
ANALISIS PENGARUH BRAND EXPERIENCE, BRAND SATISFACTION, 

BRAND TRUST TERHADAP BRAND ATTACHMENT 

(SUATU PENELITIAN PADA BRAND BMW) 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Reza Rekayasa Gustia 

201011071 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat 

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Manajemen 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2016 

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



 
 

 

  

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



 
 

 

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



 

 

    

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



v 
Indonesia Banking School 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

  Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkat, nikmat dan hidayat-

Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat 

waktu. Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Brand Experience, Brand 

satisfaction, dan Brand Trust terhadap Brand Attachment pada Pelanggan mobil 

BMW” ini sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi program 

sarjana (S1) jurusan manajemen di STIE Indonesia Banking School. 

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Kepada kedua orang tua penulis, H. Tarmizie Ibrahim dan HJ. Eva Chindra 

Sofyani yang sangat saya cintai dan saya hormati dengan segenap jiwa yang 

tidak pernah berhenti untuk memberi doa, nasihat, serta motivasi hingga 

sampai detik ini penulis tetap bersemangat untuk menyelesaikan studi ini. 

2. Rizdania Herlendita, Refnita Cantika, Muhammad Ridha, Rizki Tamam, 

sebagai kakak dan Rajatama sebagai keponakan yang selalu mendukung dan 

memberikan semangat kepada penulis ketika sedang menyusun penulisan ini.  

3. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, selaku ketua STIE Indonesia Banking 

School. 

4. Bapak Sparta, Drs., ME.,Ak selaku wakil ketua I, Bapak Chairil Anwar, 

SE.,MSM selaku wakil ketua II, dan Bapak Antyo Pracoyo, Drs., MSi selaku 

wakil ketua III STIE Indonesia Banking School. 

5. Bapak Deni Wardani, ST., MTI selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat 

membantu dan membimbing saya dengan baik dalam penulisan skripsi ini. 

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



vi 
Indonesia Banking School 

 

Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis dan 

memberikan waktu yang tidak pernah lelah sampai skripsi ini selesai. 

6. Bapak Edi Komara, SE., MSi dan Bapak Dr. Whony Rofianto, ST., MSi 

selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu dan saran yang sangat 

berguna untuk penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Zulfison, S.Ag., MA selaku pembimbing akademik yang selalu 

memberikan arahan selama perkuliahan di STIE IBS. 

8. Para responden yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Termia kasih telah 

mengisi kuisioner ini sehingga penelitian ini dapat bejalan dengan lancar. 

9. Elvira Annisa Aulia, SE yang tidak pernah lelah selalu menemani saya dari 

awal masa perkuliahan, memberikan perhatian, dukungan, dan doa dalam 

mengerjakan skripsi ini. 

10. Amanda Nur Putri, Jozzy Ichsanu Ibrahim, Ardian wicaksono, Fiqri 

Rachmandani, Andre Ramadhan, Nindita Listy, Cut Shafira Rizkya, Fahmy 

Gunawan, Debby Sagita, Vikaria Salsabila, Hapsari Hayu, dan Adityo Rizky 

yang selalu membantu saya untuk bertukar pikiran demi kelancaran penelitian 

ini dan selalu membantu ketika ada kesulitan di dalamnya. 

11. Seluruh teman-teman Knight Rider, Adrian Budiman, Afif Boncel, 

Alibasyarah Putra, Alvianto Chandra, Arif Wewe, Cahyo Kusumo, Fikrial 

Andika, Helan Mr. Namek, Reza Yanuar, Ridho Handityo, Bintoro Adhi 

terima kasih atas dukungan kalian selama perkuliahan ini dengan penuh canda 

tawa susah bersama sampai sekarang saya menulis skripsi ini. 

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



vii 
Indonesia Banking School 

 

12. Seluruh teman-teman Greenland, Sulistyono, Fajar Ryan, Ari Palupi, Brilliano 

Sulaeman, Ola Pinata, Michaella Edgina, Mayang, Kezia Immanuela, Faiz 

Kamil, Irham Khairin, Gerald, Fikri Irawan, Farrah Fj, Farah Safira, Fadjar 

Rilni, Audi Sekti, Reza Andhika, Rezky Fuad, Raden Arbie, Kurniawan Aji 

yang selalu memberi hiburan dan bantuan dikala susah sampai sekarang saya 

menulis skripsi ini. 

13. Untuk “keluarga” Dicky Ega Brahmanto, SH., Adithya Wirawan, SH., Wahyu 

Utomo, Fauzan Putra terima kasih atas dukungan, doa, dan canda tawa dalam 

perjalanan hidup kita bersama dari SMP sampai sekarang saya menulis skripsi. 

