -3,466 -0,008 -0,021 

S1 1.000 7.000 -0.383 -1.914 -0.684 -1.709 

S2 1.000 7.000 -0.691 -3.455 -0.093 -0.231 

S3 1.000 7.000 -0.490 -2.448 -0.525 -1.311 

S4 1.000 7.000 -0.454 -2.269 -0.504 -1.259 

BE1 1.000 7.000 -0.812 -4.061 0.616 1.541 

BE2 2.000 7.000 -0.286 -1.428 -0.511 -1.277 

BE3 1.000 7.000 -0.495 -2.476 -0.079 -0.197 

BE4 1.000 7.000 -0.417 -2.085 -0.238 -0.595 

BE5 1.000 7.000 -0.424 -2.120 -0.341 -0.851 

BE6 2.000 7.000 -0.429 -2.143 -0.220 -0.550 

BE7 1.000 7.000 -0.063 -0.314 -0.663 -1.658 

BI1 1.000 7.000 -0.781 -3.904 0.102 0.254 

BI2 1.000 7.000 -0.555 -2.776 -0.280 -0.701 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data ( Lanjutan ) 

Variabel min max skew c.r kurtosis c.r 

BI3 1.000 7.000 -0.432 -2.158 -0.440 -1.101 

BI4 1.000 7.000 -0.548 -2.742 -0.237 -0.593 

BI5 1.000 7.000 -0.569 -2.847 -0.218 -0.544 

BLov1 1.000 7.000 -0.634 -3.172 -0.476 -1.191 

BLov2 1.000 7.000 -0.419 -2.094 -0.658 -1.646 

BLov3 1.000 7.000 -0.729 -3.645 -0.324 -0.811 

BLov4 1.000 7.000 -0.565 -2.823 -0.394 -0.984 

BLoy1 1.000 7.000 -0.721 -3.603 -0.221 -0.553 

BLoy2 1.000 7.000 -0.386 -1.929 -0.487 -1.216 

BLoy3 1.000 7.000 -0.445 -2.223 -0.437 -1.093 

BLoy4 1.000 7.000 -0.616 -3.078 -0.255 -0.638 

Multivariate 16,511 2,384 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Sebuah distribusi dikatakan normal jika data tidak miring ke kiri atau miring 

ke kanan (disebut simetris dengan ini nilai adalah 0), serta mempunyai keruncingan 

yang ideal (angka kurtosis adalah 0). Namun, angka-angka tersebut sulit di capai 

dalam praktiknya, sebaran data akan bervariasi pada skewness serta kurtosis yang 

negatif atau positif. Oleh karena itu, yang akan diuji adalah seberapa mencong dan 

seberapa runcing sebuah distribusi sehingga masih dapat dianggap normal walaupun 

tidak benar-benar berdistribusi normal.  
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 Angka pembanding tersebut adalah angka z, angka tersebut didapat dengan 

cara melihat tabel z. Pada umumnya digunakannya tingkat kepercayaan 99%, tingkat 

signifikansi pada tingkat kepercayaan tersebut adalah 100%-99% = 1%, dan angka z 

adalah ±2,58.  Maka dari itu, sebuah distribusi dikatakan normal jika angka c.r, 

skewness atau c.r.kautosis berada di antara -2,58 samapai +2,58. Namun jika angka-

angka tersebut berada di bawah -2,58 atau +2,58, distribusi dapat dikatakan tidak 

normal (Santoso, 2012). 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel 4.4 dapat 

dilihat uji moralitas untuk setiap variabel (univariate normality) semua variabel yang 

berdistribusi normal secara parsial ada indikator yang tidak normal yaitu perceived 

Quality 1,2,5 ; Brand exprience 1; Brand idendtification 1,4,5; Brand Love 1,2,4 ; 

Brand loyalty 1 dan 4  namun dilihat secara multivariate-nya 2,384, hal ini berarti 

nilainya berada diatara nilai -2,58 dan +2,58 berarti terdistribusi normal. 

4.4.4  Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

4.4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 
 Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut Hair et al (2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standarized loading 

factor) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 
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 Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM 

akan digunakan composite reliability Measure dan variance extracted Measures, 

sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability(CR) 

≥ 0,70 dan variance extracted (EV) ≥ 0,50. 

 Tabel 4.5 di bawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas dan 

reliabilitas dalam penelitian ini. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Laten 

Indikator Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kesimpulan Construct 
Reliability 

Variance 
Extract 

Kesimpulan 

Perceived 
Quality 

PQ1 0,946 Valid  

0,9766 

 

 

0,8931 

 

 

Reliabel PQ2 0,942 Valid 

PQ3 0,936 Valid 

PQ4 0,955 Valid 

PQ5 0,946 Valid 

Customer 
Satisfaction 

S1 0,944 Valid  

0,9750 

 

 

0,9068 

 

 

Reliabel S2 0,947 Valid 

S3 0,954 Valid 

S4 0,964 Valid 

Brand 
Experience 

BE1 0,918 Valid  

0,9744 

 

0,8448 

 

Reliabel BE2 0,918 Valid 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas ( Lanjutan ) 

Variabel 
Laten 

Indikator Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kesimpulan Construct 
Reliability 

Variance 
Extract 

Kesimpulan 

 BE3 0,929 Valid    

BE4 0,935 Valid 

BE5 0,912 Valid 

BE6 0,931 Valid 

BE7 0,890 Valid 

Brand 
Identification 

BI1 0,939 Valid  

0,9762 

 

 

0,8915 

 

 

Reliabel BI2 0,949 Valid 

BI3 0,939 Valid 

B14 0,948 Valid 

BI5 0,946 Valid 

Brand Love BLov1 0,964 Valid  

0,9713 

 

 

0,8944 

 

 

Reliabel BLov2 0,939 Valid 

BLov3 0,979 Valid 

BLov4 0,899 Valid 

Brand 
Loyalty 

BLoy1 0,958 Valid  

0,9754 

 

 

0,9082 

 

 

Reliabel BLoy2 0,953 Valid 

BLoy3 0,950 Valid 

BLoy4 0,951 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan 

Mic.Excel 2010. 
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Berdasarkan hasil tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa variabel teramati 

dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading hampir mencapai ≥ 0,70, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel latennya 

adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas. 

