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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. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
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 
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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 

Di dalam teori pemasaran, dijelaskan bahwa pentingnya memaksimalkan 

daya tarik konsumen menjadi konsumen yang loyal 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. Persepsi kualitas yang 

terdapat pada merek Harley Davidson merupakan salah satu faktor yang 

menentukan bagi keunggulan merek tersebut. Begitu juga dengan pengalaman 

merek atau brand experience yang berdampak positif akan membentuk keputusan 

menggunakan suatu merek dan memberikan kepuasaan. 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). 

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. 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 dan menyebarkan kata-kata positif ke berbagai pihak. Dua syarat ini lah yang 

akan mempengaruhi brand loyalty yang tinggi di benak konsumen. 
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2. LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1 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  

2.1.2 Brand Experience 

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, 
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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) 

2.1.3 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. 

2.1.4 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 melalui proposisi nilai yang melibatkan manfaat fungsional, manfaat 

emosional atau ekspresi diri (Kotler & Keller, 2006). 

2.1.5 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 
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bermanfaat, serta kepuasan konsumen lebih besar untuk merek yang menawarkan 

keuntungan (Carroll & Ahuvia, 2006: 87). 

2.1.6 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. 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. 

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. 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. 
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2.2.2 Brand Experience terhadap Satisfaction 

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 

emosi dan gairah yang positif, yang akhirnya mengarah kepada kepuasan psikologis 

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

pernyataan tersebut, 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). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dengan demikian, 

hipotesis yang diajukan adalah :  

H 3 : Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

2.2.4 Brand Identification terhadap Brand Loyalty 

Menurut 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 
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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. 

  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  

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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3. 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. 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 

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). 
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3.4 Operasionalisasi Variabel 

 

Tabel 3. 1 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. 

(PQ5) Apparel Harley 
Davidson adalah sesuatu 

yang unik.  

Likert 
1-7 

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 membangkitkan 
sensasi emosional.    

(BE4) Apparel Harley 
Davidson merupakan 

merek emosional.      
(BE5) Aktifitas berpikir 

saya sering terbangkitkan 
 ketika menggunakan 

apparel Harley Davidson. 
(BE6) Apparel Harley 

Davidson sering 

Likert 
1-7 
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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 bijak. 

(S3) Saya merasa senang 
dengan keputusan saya 

untuk menggunakan 
Apparel Harley Davidson. 
(S4) Saya senang dengan 

apa yang saya lakukan 
dengan Apparel Harley 

Davidson.  

Likert 
1-7 

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  
keberhasilan saya juga. 
(BI4) Ketika seseorang 
memuji Apparel Harley 

Davidson, rasanya seperti 
pujian terhadap saya. 

(BI5) Saya merasa senang 
ketika melihat pernyataan 

positif di media tentang 
merek Apparel Harley 

Davidson.  

Likert 
1-7 
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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 

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 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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4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Responden 
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%). Dari 150 responden, 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%. Untuk 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%. 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%. 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%.	  

4.2  Hasil Analisis Data 
 Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel 

memenuhi kriteria yang ditentukan (Factor Loading ≥ 0,70; Construct Realibility ≥ 

0,70; Variance Extracted ≥ 0,50. Hasil pengolahan data output regression weights 

yang menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak dengan 
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syarat nilai p-value ≥ 0,05. Semua variabel memenuhi syarat nilai yang diinginkan 

sehingga seluruh data mendukung hipotesis. 

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 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 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan ekspektasi konsumen terhadap kualitas 

sama dengan perceived yang dirasakan oleh konsumen maka konsumen 

akan merasakan kepuasan (Parasuraman,1985).  

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. 

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, perusahaan harus menjaga simbol tersebut untuk tetap dipandang 

positif oleh siapapun dalam arti pelanggan maupun masyarakat lain yang 

kemungkinan tertarik dengan apaprel harley davidson.  
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analis SEM menunjukkan 

bahwa seluruh hipotesis yang diuji 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 

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 
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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. 

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 

Tabel 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 

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 

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



	  
	  

19	  

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 

 

Tabel 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 
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