 

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



viii 
Indonesia Banking School 

 

 DAFTAR ISI 

 
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... v 

DAFTAR ISI................................................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ xi 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. xiii 

ABSTRAK ...................................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ..................................................................................................................... xv 

BAB I .................................................................................................................................. 1 

PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian................................................................................ 6 

1.3 Rumusan Permasalahan ................................................................................... 8 

1.4 Tujuan Penelitian .............................................................................................. 8 

1.5 Manfaat Penelitian ............................................................................................ 9 

BAB II .............................................................................................................................. 11 

LANDASAN TEORI ...................................................................................................... 11 

2.1 Landasan Teori ............................................................................................... 11 

2.1.1 Manajemen Pemasaran .......................................................................... 11 

2.1.2 Brand ........................................................................................................ 11 

2.1.3 Brand Experience ........................................................................................... 12 

2.1.4 Brand Satisfaction ................................................................................... 14 

2.1.5 Brand Trust .................................................................................................... 14 

2.1.6 Brand Attachmment ............................................................................... 15 

2.2 Penelitian Terdahulu ...................................................................................... 17 

2.3 Rerangka Konseptual ..................................................................................... 18 

2.3.1 Brand experience berpengaruh positif terhadap Brand Satisfaction .. 18 

2.3.4 Brand Satisfaction berpengaruh positif Brand Attachment. ................ 21 

2.3.5 Brand Trust terhadap Brand Attachment. .................................................... 21 

2.4 Model Penelitian .............................................................................................. 22 

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



ix 
Indonesia Banking School 

 

METODOLOGI PENELITIAN .................................................................................... 24 

3.1 Objek Penelitian .............................................................................................. 24 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian ............................................................................ 24 

3.3. Jenis dan Sumber Data ................................................................................... 24 

3.3.1 Data Primer ............................................................................................. 25 

3.3.2 Data Sekunder ......................................................................................... 25 

3.4 Sampel Penelitian ............................................................................................ 25 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel ......................................................................... 25 

3.6 Operasionalisasi Variabel............................................................................... 26 

3.7 Metode Analisis Data ...................................................................................... 31 

3.7.1 Spesifikasi Model (Model Specification) ................................................ 32 

3.7.2 Identifikasi (Identification) ..................................................................... 33 

3.7.3 Estimasi (Estimation) .............................................................................. 34 

3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) .................................................................... 35 

BAB IV ............................................................................................................................. 40 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ................................................................................. 40 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ................................................................... 40 

4.1.1 PT BMW Indonesia ....................................................................................... 40 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) .............................................................. 42 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) ........................................................................ 42 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test). ................................................................... 43 

4.3 Profil Responden ................................................................................................... 46 

4.3.2 Usia Responden .............................................................................................. 47 

4.3.3 Tingkat Pendidikan Responden ............................................................. 48 

4.3.4 Pekerjaan Responden ............................................................................. 49 

4.4 Hasil Analisis Data ................................................................................................ 50 

4.4.1 Spesifikasi Model............................................................................................ 50 

4.4.2 Identifikasi ...................................................................................................... 51 

4.4.3 Estimasi Model ............................................................................................... 51 

4.4.4 Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Fit) ........................................ 52 

4.5 Pembahasan ..................................................................................................... 60 

4.6 Implikasi Manajerial ............................................................................................ 66 

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



x 
Indonesia Banking School 

 

BAB V .............................................................................................................................. 68 

KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................................................... 68 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................................ 68 

5.2 Saran ...................................................................................................................... 69 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 71 

LAMPIRAN..................................................................................................................... 74 

LAMPIRAN..................................................................................................................... 75 

 

 

  

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



xi 
Indonesia Banking School 

 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum ......................... 2 

Tabel 1. 2 Data Penjualan Mobil Eropa ............................................................. 5 

Tabel 1. 3 Total Jumlah Penjualan ...................................................................... 5 
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu ......................................................................... 17 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) ..................................................... 18 

Tabel 3. 1 Operasional Variabel ........................................................................ 27 

Tabel 3. 2 Path Diagram ..................................................................................... 33 

Tabel 4. 1 Computation of Degrees of Freedom ............................................... 51 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .................................................. 53 

Tabel 4. 3 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit .......................................... 56 

Tabel 4. 4 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF .............................................. 57 

Tabel 4. 5 Output Regression Weights .............................................................. 59 

 

 

  

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



xii 
Indonesia Banking School 

 

DAFTAR GAMBAR 
Gambar 2. 1 Model Penelitian ........................................................................... 23 
Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden ............................................................ 46 

Gambar 4. 2 Usia Responden ............................................................................. 47 

Gambar 4. 3 Tingkat Pendidikan Responden .................................................. 48 

Gambar 4. 4 Pekerjaan Responden ................................................................... 49 

 

  

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



xiii 
Indonesia Banking School 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian ...................................................................... 75 

Lampiran 2 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (pre-test) ............................. 79 

Lampiran 3 Path Diagram Measurement Model ............................................. 87 

Lampiran 4 Path Diagram Structural Model ................................................... 88 

Lampiran 5 Model Fit Summary ....................................................................... 89 

Lampiran 6 Estimate – Regression Weigh........................................................ 96 

Lampiran 7 Estimate – Standaraized Regression Weights ........................... 100 

  

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



xiv 
Indonesia Banking School 

 

ABSTRAK 
 

Di zaman yang modern ini, manusia dituntut untuk memiliki mobilitas sosial 

yang tinggi. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi ini tidak lepas dari 

fenomena pertumbuhan jumlah kelas menengah di Indonesia. Fokus utama dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh brand experience, brand 

satisfaction, dan brand trust terhadap brand attachment. Penelitian ini 

dikategorikan sebagai metode analisis deskriptif dengan mengambil sampel dan 

kuisioner sebagai alat utama. Sampel penelitian ini adalah pengguna BMW 

sebanyak 150 orang terutama mereka yang mempunyai mobil BMW di Jakarta. 