Selain itu, tabel 4.5 di atas juga menunjukkan bahwa semua nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai variance extracted (VE) ≥ 0,50. Secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran (measurement 

model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang 

digunakan sebagai observed variabel mampu menjelaskan variabel laten yang 

dibentuknya.  

Selanjutnya, berdasarkan uji kelayakan model (Goodness of Fit) dari uji 

measurement  model diketahui nilai dari model fit. Pertama, nilai ᵪ2 hitung lebih kecil 

dari ᵪ2 tabel, yaitu 408,439< 413,73 yang berarti fit. Kedua, diketahui nilai CMIN/DF 

kurang dari sama dengan 3, yaitu 1,099 yang berarti memenuhi kriteria good fit. 

Ketiga, RMSEA menunjukkan nilai kurang dari 0,08, yaitu 0,027 yang berarti good 

fit. Keempat, diketahui bahwa nilai CFI lebih besar dari 0,9, yaitu 0,995 yang berarti 

good fit. 

4.4.5  Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 
 Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF suatu SEM secara menyeluruh (Overall) tidak dapat dilakukan secara langsung 
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seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik 

terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para 

peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara 

bersama-sama atau kombinasi. Tabel 4.6 di bawah ini menunjukkan fit index untuk 

kecocokan model berdasarkan perhitungan SEM menggunakan tools AMOS 21. 

Tabel 4.6 Hasil Penelitian Indeks Good of Fit. 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil 

Perhitungan 

Kesimpulan 

Absolute – Fit Measures 

Chi-Square 

(ᵪ2) P 

Nilai ᵪ2 hitung < ᵪ2 tabel 

P > 0,05 

408,439 < 413,73 

0,072 

good fit 

CMIN/DF CMIN/DF≤ 3,00 (good fit) 1,110 good fit 

RMSEA RMSEA ≤ 0,08(good fit) 

0,08≤RMSEA≤0,10(marginal 

Fit) 

RMSEA≤ 0,10 (poor fit) 

 

0,027 

 

good fit 

Incremental Fit Measure 

CFI CFI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80≤ CFI≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

 

0,995 

 

good fit 

Sumber:Hasil pengelohan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas, kita dapat melihat bahwa satu ukuran GOF, 

yaitu Chi-Square (ᵪ2) menunjukkan kecocokan yang baik (good fit) tetapi untuk 

CMIN/DF mengidikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran GOF yang 

lainnya, yaitu RMSEA dan CFI menunjukkan kecocokan yang marginal fit. Maka 

dari itu, model keseluruhan mengidikasikan bahwa secara keseluruhan data good fit 

dengan model SEM. 

4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 
 Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan 

variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-

koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau 

pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan kerangka 

konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui 

tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi parameter 

menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p<0,05 maka hipotesis yang 

diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi para meter menunjukkan 

hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p >0,05 maka hipotesis yang diajukan 

berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat 

dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini. 
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Tabel 4.7 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 Customer Satisfaction <....... 

Perceived Quality 

0,498 *** Didukung 

Data 

2 Customer Satisfaction <...... 

Brand Experience 

0,518 *** Didukung 

Data 

3 Brand Loyalty <.......        

Brand Identification 

0,576 *** Didukung 

Data 

4 Brand Loyalty <....... 

Customer Satisfaction 

0,149 0,011 Didukung 

Data 

5 Brand Loyalty <....... Brand 

Love 

0,304 *** Didukung 

Data 

6 Brand Love <.......Brand 

Identification 

1,013 *** Didukung 

Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Perceived Quality berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,498 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, perceived quality 
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memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Customer satisfaction 

dan hipotesis dapat diterima. 

2. Brand Experience berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction 

Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 0,518 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, brand 

experience memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap customs 

satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

3. Customer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 0,149 dengan 

nilai p 0,01. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut, Customer 

satisfaction memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap Brand loyalty 

dan hipotesis dapat diterima. 

4. Brand Identification berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty Berdasarkan 

output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 0,576 dengan nilai 

p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, Brand identification 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Brand loyalty dan 

hipotesis dapat diterima. 

5. Brand Identification berpengaruh positif terhadap Brand Love  

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,304 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 
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dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, Brand 

identification memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Brand 

love  dan hipotesis dapat diterima. 

6.  Brand Love  berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 1,013 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan brand love 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Brand loyalty dan 

hipotesis dapat diterima. 

4.5 Pembahasan 
 Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan 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, seluruh hipotesis memiliki hubungan yang 

signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian asing-masing hipotesis penelitian 

dibahas pada sup-bab dibawah ini. 

4.5.1 Pengaruh Perceived Quality terhadap Customer Satisfaction. 
 Hasil penelitian menunjukkan perceived quality memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap Customer satisfaction. Hal ini menyatakan bahwa persepsi 

pelanggan berdampak pada keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau 

jasa layanan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pelanggan telah 

mampu memberikan alasan menggunakan suatu produk dan  mampu membeda 

Peran Perceived..., Alibasyarah Putra Bhayangkara, Ma.-IBS, 2015



111	  
	  

kualitas produk  dengan produk pesaing serta mampu membedakan harga produk 

sesuai dengan kualitas produk yang digunakan. Pernyataan tersebut diperkuat  oleh 

Kartajaya (2010), dimana pelanggan mempersepsikan kualitas produk berdasarkan 

elemen-elemen yang dirasakan pelanggan yaitu elemen-elemen Serviceability, 

merupakan kemudahan untuk memperbaiki layanan atau mendapatkan layanan terkait 

produk; Reliability, merupakan konsistensi kinerja dari suatu produk ; Features, 

merupakan elemen sekunder atau tambahan dari suatu produk ;Performance, 

merupakan karakteristik operasional utama dari suatu produk; Performance with 

specifications, merupakan keadaan dimana tidak ada cacat pada produk dan ada 

kesesuaiaan produk dengan standar kualifikasi ;Durability, merupakan nilai ekonomis 

dari suatu produk; Fit and finish, merupakan kualitas tampilan akhir dari suatu 

produk yang tangible sehingga menurut Hasen (2005). 

Kualitas produk yang dirasakan konsumen telah terbukti dapat mempengaruhi 

nilai  yang menimbulkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. 