Responden dipilih dengan menggunakan teknik non probability sampling dan 

convience sampling. Hasil analisis menggunakan Structural Equation Model 

(SEM) dan hasilnya adalah sebagai berikut: 1. Pengalaman merek berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan merek. 2. Pengalaman merek tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan merek. 3. Kepuasan merek 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan merek. 4. Kepuasan merek 

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterikatan merek. 5. Kepercayaan 

merek berpengaruh positif signifikan terhadap keterikatan merek. 

 

Keyword: Pengalaman merek, kepuasan merek, kepercayaan merek, keterikatan 

merek.  
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ABSTRACT 
 

In this modern age, people are required to have a high social mobility. The 

increasing number of private cars is not out of the phenomenon of the growing 

number of middle class in Indonesia. The main focus of this study was to analyze 

the effect of brand experience, brand satisfaction, brand trust towards brand 

attachment. this research is classified as descriptive analysis method to take 

samples and questionnaire as the main tool. The sample was 150 BMW users, 

especially those who have a BMW car in Jakarta. Respondens were selected using 

non probability sampling techniques and sampling convience. The results of 

analysis using structural equation model (SEM) and the results are as follows: 1. 

Brand experience significant positive effect on brand satisfaction. 2. Brand 

experience is not significant positive effect on brand trust. 3. Brand satisfaction 

siginificant positive effect on brand trust. 4. Brand satisfaction is not significant 

positive on brand attachment. 5. Brand trust significant positive effect on brand 

attachment. 

 

Keyword: brand experience, brand satisfaction, brand trust, brand attachment.
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman yang modern ini, manusia dituntut untuk memiliki mobilitas 

sosial yang tinggi. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai perubahan, pergeseran, 

peningkatan atau penurunan status dan peran anggotanya. Jadi, mobilitas sosial 

adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu 

ke lapisan yang lain. Dengan adanya kebutuhan mobilitas yang tinggi, kini 

manusia dituntut untuk dapat melakukan mobilitas dengan cepat dalam 

menjalankan segala aktivitas kesehariannya.  Dengan adanya kebutuhan tersebut, 

maka menyebabkan adanya peningkatan permintaan dan kebutuhan masyarakat 

akan sarana transportasi yang memadai. 

Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali tersedia jenis transportasi 

umum. Namun, meski sudah banyaknya transportasi umum yang tersedia tersebut 

belum cukup memadai untuk mendorong masyarakat untuk menggunakannya. 

Sistem transportasi di Jakarta masih sangat jauh dengan sistem yang sudah ada di 

Negara tetangga Indonesia di Kawasan Asia, dimana sistem transportasi massal 

sudah dapat menarik perhatian masyarakat sehingga banyak orang yang jarang 

menggunakan kendaraan pribadi. Di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang 

tetap memilih untuk menggunakan dan membeli transportasi pribadi demi 

mengutamakan kenyamanan dalam melakukan kegiatan mobilitasnya.  
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Pertumbuhan penjualan mobil dan rumah dapat menjadi salah satu tolak 

ukur pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan 

sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari. 

Menurut data yang diperoleh dari www.data.jakarta.go.id, jumlah kendaraan 

pribadi terhitung lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kendaraan 

umum yang tersedia. 

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum 

Tahun Kendaraan Pribadi Angkutan Umum 

2014                    9,902,917                     112,724  

2013                    9,257,801                     104,147  

2012                    8,452,843                     103,815  

2011                    7,979,983                       92,351  

2010                    7,340,783                       89,978  

Sumber :www.data.jakarta.go.id 

 

 Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi ini tidak lepas dari fenomena 

pertumbuhan jumlah kelas menengah di Indonesia yang salah satu indikatornya 

ditandai dengan minat masyarakat terhadap pameran mobil. Ekonom Unika Atma 

Jaya, A. Prasetyantoko menilai Indonesia menjadi target barang mewah seperti 

produk automotif seiring dengan bertambahnya orang kaya baru di Tanah Air. Hal 

ini terjadi lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 6 persen 

selama beberapa tahun terakhir (GPR, 2012). Adanya pilihan masyarakat untuk 

lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, mendorong para produsen mobil 
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untuk meningkatkan produksinya. Tentu saja untuk meningkatkan minat dan daya 

beli masyarakat, mereka menawarkan berbagai banyak varian dan jenis mobil 

dengan model dan spesifikasi yang baru.  