Selanjut nya penelitian ini juga didukung penelitian oleh Mulyono (2008) yang 

menyatakan Kualitas produk merupakan faktor yang dapat membentuk persepsi 

kepuasan konsumen karena dalam pandangan konsumen, nilai suatu produk 

merupakan kualitas produk yang dinikmati konsumen dengan pengorbanan sejumlah 

uang atau sumber daya yang lain dan penelitian Kotler & Armstrong (2012) 

mengemukakan bahwa kualitas produk mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan kepuasan pelanggan karena kualitas produk dapat dinilai dari kemampuan 

produk untuk menciptakan kepuasan pelanggan. 
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	  4.5.2  Pengaruh  Brand Experience terhadap Satisfaction 
Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif dan 

signifikan antara Brand experience terhadap Customer satisfaction. Hasil tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lau & Lee, p.350-351, 1999), 

menyatakan ketika pelanggan mengalami peningkatan pengalaman lebih banyak  

dengan merek atau pelanggan mengerti merek tersebut merupakan yang terbaik akan 

membuat kepercayaan terhadap suatu merek akan meningkat. Pengalaman pelanggan  

tentang produk biasa nya tidak terbatas terhadap pengalaman yang positif, karena 

setiap pengalaman akan meningkatkan kemampuan konsumen untuk memprediksi 

kinerja suatu merek disamping itu,  brand experience  dapat memberikan  ikatan 

emosional, dan rangsangan yang membangkitkan pengalaman suatu produk yang 

telah digunakan.  

Dari pengalaman tersebut pelanggan dapat membedakan produk satu dengan 

pesaing yaitu terletak pada kualitas nya, pengalaman pelanggan akan produk akan 

semakin berkesan apabila produk tersebut memiliki perbedaan dan manfaat yang 

dibutuhkan oleh pelanggan yang ditunjukan melalui iklan dan pelayanan. Dengan 

mendapatkan pengalaman baik dengan suatu merek, maka pelanggan akan berusaha 

mengenali merek dengan lebih baik dan selanjutnya akan memupuk kepercayaan 

pelanggan. Pengalaman ini tidak terbatas pada pengalaman baik saja, karena setiap 

pengalaman yang dilalui pelanggan akan meningkatkan kemampuan pelanggan dalam 

memprediksikan performa suatu merek. 
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4.5.3  Pengaruh Satisfaction terhadap Brand Loyalty 
	  

Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan customer 

satisfaction memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Band loyalty. Hal 

ini menyatakan beberapa studi telah menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan 

menyebabkan peningkatan loyalitas merek (Bennett et al, 2005;. Jones & Suh, 2000). 

Penelitian ini juga didukung  penelitian yang dilakukan Gilaninia, Shahi dan 

Mousavioan,(2011) terhadap nasabah suatu bank menyatakan bahwa 'variabel 

kepuasan pelanggan memiliki dampak langsung terhadap loyalitas nasabah bank' 

hingga 9%. Sedangkan Lovelock (2007) mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan 

memberikan manfaat bagi perusahaan dan tingkat kepuasan pelanggan lebih besar.  

Dalam jangka panjang, akan lebih menguntungkan mempertahankan 

pelanggan yang baik daripada terus - menerus menarik dan membina pelanggan baru 

untuk menggantikan pelanggan yang pergi. Pelanggan yang sangat puas akan 

menyebarkan cerita positif dari mulut ke mulut dan malah akan menjadi iklan 

berjalan dan berbicara bagi suatu perusahaan, yang akan menurunkan biaya untuk 

menarik pelanggan baru. Kepuasan konsumen  menggunakan produk, fasilitas dan 

jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan merupakan manifestasi yang 

berkelajutan menimbulkan loyalitas konsumen secara umum dapat diartikan kesetiaan 

seseorang atas sesuatu produk, baik barang maupun jasa tertentu. 
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4.5.4  Pengaruh Brand Identification terhadap Brand Loyalty 
	  

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapati Brand identification memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Brand loyalty. Hal ini menyatakan 

bahwa kesesuaian  dengan  teori identifikasi, identifikasi merek mempengaruhi 

loyalitas merek (Bhattacharya & Sen, 2003; Sen & Bhattacharya, 2001). Sejumlah 

studi eksperimental sebelumnya mendukung efek ini (Marin et al, 2009;.. Ahearne et 

al, 2005). Oleh karena itu, hipotesis ini menjelaskan bahwa identifikasi merek 

mempengaruhi loyalitas merek secara tidak langsung melalui nilai merek, kepuasan, 

kepercayaan, dan identitas merek memiliki efek langsung pada loyalitas merek 

melalui identifikasi merek.Fenomena ini diambil dari "ikatan emosional penggemar ".  

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas merek dari para fans memiliki 

dimensi psikologis yang lebih, seperti kebiasaan dan sejarah panjang, identifikasi 

sosial dan emosional, simbolisme merk dan citra diri. brand loyalty sebagai respon 

terhadap pembelian, bersifat bias, dilakukan secara terus-menerus, dengan 

memperhatikan satu atau beberapa merek alternatif dan merupakan fungsi proses 

psikologis. Sehingga, dapat dikatakan bahwa brand loyalty suatu kondisi di mana 

konsumen memiliki penilaian positif terhadap merek tersebut, mempunyai komitmen 

yang tinggi, dan berniat untuk tetap melakukan pembelian di masa mendatang. 
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4.5.5  Pengaruh Brand Identification terhadap Brand Love  
	  

 Hasil penelitian memperlihatkan Brand identifcation memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Brand Love. Penelitian ini di dukung oleh hasil 

penelitian (Carroll & Ahuvia, 2006; Chaudhuri & Holbrook, 2001)  Identifikasi 

merek dan kepercayaan adalah faktor penentu merk perasaaan; baik secara empiris 

menentukan pengaruh merek. Komitmen merek adalah konsekuensi dari pengaruh 

suatu merek, juga muncul sebagai konsekuensi dari merek perasaan. Sehingga 

Seorang konsumen yang mengidentifikasi merek dengan mengembangkan perasaan 

positif terhadap itu (Harrison-Walker, 2001). Ahuvia (1993) juga mencatat bahwa 

obyek atau merek harus dianggap sebagai bagian dari konsumen untuk dicintai, 

seperti yang mencintai benda dapat mengekspresikan nilai-nilai yang dipegang teguh 

dan menyoroti identifikasi konsumen dengan merek. Identitas merek akan membantu 

kemantapan hubungan diantara merek dan pelanggan melalui proposisi nilai yang 

melibatkan manfaat fungsional, manfaat emosional atau ekspresi diri.  