 Terdapat tiga negara prdusen mobil utama yang masuk ke pasar Indonesia, 

yaitu mobil Asia, mobil Amerika, dan mobil Eropa. Mobil yang diproduksi oleh 

Asia merupakan mobil yang paling favorit untuk dimiliki masyarakat Indonesia, 

contohnya mobil yang di produksi oleh Jepang. Mobil yang diproduksi oleh 

jepang dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Mobil 

yang diproduksi oleh Jepang tergolong murah dari sisi harga jual, sparepart untuk 

mobilnya pun tergolong murah dan dapat ditemukan dengan mudah. Untuk mobil 

yang diproduksi dari Amerika bila dilihat dari harga jualnya masih sangat tinggi 

dan sparepart untuk mobil Amerika tergolong mahal dan susah dicari.  

Untuk mobil yang diproduksi dari Eropa tersebut, walau harga jual yang 

diberikan tergolong lebih mahal dan sparepart lebih mahal dibanding mobil 

produksi Asia, tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang menggemari dan 

memakai produk Eropa. Salah satu alasan mengapa produk jepang lebih murah 

dan sesuai pasar Indonesia karena mobil Jepang yaitu produk CKD (completely 

knocked down), yaitu berinvestasi di Indonesia dengan membuka pabrik untuk 

produksi sparepart dan merakit mobil nya disini. 

 Penilitian ini mengambil objek brand BMW sebagai objek untuk diteliti. 

Mobil Brand BMW yaitu produk masih bisa dibilang CBU (completely built up). 

Menurut artikel yang saya baca dari www.cnnindonesia.com, produsen mobil 

BMW menambah investasi seiring bertumbuhnya permintaan akan produk BMW 
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di negara Indonesia. Tetapi walaupun BMW memiliki pabrik untuk merakit 

mobilnya di negara ini, sparepart daan bahan yang diperlukan untuk mobil BMW 

masih di produksi dari luar negeri.   

PT. BMW Indonesia didirikan pada tahun 2001 dan produksi BMW di 

Indonesia terus ditangani oleh PT Astra International Tbk. Untuk meningkatkan 

pertumbuhan perdagangan dunia, salah satu cara adalah dengan meningkatkan 

perkembangan ekonomi negara. Dikutip dari carmudi.com, walau pangsa pasar 

otomotif di dalam negeri saat ini memang sedang lesu. Namun, hal itu tidak 

menghalangi BMW Group Indonesia untuk mengeluarkan model-model terbaru 

dari kendaraan lansirannya. BMW Indonesia juga menyadari kalau pasar otomotif 

di Tanah Air saat ini kondisinya sedang menurun. Meski begitu, pabrikan dari 

jerman tersebut yakin kalau kondisinya akan segera membaik menjelang akhir 

tahun. 

Bicara mengenai pesaing, Mercedes Benz dan Audi dianggap menjadi salah 

kompetitor serius untuk pasar mobil eropa secara global di Indonesia. Namun dari 

sisi penjualan, Mercedes Benz mengungguli BMW dan Audi. Berikut adalah 

perbandingan data penjualan antara brand mobil BMW, Mercedes-benz, dan Audi 

di Jakarta:  
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Tabel 1. 2 Data Penjualan Mobil Eropa 

  Brand Jan Feb Maret April Mei June July Aug Sep Okt Nov Des TOTAL 

2015 

BMW 180 226 225 130 200 250 205 240         1656 

Audi 19 18 17 17 16 10 8 22         127 

Mercedes 227 162 291 236 566 395 277 357         2511 

2014 

BMW 203 188 272 230 253 249 150 148 188 200 3859 255 6195 

Audi 26 16 25 30 25 25 25 30 33 44 259 26 564 

Mercedes 214 197 273 303 233 337 306 264 233 464 891 398 4113 

2013 

BMW 196 220 230 230 212 226 115 84 203 245 250 249 2460 

Audi 42 28 29 47 32 34 24 26 40 41 25 42 410 

Mercedes 319 346 417 409 496 412 340 173 369 563 300 733 4877 

Sumber: www.pusatdata.kontan.co.id 

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa dalam segi penjualan, Mercedes-Benz 

lebih unggul serta memiliki lebih banyak peminat dan pembeli dibandingkan 

dengan brand BMW dan Audi. Berikut perhitungannya: 

Tabel 1. 3 Total Jumlah Penjualan 

Tahun BMW AUDI MERCY 

2015 1656 127 2511 

2014 6195 564 4113 

2013 2460 410 4877 

TOTAL 10311 1101 11501 

Sumber: www.pusatdata.kontan.co.id 

Namun selain dilihat dari sisi penjualan, suatu brand pun wajib memiliki 

brand value yang tinggi. Berdasarkan definisi menurut www.brandirectory.com, 

perhitungan brand value tidak hanya dari sisi keuangan sebuah perusahaan, 

namun juga memperhitungkan intagible asset, yaitu sebuah aset tidak terlihat 

secara fisik. Dengan mengacu pada literatur brand finance, istilah "brand value" 

adalah nilai bersih sebuah merek saat ini (net present value) dari estimasi cash 

flow di masa depan dengan memperhitungkan loyalitas pelanggan sebagai 

intagible asset. Metode ini dsiebut Metode Royalty Relief. Berikut ini adalah 
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daftar brand value untuk BMW, Mercedes-Benz, dan Audi berdasarkan situs 

Forbes. 