Menurut Aaker & Erich (2002) brand identity terbentuk dari dua puluh dimensi 

yang digabung menjadi empat, yaitu brand as product, brand as organization, brand 

as person, dan brand as symbol. Atribut yang berhubungan dengan sebuah produk 

dapat menciptakan proporsi nilai melalui penawaran yang lebih baik. Brand as 

organization memfokuskan pandangannya pada attributes of the organization 

daripada produk atau jasa. Organization attributes meliputi suatu inovasi, 

peningkatan kualitas, perhatian terhadap lingkungan yang diciptakan oleh orang, 

budaya, nilai maupun program dari perusahaan.  
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Brand as person memberikan kesan yang lebih menarik terhadap brand identity, 

karena brand as person diasumsikan seperti halnya manusia. Pribadi merek dapat 

menciptakan merek yang kuat dengan berbagai cara. Pertama, membantu 

menciptakan manfaat ekspresi diri sebagai sarana konsumen untuk mengeksperesikan 

kepribadiannya. Kedua, sifat-sifat manusiawi mempengaruhi hubungan antar 

konsumen dan merek. Ketiga, pribadi merek dapat mengkomunikasikan atribut 

produk dan memberikan sumbangan bagi manfaat fungsional, Simbol yang kuat 

dapat memberikan keeratan dan struktur bagi sebuah identitas serta mempermudah 

produk untuk dikenal dan diingat. Kehadiran simbol dapat merupakan kunci 

pengembangan produk untuk dikenal dan diingat. Kehadiran simbol dapat merupakan 

kunci pengembangan merek. Simbol terdiri atas citra visual, metafora, kebesaran 

merek dan kecintaan terhadap merek. 

4.5.6  Pengaruh Brand Love  terhadap Brand Loyalty 
	  

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan Brand Love memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Band loyalty. Hasil ini berarti semakin besar Customs 

menyukai merek tersebut maka semakin besar meningkatkan loyalitas pelanggan 

terhadap merek tersebut. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh temuan Carroll & Ahuvia (2006) sebagai merek diri ekspresif 

merupakan anteseden penting untuk loyalitas merek seperti merasakan hasil yang 

intensif. Berbeda dari Shimp & Madden (1988) yang memiliki kesamaan antara 

merek perasaan dan loyalitas merek, Carroll & Ahuvia (2006) berpendapat bahwa 
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merek perasaan dapat menyebabkan hasil positif dari informasi mulut ke mulut dan 

loyalitas. Kesetiaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa merek tertentu 

tergantung pada beberapa faktor seperti besarnya biaya untuk berpindah ke merek 

barang atau jasa yang lain, adanya kesamaan mutu, kualitas atau pelayanan dari jenis 

barang atau jasa pengganti, adanya resiko perubahan biaya akibat barang atau jasa 

pengganti dan berubahnya tingkat kepuasan yang didapat dari merek baru dibanding 

dengan pengalaman terhadap merek sebelumnya yang pernah dipakai. Carroll & 

Ahuvia (2006: 80) menyatakan bahwa setelah konsumen mengkonsumsi dan 

mengalami tingkat kepuasan yang tinggi yang dapat mempengaruhi kecintaan 

konsumen terhadap merek, maka konsumen akan menjadi lebih loyal terhadap merek 

atau menyebarkan kata-kata positif tentang merek ke berbagai pihak.  

4.6  Implikasi Manajerial   
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan Perceived 

Quality, Brand Experience, Satisfaction, Brand Identification, Brand Love terhadap 

Brand Loyalty maka dapat diberikan masukan atau saran kepada pihak PT. Mabua 

Harley-Davidson sebagai perusahaan yang mengeluarkan produk Apparel Harley 

Davidson.	   Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

pihak PT. Mabua Harley Davidson sebagai berikut.	  

1. Pada penelitian ini Perceived Quality memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap sikap pelanggan dalam menggunakan apparel Harley 

Davidson. Kualitas dari suatu produk harus selalu di tingkatkan agar 

pelanggan merasa nyaman dan senang seperti yang diharapkan oleh 
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perusahaan. Hal ini sejalan dengan ekspektasi konsumen terhadap kualitas 

sama dengan perceived yang dirasakan oleh konsumen maka konsumen 

akan merasakan kepuasan (Parasuraman,1985). Hal ini menunjukkan 

bahwa persepsi kualitas produk yang positif maka akan menimbulkan 

kepuasan pelanggan. Tentunya bukan lagi sebuah hal yang asing lagi, jika 

kepuasan konsumen sangatlah berperan penting dalam menjaga loyalitas 

agar tidak terjadinya peralihan konsumen kepada produk pesaing. Hal-hal 

yang dapat dilakukan Mabua Harley Davidson adalah untuk senantiasa 

meningkatkan terus kualitas produk agar apa yang kosumen harapakan 

dapat benar- benar mereka dapatkan, Hal ini penting untuk disikapi lebih 

lanjut oleh perusahaan demi meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap 

produk-produk yang dihasilkan.  

Bagaimana caranya? Contohnya seperti membuat design yang lebih 

kalem atau soft supaya ladybikers juga senang dengan apparel Harley 

Davidson, menetapkan harga yang bersaing dengan kompetitor, memiliki 

perbedaan yang signifikan dengan kompetitor, untuk serviceability nya 

apabila terjadi kerusakan maka ada garansi dengan tenggang waktu yang 

ditentukan, konsisten terhadap produk, untuk durability harus memiliki 

keawetan agar sebanding dengan harga yang ditebus oleh pelanggan agar 

tidak merasa kecewa dalam rangka meningkatkan perceived quality agar 

pelanggan menjadi loyal. 
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2. Pada penelitian ini Brand Experience memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap sikap pelanggan yang merasa puas berdasarkan 

pengalaman yang sudah mereka rasakan. Untuk menciptakan brand 

experience pada sebuah produk Apparel Harley Davidson diperlukan 

keikutsertaan dan dukungan dari konsumen. Pihak Mabua Motor 

Indonesia dapat mengembangkan skala empat dimensi pengalaman merek, 

yaitu sensoric, affectif,  behavior, dan Intelectual. Setiap dimensi 

mewakili pengalaman produk yang dirasakan oleh konsumen, sehingga 

konsumen mendapatkan pengalaman yang berbeda dan tidak dimiliki oleh 

pengguna lain saat menggunakan Apparel Harley Davidson. Pertama 

untuk menciptakan dimensi sensoric experience maka PT. Mabua Harley-

Davidson dapat menambahkan tekstur warna yang elegan, 

mengintegrasikan design, kemasan, sehingga menciptakan kesan yang 

kuat pada indera penglihatan.  