Tabel 1.4 Brand Value dan Brand Revenue 

Rank Brand Brand 
Value 

Brand 
Revenue Industry 

16 BMW $27.5 B $83.5 B Automotive 
24 Mercedes-Benz $22.5 B $106.6 B Automotive 
39 Audi $12.8 B $63.2 B Automotive 

Sumber: www.forbes.com 

 

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Brand Value BMW 

lebih tinggi dari Mercedes-Benz meskipun Brand Revenue Mercedes-Benz lebih 

tinggi dari BMW. Hal ini menggambarkan bahwa Intagible Asset yang dimiliki 

BMW lebih tinggi dari Mercedes-Benz. Artinya, BMW memiliki asset di masa 

depan yang belum terlihat secara penjualan, tetapi dilihat dari segi loyalitas atau 

kecintaan pelanggannya.  

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Brand BMW sebagai topik 

pembahasan. Objek yang diteliti dalam penelitian ini dibataskan yaitu pada mobil 

BMW dalam ruang lingkup daerah Jakarta untuk semua jenis tipe BMW. 

Kemudian konteks pelanggan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki 

dan menggunakan mobil brand BMW. Yang akan menjadi pembahasan dalam 

penelitian ini adalah persepsi konsumen yang mampu membangun kepuasan dan 

niat beli konsumen terhadap brand BMW. Ruang lingkup dalam penelitian ini 

akan membahas beberapa variabel yang diantaranya adalah , Brand Experience, 
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Brand Satisfaction, Brand Trust, dan Brand Attachment. Metode penelitian ini 

bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data dilakukan melalui kuesioner. 

Karena itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 

Pada variabel Brand Attachment (keterikatan merek) didefinisikan oleh 

Lacoeuilhe dalam Louis dan Lombart (2010) sebagai “variabel psikologi yang 

memperlihatkan suatu hubungan afektif dengan merek yang langgeng dan tak 

berubah (perpisahaan adalah menyakitkan) dan menunjukkan hubungan kedekatan 

secara psikologi dengan merek tersebut”. Sejalan dengan definisi dari Lacoeuilhe 

namun lebih sederhana, di dalam Park et al. (2010) mendefinisikan keterikatan 

merek sebagai “kekuatan ikatan yang menghubungkan merek dengan diri 

seseorang”. Ikatan ini ditunjukkan oleh jaringan ingatan yang kaya dan mudah 

diakses (gambaran mental) yang melibatkan pikiran dan perasaan tentang merek 

dan hubungan merek dengan diri. Ikatan yang kuat ini akan membawa konsumen 

kepada suatu loyalitas yang kuat dan pada akhirnya akan membawa keuntungan 

bagi si produsen, dalam hal ini adalah BMW. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Brand Experience, Brand 

Satisfaction, dan Brand Trust. Ketiga variabel independen tersebut mempengaruhi 

lampiran merek atas suatu produk yang akan dipilih pelanggan. 

Objek penelitian yang dipilih adalah mobil BMW yang respondennya 

berdomisili di Jakarta. Berangkat dari menariknya fenomena, BMW mampu 

menjadi Top 4 Brand dan pada konsep pengalaman merek dapat diklasifikasikan 

menjadi empat dimensi yaitu Sensory, Affective, Behavioral, dan Intellectual. 

dengan demikian keterikatan merek dapat dibangun dengan tingkat kepuasan 
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merek dan kepercayaan merek. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memilih 

mobil BMW ini sebagai objek penelitian. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang ditemukan untuk 

dibuktikan kebenarannya. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka peneliti menentukan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Apakah Brand Experience memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand 

Satisfaction pada brand BMW? 

2. Apakah Brand Experience memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand 

Trust pada brand BMW? 

3. Apakah Brand Satisfaction memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand 

Trust pada brand BMW? 

4. Apakah Brand Satisfaction memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand 

Attachment pada brand BMW? 

5. Apakah Brand Trust memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand 

Attachment pada brand BMW? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh positif variabel Brand Experience 

terhadap Brand Satisfaction pada brand BMW. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh positif variabel Brand Experience 

terhadap Brand Trust pada brand BMW. 
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3. Menguji dan menganalisis pengaruh positif variabel Brand Satisfaction 

terhadap Brand Trust pada brand BMW. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh positif Brand Satisfaction terhadap Brand 

Attachment pada brand BMW. 

5. Menguji dan menganalisis pengaruh positif Brand Trust terhadap Brand 

Attachment pada brand BMW. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi 

pengembangan disiplin ilmu pemasaran atau manfaat secara akademis, akan tetapi 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia praktisi melalui 

implikasi manajerial. Secara lebih rinci penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu 

Manajemen Pemasaran khususnya pada pembahasan pengaruh Brand Experience, 

Brand Satisfaction, dan Brand Trust terhadap Attachment pada pengguna mobil 

BMW di wilayah Jakarta. Sebagai bahan wacana untuk menambah pengetahuan, 

pengertian, pemahaman, hubungan antara pengaruh Brand Experience terhadap 

Brand Satisfaction, Brand Trust dan Brand Attachment pada pengguna mobil 

BMW di Jakarta. Penelitian ini juga diharapkan turut serta memberikan gagasan 

dan wawasan baru untuk penelitian selanjutnya.  
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2. Manfaat Manajerial 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambah dan alternatif 

metode pada kesadaran merek dan pengalaman merek pada pembelian konsumen 

dalam brand BMW. Untuk kalangan manajerial, penelitian ini diharap akan 

mampu memberikan kontribusi bagaimana kesadaran merek, dan pengalaman 

merek dari konsumen dapat meningkatkan minat beli terhadap penggunaan brand 

BMW, sehingga diharapkan para Manajer Pemasaran mampu memaksimalkan 

kesadaran merek, dan pengalaman merek sehingga dapat meningkatkan minat beli 

masyarakat dalam menggunakan brand BMW.  

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



11 
Indonesia Banking School 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Pemasaran 

Menurut John W. Mullins, Manajemen pemasaran adalah proses 

menganalisis, menerapkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan program, 

yang melibatkan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk, jasa 

dan ide-ide yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang 

menguntungkan dengan target pasar untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. 

(Walter, Cleff, & Chu, 2013). (Rundle-Thiele & Bennett, 2001) juga menjelaskan 

bahwa manajemen pemasaran iyalah suatu analisis, perencana, pelaksanaan serta 

kontrol program-program yang telah direncanakan dalam hubungannya dengan 

pertukaran-pertukaran yang diinginkan pada konsumen yang dituju untuk 

memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan bersama. 

2.1.2 Brand 

 American Marketing Association mendefinisikan bahwa brand adalah 

nama, term, desain, symbol dan fitur-fitur lainnya yang mengindikasikan bahwa 

suatu brand berbeda dengan brand lainnya. Brand adalah produk atau service 

yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Sebuah brand dapat 

mengandung banyak bentuk, termasuk diantaranya adalah nama, tanda, simbol, 

kombinasi warna atau slogan. 
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 Brand merupakan faktor yang sangat penting bagi kesuksesan suatu 

perusahaan. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin agar brand mereka 

dikenal masyarakat luas. Dampak dari word of mouth dirasakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk membuat konsumen mengetahui anggapannya 

tentang suatu brand. Word of mouth akan memberikan dampak secara langsung 

terhadap brand knowledge (Louis, Lombart, & Louis, 2010) setelah terbentuknya 

brand knowledge maka akan memberikan dampak terhadap pembentukan brand 

relationship. Brand relationship terdiri dari brand satisfaction, brand trust dan 

brand attachment.(Şahin, Zehir, & Kitapçi, 2011) 

2.1.3 Brand Experience 

 Brand Experience telah menarik perhatian dalam praktek pemasaran 

sekarang ini. Para praktisi-praktisi pemasaran harus meyadari bahwa dengan 

memahami apa peran dari brand experience sebenarnya, akan sangat membantu 

para pemasar untuk mengembangkan strategi pemasaran. Definisi brand 

experience menurut (Brakus, Schmitt, & Zarantonello, 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). Dalam hal ini brand experience merupakan 

variabel yang terkait tetapi juga merupakan konseptual yang berbeda dari 

konstruksi merek lain. 

 Dalam mengembangkan skala pengalaman merek pada brand, terdapat 

empat dimensi, yaitu adalah semsoric, affectif, behavior, dan intellectual. 
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Menciptakan brand experience di dalam sebuah produk diperlukan keikutsertaan 

dan dukungan dari konsumen dalam empat dimensi terpenting yang meliputi 

sensoy, affective, intellectual dan behavior. 

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

dengan menarik ke lima panca indera 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. 

Ketika konsumen mendapatkan pengalaman yang baik dengan suatu merek, 

maka konsumen akan berusaha mengenali merek tersebut dengan lebih baik dan 

selanjutnya akan memupuk kepercayaan konsumen. Pengalaman ini tidak terbatas 

pada pengalaman yang baik saja, karena setiap pengalaman yang dilalui 

konsumen akan meningkatkan kemampuan konsumen dalam memprediksikan 

performa suatu merek. 
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2.1.4 Brand Satisfaction 

(Zboja & Voorhees, 2006) mendefinisikan bahwa brand satisfaction 

sebagai hasil dari evaluasi subjektif dari konsumen dimana konsumen merasa 

puas dengan brand yang mereka pilih dan brand tersebut sesuai dengan harapan 

mereka. Brand satisfaction dapat dibagi menjadi dua, yaitu: transaction specific 

satisfaction dan accumulative satisfaction. Berikut adalah penjelasannya: 

1. Transaction specific satisfaction merepresentasikan evaluasi dan reaksi secara 

emosional setelah konsumen melakukan transaksi pembelian dan hal lain untuk 

merebut evaluasi atau perasaan dalam jangka pendek dan pengalaman tertentu. 