Kemudian yang kedua untuk menciptakan affective experience dengan 

cara berkomunikasi yang baik terhadap pelanggan maupun lingkungan 

store penjualan. Ketiga untuk menciptakan behaviour experience 

pelanggan dengan cara membuat pelanggan fun pada saat transaksi 

pembelian,melakukan service yang luar biasa layaknya raja,dll. Terakhir 

yaitu menciptakan intellectual experience dengan cara memberikan 

pengarahan tentang produk yang positif terhadap pelanggan sehingga 

membuat image yang baik dan menciptakan sikap yang loyal terhadap 

brand seperti yang dikatakan oleh Brakus et al (2009).  
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3. Untuk implikasi manajerial perihal Brand Identification maka perusahaan 

harus menciptakan Simbol yang kuat yang dapat memberikan keeratan 

dan struktur bagi sebuah identitas serta mempermudah produk untuk 

dikenal dan diingat, Kehadiran simbol juga merupakan kunci 

pengembangan produk dan perusahaan harus menjaga simbol tersebut 

untuk tetap dipandang positif oleh siapapun dalam arti pelanggan maupun 

masyarakat lain yang kemungkinan tertarik dengan apaprel harley 

davidson. Bagaimana cara perusahaan untuk bisa tetap membuat simbol 

tersebut dipandang positif? Dengan cara memberikan pengarahan 

pelanggan ataupun bikers untuk tidak arogansi dijalanan atau dimanapun 

disaat mengunakan atribut atau apparel harley davidson. Karena dengan 

simbol dan image yang tergolong sudah besar memiliki dampak yang luar 

biasa apabila melakukan kesalahan sedikit saja. 
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BAB	  V	  

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1  Kesimpulan 
 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh persepsi 

perceived quality dan brand experience terhadap customer satisfaction yang 

berdampak pada pembentukan brand loyalty, dan kegiatan brand identification 

mampu mempengaruhi secara langsung pembentukan brand loyalty produk harlley 

serta brand identification mampu memberikan pengaruh terhadap brand love yang 

berdampak pembentukan brand loyalty pada produk harlley. Hasil analisis data yang 

dilakukan dengan menggunakan analis SEM menunjukkan bahwa seluruh hipotesis 

memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan menggunakan studi penelitian 

perceived quality, brand experience dan brand identification sebagai pembentuk 

brand loyalty pada produk Apparel Harley Davidson Indonesia dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perceived quality berpengaruh secara positif terhadap Customer satisfaction 

Apparel Harley Davidson Indonesia 

2. Brand experience berpengaruh secara positif terhadap Customer satisfaction 

Apparel Harley Davidson Indonesia 

3. customer satisfaction berpengaruh secara positif terhadap Brand loyalty 

produk Apparel Harley Davidson Indonesia 
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4. Brand identification berpengaruh secara positif terhadap Brand loyalty produk 

Apparel Harley Davidson Indonesia 

5. Brand identifcation berpengaruh secara positif terhadap Brand Love produk 

Apparel Harley Davidson Indonesia 

6. Brand Love berpengaruh secara positif terhadap Band loyalty produk Apparel 

Harley Davidson Indonesia 

7. Brand Love berpengaruh secara positif terhadap Band loyalty produk Apparel 

Harley Davidson Indonesia 

5.2  Saran  
 Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan pada setiap hipotesisnya. Tentunya, penelitian ini masih memiliki 

kekurangan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan 

untuk perusahaan dan untuk penelitian selanjutnya. 

Dalam persaingan yang semakin tajam dengan perusahaan yang sejenis, 

sebaiknya perusahaan selalu memperhatikan dan mengembangkan kualitas produk 

nya agar pelanggan tetap loyal terhadap apparel Harley Davidson. Direkomendasikan 

agar dilakukan inovasi pengembangan produk secara bertahap dan berkelanjutan, 

melibatkan pelanggan secara penuh dalam proses kustomisasi, memberi kebebasan 

pada pelanggan untuk menyampaikan ide, juga dapat memudahkan pelanggan untuk 

berkonsultasi mengenai produk apparel Harley-Davidson. Hal ini kami rasa sangat 

perlu dilakukan oleh perusahaan. 
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Meningkatkan brand experience dengan cara mengembangkan skala empat 

dimensi pengalaman merek, yaitu sensoric experience, affective experience, 

behaviour experience, dan Intelectual experience. Setiap dimensi mewakili 

pengalaman produk yang dirasakan oleh konsumen, sehingga konsumen 

mendapatkan pengalaman yang berbeda dan tidak dimiliki oleh pengguna lain saat 

menggunakan Apparel Harley Davidson. Seperti menambahkan tekstur warna yang 

elegan, mengintegrasikan design, kemasan, berkomunikasi yang baik terhadap 

pelanggan maupun meningkatkan lingkungan store penjualan agar lebih mudah 

terjangkau, membuat pelanggan fun pada saat transaksi pembelian,melakukan service 

yang luar biasa serta memberikan pengarahan tentang produk yang positif terhadap 

pelanggan sehingga membuat image yang baik. 

Untuk menciptakan brand identification yang baik terhadap pelanggan maka 

perusahaan harus melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan pengarahan 

pelanggan ataupun bikers untuk tidak arogansi dijalan atau dimanapun disaat 

mengunakan atribut atau apparel harley davidson. Karena dengan simbol dan image 

yang tergolong sudah besar memiliki dampak yang luar biasa apabila melakukan 

kesalahan sedikit saja.    
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Pre-Test 

UJI	  RELIABILITAS	  &	  UJI	  VALIDITAS	  PERCEIVED	  QUALITY	  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,853 5 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,781 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 70,164 

df 10 

Sig. ,000 

 
 

Anti-image Matrices 

 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PQ5 

Anti-image Covariance 

PQ1 ,674 -,014 -,003 -,173 ,023 

PQ2 -,014 ,653 ,063 -,172 -,046 

PQ3 -,003 ,063 ,333 -,100 -,185 

PQ4 -,173 -,172 -,100 ,287 -,089 

PQ5 ,023 -,046 -,185 -,089 ,322 

Anti-image Correlation 

PQ1 ,824a -,021 -,006 -,393 ,049 

PQ2 -,021 ,805a ,134 -,396 -,100 

PQ3 -,006 ,134 ,761a -,325 -,564 

PQ4 -,393 -,396 -,325 ,771a -,292 

PQ5 ,049 -,100 -,564 -,292 ,781a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

PQ1 1,000 ,424 

PQ2 1,000 ,438 

PQ3 1,000 ,711 

PQ4 1,000 ,841 

PQ5 1,000 ,746 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,159 63,182 63,182 3,159 63,182 63,182 

2 ,755 15,101 78,283    
3 ,662 13,244 91,527    
4 ,218 4,360 95,887    
5 ,206 4,113 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

PQ1 ,651 

PQ2 ,662 

PQ3 ,843 

PQ4 ,917 

PQ5 ,864 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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UJI	  RELIABILITAS	  &	  UJI	  VALIDITAS	  BRAND	  EXPERIENCE	  

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,848 7 
	  

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,769 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 109,122 

df 21 

Sig. ,000 

 
 
 

 

Anti-image Matrices 

 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 

Anti-image Covariance 

BE1 ,598 -,061 -,033 -,071 ,168 -,103 -,045 

BE2 -,061 ,367 -,012 -,130 ,010 -,061 ,008 

BE3 -,033 -,012 ,253 -,140 -,011 -,077 -,023 

BE4 -,071 -,130 -,140 ,194 -,049 ,095 -,005 

BE5 ,168 ,010 -,011 -,049 ,404 -,169 -,196 

BE6 -,103 -,061 -,077 ,095 -,169 ,493 -,125 

BE7 -,045 ,008 -,023 -,005 -,196 -,125 ,461 

Anti-image Correlation 

BE1 ,794a -,130 -,084 -,207 ,342 -,190 -,085 

BE2 -,130 ,853a -,039 -,489 ,026 -,144 ,020 

BE3 -,084 -,039 ,809a -,631 -,035 -,218 -,068 

BE4 -,207 -,489 -,631 ,703a -,175 ,307 -,017 

BE5 ,342 ,026 -,035 -,175 ,709a -,379 -,454 

BE6 -,190 -,144 -,218 ,307 -,379 ,721a -,263 

BE7 -,085 ,020 -,068 -,017 -,454 -,263 ,815a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

BE1 1,000 ,599 

BE2 1,000 ,763 

BE3 1,000 ,811 

BE4 1,000 ,857 

BE5 1,000 ,804 

BE6 1,000 ,688 

BE7 1,000 ,755 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,695 52,784 52,784 3,695 52,784 52,784 

2 1,582 22,606 75,389 1,582 22,606 75,389 

3 ,630 8,996 84,385    
4 ,398 5,679 90,064    
5 ,304 4,340 94,405    
6 ,270 3,851 98,255    
7 ,122 1,745 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 

BE1 ,573 -,520 

BE2 ,793 -,365 

BE3 ,872 -,226 

BE4 ,841 -,387 

BE5 ,644 ,624 

BE6 ,623 ,548 

BE7 ,683 ,537 
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Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 
UJI	  RELIABILITAS	  &	  UJI	  VALIDITAS	  SATISFACTION	  

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,815 4 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,794 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 40,311 

df 6 

Sig. ,000 

 
 

Anti-image Matrices 

 S1 S2 S3 S4 

Anti-image Covariance 

S1 ,458 -,157 -,212 -,097 

S2 -,157 ,551 -,145 -,095 

S3 -,212 -,145 ,469 -,095 

S4 -,097 -,095 -,095 ,738 

Anti-image Correlation 

S1 ,758a -,312 -,457 -,167 

S2 -,312 ,820a -,286 -,150 

S3 -,457 -,286 ,765a -,161 

S4 -,167 -,150 -,161 ,886a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

S1 1,000 ,742 

S2 1,000 ,673 

S3 1,000 ,732 

S4 1,000 ,480 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,627 65,669 65,669 2,627 65,669 65,669 

2 ,637 15,913 81,582    
3 ,419 10,469 92,051    
4 ,318 7,949 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

S1 ,861 

S2 ,820 

S3 ,856 

S4 ,693 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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UJI	  RELIABILITAS	  &	  UJI	  VALIDITAS	  BRAND	  IDENTIFICATION	  

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,874 5 
	  

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,795 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 71,733 

df 10 

Sig. ,000 

 
 

Anti-image Matrices 

 BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 

Anti-image Covariance 

BI1 ,455 ,042 -,185 -,033 -,063 

BI2 ,042 ,460 -,182 -,020 -,087 

BI3 -,185 -,182 ,271 -,105 ,015 

BI4 -,033 -,020 -,105 ,427 -,214 

BI5 -,063 -,087 ,015 -,214 ,549 

Anti-image Correlation 

BI1 ,810a ,092 -,525 -,074 -,126 

BI2 ,092 ,809a -,516 -,045 -,172 

BI3 -,525 -,516 ,733a -,308 ,040 

BI4 -,074 -,045 -,308 ,832a -,442 

BI5 -,126 -,172 ,040 -,442 ,825a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

BI1 1,000 ,634 

BI2 1,000 ,634 

BI3 1,000 ,803 

BI4 1,000 ,703 

BI5 1,000 ,568 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,342 66,850 66,850 3,342 66,850 66,850 

2 ,624 12,488 79,338    
3 ,505 10,105 89,443    
4 ,344 6,874 96,317    
5 ,184 3,683 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

BI1 ,796 

BI2 ,796 

BI3 ,896 

BI4 ,839 

BI5 ,754 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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UJI	  RELIABILITAS	  &	  UJI	  VALIDITAS	  BRAND	  LOVE	  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,351 4 
	  