2. Accumulative transaction adalah evaluasi secara keseluruhan dari pengalaman 

melakukan pembelian dan melakukan konsumsi terhadap produk dan services. 

2.1.5 Brand Trust 
 

Merek kepercayaan adalah kesediaan konsumen rata-rata mengandalkan 

kemampuan merek untuk melakukan fungsi lain (Chaudhuri & Holbrook, 2001) 

Sedangkan (Aaker, 1996) mendefinisikan brand trust adalah pengakuan bahwa 

nilai merek dapat menciptakan dan dikembangkan dengan cara mengatur beberapa 

aspek yang melebihi kepuasan konsumen terhadap kinerja fungsional produk dan 

atribut-atributnya. Gagasan ini lebih menonjol dalam situasi ketidakpastian, 

asimetri informasi, dan ketakutan atas peluan. Dengan demikian, peran 

kepercayaan adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi dan 

membuat pelanggan merasa nyaman dengan merek mereka (Chiu, Huang, & Yen, 

2010). Dalam memasarkan produk, kepercayaan dianggap sebagai yang utama 

untuk pengembangan merek dan telah diakui dan sebagai alat yang sangat 
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signifikan untuk meningkatkan kinerja merek (De Ruyter, Moorman, & Lemmink, 

2001). Peelitian terdahulu ini mencatat bahwa interaksi diulang dengan merek dan 

pengalaman merek adalah kunci untuk membangun kepercayaan (Chinomona & 

Sandada, 2013) bahkan, menurut (Lau & Lee, 1999) tingkat peningkatan interaksi 

antara konsumen dan merek adalah praktek nilai menciptakan yang membuat 

mereka percaya dan cinta merek. Dalam studi ini, kepercayaan merek 

didefinisikan sebagai kesediaan konsumen rata-rata mengandalkan kemampuan 

merek untuk melakukan fungsi yang dinyatakannya (Wang & Emurian, 2005) 

2.1.6 Brand Attachmment 

Brand Attachment didefinisikan sebagai kekuatan dari ikatan yang 

menghubungkan brand dengan diri. Menurut teori attachment (Whan Park, 

MacInnis, Priester, Eisingerich, & Iacobucci, 2010) ikatan tersebut ditunjukkan 

dengan jaringan memori yang kaya dan dapat diakses atau mempresentasikan 

mental yang melibatkan pikiran dan perasaan tentang brand dan hubungan brand 

untuk dirii. Terdapat dua faktor penting yang merepresentasikan secara konseptual 

adalah brand-self connection dan brand prominence, yaitu adalah sebagai berikut: 

1. Brand-self connection. 

Pertama, ide tentang attachment melibatkan ikatan dengan brand yang 

merupakan bagian dari diri menyarankan bahwa aspek penting dari attachment 

adalah melibatkan cognitive dan emotional connection antara brand dengan 

dirinya, didefinisikan disini dan di tempat lain sebagai brand-self connection. 

Dengan dikategorisasikan bahwa brand adalah bagian dari diri, konsumen 

mengembangkan rasa dari kesatuan mereka terhadap brand, membangun 
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cognitive link yang mengubungkan brand dengan diri mereka. Melalui cognitive 

link yang menghubungkan brand dengan diri pada dasarnya adalah hubungan 

secara emosional (Chaudhuri & Holbrook, 2001), melibatkan berbagai macam 

perasaan secara kompleks terhadap suatu brand, meliputi kesedihan dan 

kecemasaan dari brand-self separation; kebahagiaan, dan kenyamanan dari brand-

self proximity; dan kebanggaan dari brand-self display. Konsumen dapat 

terhubung dengan brand karena hal ini merepresentasikan seseorang secara 

individual (identity basis) atau karena hal ini merepresentasikan tujuan, perhatian 

secara personal, atau life project (instrumentality basis), (Mittal 2006). 

2. Brand prominence 

Selain brand-self connection, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

sejauh mana perasaan positif dan kenangan tentang object attachment yang 

dianggap menjadi top of mind juga berfungsi sebagai indikator dari attachment. 

(Hanzaee & Andervazh, 2012) kenangan positif tentang object attachment 

(misalnya orang lain) lebih menonjol bagi individu yang sangat terikat pada 

attachment object daripada individu yang memiliki attachment yang lemah. 

Faktanya brand-self connection mengembangkan koneksi dari waktu ke waktu 

dan melalui pengalaman menunjukkan brand terkait dengan pikiran dan perasaan 

menjadi bagian dari memori seseorang dan bervariasi dalam persepsi atau 

kemudahan yang berada dalam pikiran. Prominence menunjukkan salience (hal 

yang menonjol) dari ikatan cognitive dan affective yang berhubungan dengan 

brand terhadap diri. Salience melambangkan persepsi, kemudahan, dan frekuensi 

dengan pemikiran yang berkaitan dengan brand dan perasaan yang dibawa ke 
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pikiran. Oleh sebab itu, attachment pada konsumen dalam kaitannya dengan dua 

brand yang tingkat brand-self connection yang sama terlihat lebih tinggi pada 

brand yang dianggap lebih menonjol. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Penelitian 
Variabel yang 

diteliti 
Hasil 

1 
Richard 

Chinomona 
(2013) 