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,741 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 40,969 

df 6 

Sig. ,000 

 
 

Anti-image Matrices 

 BLOV1 BLOV2 BLOV3 BLOV4 

Anti-image Covariance 

BLOV1 ,791 ,067 ,080 ,084 

BLOV2 ,067 ,524 -,024 -,222 

BLOV3 ,080 -,024 ,508 -,223 

BLOV4 ,084 -,222 -,223 ,360 

Anti-image Correlation 

BLOV1 ,901a ,105 ,127 ,157 

BLOV2 ,105 ,759a -,047 -,510 

BLOV3 ,127 -,047 ,754a -,521 

BLOV4 ,157 -,510 -,521 ,671a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

BLOV1 1,000 ,414 

BLOV2 1,000 ,661 

BLOV3 1,000 ,677 

BLOV4 1,000 ,809 
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Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,561 64,031 64,031 2,561 64,031 64,031 

2 ,700 17,504 81,534    
3 ,493 12,320 93,855    
4 ,246 6,145 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

BLOV1 -,643 

BLOV2 ,813 

BLOV3 ,823 

BLOV4 ,900 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
UJI	  RELIABILITAS	  &	  UJI	  VALIDITAS	  BRAND	  LOYALTY	  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,807 5 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,775 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 61,544 

df 10 

Sig. ,000 

 
 

Anti-image Matrices 

 BLOY1 BLOY2 BLOY3 BLOY4 BLOY5 

Anti-image Covariance 

BLOY1 ,406 -,146 -,124 -,080 -,104 

BLOY2 -,146 ,536 ,051 -,141 -,133 

BLOY3 -,124 ,051 ,374 -,196 -,027 

BLOY4 -,080 -,141 -,196 ,324 ,072 

BLOY5 -,104 -,133 -,027 ,072 ,867 

Anti-image Correlation 

BLOY1 ,832a -,313 -,319 -,220 -,176 

BLOY2 -,313 ,798a ,114 -,339 -,195 

BLOY3 -,319 ,114 ,747a -,562 -,047 

BLOY4 -,220 -,339 -,562 ,742a ,136 

BLOY5 -,176 -,195 -,047 ,136 ,732a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

BLOY1 1,000 ,765 

BLOY2 1,000 ,611 

BLOY3 1,000 ,706 

BLOY4 1,000 ,771 

BLOY5 1,000 ,158 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,012 60,237 60,237 3,012 60,237 60,237 

2 ,939 18,776 79,012    
3 ,524 10,477 89,489    
4 ,316 6,325 95,814    
5 ,209 4,186 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

BLOY1 ,875 

BLOY2 ,782 

BLOY3 ,840 

BLOY4 ,878 

BLOY5 ,397 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3 : Path Diagram Measurement Model Fit 
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Lampiran 4 : Path Diagram Overall Model fit 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

UJI MODEL
Chi-Square = 408.439
Probability = .072
CMIN/df = 1.110
GFI = .841
AGFI =.813
TLI = .994
CFI = .995
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Lampiran 5 : Assasement of Normality 
 

Variabel min max skew c.r kurtosis c.r 

PQ1 1,000 7,000 -0,719 -3,594 -0,175 -0,439 

PQ2 1,000 7,000 -0,612 -3,059 -0,270 -0,674 

PQ3 1,000 7,000 -0,337 -1,684 -0,385 -0,962 

PQ4 1,000 7,000 -0,504 -2,519 -0,215 -0,538 

PQ5 1,000 7,000 -0,693 -3,466 -0,008 -0,021 

S1 1.000 7.000 -0.383 -1.914 -0.684 -1.709 

S2 1.000 7.000 -0.691 -3.455 -0.093 -0.231 

S3 1.000 7.000 -0.490 -2.448 -0.525 -1.311 

S4 1.000 7.000 -0.454 -2.269 -0.504 -1.259 

BE1 1.000 7.000 -0.812 -4.061 0.616 1.541 

BE2 2.000 7.000 -0.286 -1.428 -0.511 -1.277 

BE3 1.000 7.000 -0.495 -2.476 -0.079 -0.197 

BE4 1.000 7.000 -0.417 -2.085 -0.238 -0.595 

BE5 1.000 7.000 -0.424 -2.120 -0.341 -0.851 

BE6 2.000 7.000 -0.429 -2.143 -0.220 -0.550 

BE7 1.000 7.000 -0.063 -0.314 -0.663 -1.658 

BI1 1.000 7.000 -0.781 -3.904 0.102 0.254 

BI2 1.000 7.000 -0.555 -2.776 -0.280 -0.701 

BI3 1.000 7.000 -0.432 -2.158 -0.440 -1.101 

BI4 1.000 7.000 -0.548 -2.742 -0.237 -0.593 

BI5 1.000 7.000 -0.569 -2.847 -0.218 -0.544 
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BLov1 1.000 7.000 -0.634 -3.172 -0.476 -1.191 

BLov2 1.000 7.000 -0.419 -2.094 -0.658 -1.646 

BLov3 1.000 7.000 -0.729 -3.645 -0.324 -0.811 

BLov4 1.000 7.000 -0.565 -2.823 -0.394 -0.984 

BLoy1 1.000 7.000 -0.721 -3.603 -0.221 -0.553 

BLoy2 1.000 7.000 -0.386 -1.929 -0.487 -1.216 

BLoy3 1.000 7.000 -0.445 -2.223 -0.437 -1.093 

BLoy4 1.000 7.000 -0.616 -3.078 -0.255 -0.638 

Multivariate 16,511 2,384 
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Lampiran 6 : Standardized Regression Weights 

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

   Estimate 
Brand_love <--- Brand_Identification ,859 
Satisfaction <--- Perceived_Quality ,447 
Satisfaction <--- Brand_Experience ,477 
Brand_Loyalty <--- Brand_love ,326 
Brand_Loyalty <--- Brand_Identification ,524 
Brand_Loyalty <--- Satisfaction ,152 
S3 <--- Satisfaction ,954 
S4 <--- Satisfaction ,964 
S2 <--- Satisfaction ,947 
S1 <--- Satisfaction ,944 
Be6 <--- Brand_Experience ,931 
Be5 <--- Brand_Experience ,912 
Be4 <--- Brand_Experience ,935 
Be7 <--- Brand_Experience ,890 
Be3 <--- Brand_Experience ,929 
Be1 <--- Brand_Experience ,918 
Be2 <--- Brand_Experience ,918 
Bi4 <--- Brand_Identification ,948 
Blov2 <--- Brand_love ,939 
Blov3 <--- Brand_love ,979 
Blov4 <--- Brand_love ,899 
Blov1 <--- Brand_love ,964 
Bi5 <--- Brand_Identification ,946 
Bi1 <--- Brand_Identification ,939 
Bi3 <--- Brand_Identification ,939 
Bi2 <--- Brand_Identification ,949 
Bloy3 <--- Brand_Loyalty ,950 
Bloy4 <--- Brand_Loyalty ,951 
Bloy2 <--- Brand_Loyalty ,953 
Bloy1 <--- Brand_Loyalty ,958 
Pq4 <--- Perceived_Quality ,955 
Pq5 <--- Perceived_Quality ,946 
Pq1 <--- Perceived_Quality ,946 
Pq3 <--- Perceived_Quality ,936 
Pq2 <--- Perceived_Quality ,942 
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Lampiran 7 : Hasil Perhitungan Construct Realibility dan Variance Extracted 

 

Variabel 
Laten 

Indikator Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kesimpulan Construct 
Reliability 

Variance 
Extract 

Kesimpulan 

Perceived 
Quality 

PQ1 0,946 Valid  

0,9766 

 

 

0,8931 

 

 

Reliabel PQ2 0,942 Valid 

PQ3 0,936 Valid 

PQ4 0,955 Valid 

PQ5 0,946 Valid 

Customer 
Satisfaction 

S1 0,944 Valid  

0,9750 

 

 

0,9068 

 

 

Reliabel S2 0,947 Valid 

S3 0,954 Valid 

S4 0,964 Valid 

Brand 
Experience 

BE1 0,918 Valid  

0,9744 

   

 

0,8448 

 

Reliabel BE2 0,918 Valid 

BE3 0,929 Valid 

BE4 0,935 Valid 

BE5 0,912 Valid 

BE6 0,931 Valid 

BE7 0,890 Valid 

Brand 
Identification 

BI1 0,939 Valid  

0,9762 

 

 

0,8915 

 

 

Reliabel BI2 0,949 Valid 

BI3 0,939 Valid 

B14 0,948 Valid 
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BI5 0,946 Valid 

Brand Love BLov1 0,964 Valid  

0,9713 

 

 

0,8944 

 

 

Reliabel BLov2 0,939 Valid 

BLov3 0,979 Valid 

BLov4 0,899 Valid 

Brand 
Loyalty 

BLoy1 0,958 Valid  

0,9754 

 

 

0,9082 

 

 

Reliabel BLoy2 0,953 Valid 

BLoy3 0,950 Valid 

BLoy4 0,951 Valid 
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Lampiran 8 : Model Fit Summary ( Overall Model Fit ) 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 96 408,439 368 ,072 1,110 
Saturated model 464 ,000 0   
Independence model 58 7835,051 406 ,000 19,298 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model ,948 ,942 ,995 ,994 ,995 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,906 ,859 ,901 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 40,439 ,000 93,921 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 7429,051 7144,863 7719,631 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 2,741 ,271 ,000 ,630 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 52,584 49,859 47,952 51,810 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,027 ,000 ,041 ,998 
Independence model ,350 ,344 ,357 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 600,439 648,842   
Saturated model 928,000 1161,950   
Independence model 7951,051 7980,295   

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 4,030 3,758 4,389 4,355 
Saturated model 6,228 6,228 6,228 7,798 
Independence model 53,363 51,455 55,313 53,559 

HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 151 159 
Independence model 9 10 
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Lampiran 9 : Regression Weights 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Brand_love <--- Brand_Identification 1,013 ,063 15,951 ***  
Satisfaction <--- Perceived_Quality ,498 ,099 5,047 ***  
Satisfaction <--- Brand_Experience ,518 ,096 5,367 ***  
Brand_Loyalty <--- Brand_love ,304 ,058 5,262 ***  
Brand_Loyalty <--- Brand_Identification ,576 ,092 6,248 ***  
Brand_Loyalty <--- Satisfaction ,149 ,058 2,553 ,011  
S3 <--- Satisfaction 1,000     
S4 <--- Satisfaction ,995 ,035 28,598 ***  
S2 <--- Satisfaction ,992 ,038 25,968 ***  
S1 <--- Satisfaction ,958 ,037 25,577 ***  
Be6 <--- Brand_Experience ,917 ,042 22,041 ***  
Be5 <--- Brand_Experience ,893 ,044 20,423 ***  
Be4 <--- Brand_Experience 1,000     
Be7 <--- Brand_Experience ,916 ,048 18,884 ***  
Be3 <--- Brand_Experience ,957 ,044 21,867 ***  
Be1 <--- Brand_Experience ,924 ,044 20,873 ***  
Be2 <--- Brand_Experience ,940 ,045 20,856 ***  
Bi4 <--- Brand_Identification 1,068 ,044 24,318 ***  
Blov2 <--- Brand_love ,951 ,036 26,276 ***  
Blov3 <--- Brand_love 1,083 ,031 34,396 ***  
Blov4 <--- Brand_love ,899 ,042 21,497 ***  
Blov1 <--- Brand_love 1,000     
Bi5 <--- Brand_Identification 1,104 ,046 24,089 ***  
Bi1 <--- Brand_Identification 1,069 ,046 23,306 ***  
Bi3 <--- Brand_Identification 1,000     
Bi2 <--- Brand_Identification 1,086 ,045 24,401 ***  
Bloy3 <--- Brand_Loyalty 1,000     
Bloy4 <--- Brand_Loyalty 1,013 ,039 25,993 ***  
Bloy2 <--- Brand_Loyalty ,978 ,037 26,221 ***  
Bloy1 <--- Brand_Loyalty 1,047 ,039 26,945 ***  
Pq4 <--- Perceived_Quality 1,089 ,044 24,582 ***  
Pq5 <--- Perceived_Quality 1,120 ,047 23,635 ***  
Pq1 <--- Perceived_Quality ,986 ,042 23,683 ***  
Pq3 <--- Perceived_Quality 1,000     
Pq2 <--- Perceived_Quality ,980 ,042 23,246 ***  
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