The Influence Of 
Brand Experience 

On Brand 
Satisfaction, Trust 

And 
Attachment In South 

Africa 

Brand Experience, 
Brand Satisfaction, 

Brand Trust dan 
Brand Attachment 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa brand 

experience positif 
mempengaruhi kepuasan 

merek, merek 
kepercayaan dan lampiran 

merek secara signifikan 

2 

Azize Sahin, 
Cemal Zehir, 

Hakan 
Kitapçı 
(2011) 

 

The Effects of Brand 
Experiences, Trust 

and Satisfaction on 
Building Brand 

Loyalty; An Empirical 
Research On Global 

Brands 

Brand experience, 
Brand trust, Brand 
satisfaction, Brand 

loyalty 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa brand 
experience, trust and loyalty 

dalam sudut pandang 
konsumen mempengaruhi 

brand relationship. 
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Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

3 

J. Josko 
Brakus, 

bernd H. 
Schmitt, & 

Lia 
Zarantonello 

(2009) 

Brand Experience: 
What Is It? How Is It 
Measured? Does it 

Affect Loyalty? 

experience 
marketing, brand 

experience, 
customer 

experience 
management, 

scale development, 
marketing 

communications 

pengalaman merek 
dikonseptualisasikan 

sebagai sensasi, perasaan, 
kognisi, dan tanggapan 

perilaku ditimbulkan oleh 
rangsangan terkait merek 

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

lingkungan. 

4 

Yohanes 
Surya 

Kusuma 
(2014) 

Pengaruh Brand 
Experience terhadap 

Brand Loyalty 
Melalui Brand 

Satisfaction dan 
Brand Trust Harley 

Davidson di Surabaya 

Brand Experience, 
Brand satisfaction, 
Brand Trust, Brand 

Loyalty 

pengaruh terhadap kejadian 
loyalitas dan pengalaman 
merek melalui kepuasan 
dan kepercayaan merek 

terhadap 
Harley Davidson 

 

Sumber: Ringkasan dilakukan oleh peneliti dari beberapa jurnal 

 Penelitian terdahulu yang diringkas oleh peneliti menyimpulkan bahwa 

semakin banyak pengalaman yang dirasakan oleh pengguna, maka akan 

memberikan dampak positif terhadap kepercayaan dan kepuasan dari pengalaman 

merek. Semakin tinggi kepuasaan merek yang di dapat oleh pengguna, maka akan 

secara alami merangsang kepercayaan dari pengguna. kepuasan dan kepercayaan 

dapat secara langsung menimbulkan loyalitas terhadap suatu merek, maka 

pengguna akan semakin merasakan keterikatan terhadap merek tersebut. 

2.3 Rerangka Konseptual 

2.3.1 Brand experience berpengaruh positif terhadap Brand Satisfaction 

Dilihat dari literatur manajemen merek, hal ini disampaikan bahwa 

pengalaman merek yang positif cenderung untuk menghasilkan emosional dan 

positif, yang akhirnya mengarah ke kepuasan psikologis dengan merek (Reardon, 
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Miller, Vida, & Kim, 2005). Pengalaman merek yang positif ini terjadi ketika nilai 

bersih dari interaksi yang baik dengan merek melebihi nilai yang negatif 

(Chinomona, 2013). Hal inilah yang dirasakan nilai bersih yang mengarah ke 

kepuasan dengan merek. Jadi, ketika dirasakan nilai yang berasal dari pengalaman 

merek yang tinggi, kepuasan juga mendapat tinggi (Meyer & Schwager, 2007). 

Dengan demikian, menggambar dari perdebatan yang berlanjut dan bukti empiris, 

dapat diharapkan merek yang mempunyai pengalaman positif terkait dengan 

kepuasan pelanggan merek pada brand BMW. 

Ho1: Brand experience tidak berpengaruh positif terhadap brand satisfaction. 

Ha1: Brand experience berpengaruh positif terhadap positif terhadap brand trust 

2.3.2 Brand experience berpengaruh positif terhadap Brand Trust  

Dari penelitian terdahulu mengenai manajemen pemasaran yang berfokus 

pada pengaruh brand experience dengan brand trust membuktikan bahwa adanya 

hubungan positif (Chinomona, 2013; Riel, Liljander, & Jurriëns, 2001; Şahin et al., 

2011). Selain itu menurut (Ha & Perks, 2005; Zarantonello & Schmitt, 2010) 

brand experience dapat mempengaruhi secara positif terhadap brand satisfaction 

dan brand loyalty serta brand trust. Brand experience adalah empiris yang 

berbeda dari merek lain dan konsep yang berfokus pada pelanggan termasuk 

brand attachment, brand involvement dan consumer delight (Brakus et al., 2009). 

Brand experience memiliki hubungan yang sangat erat dengan brand trust 

dikarenakan apabila konsumen telah mencoba memakai dari produk dan merasa 

puas maka konsumen akan percaya dengan merek tersebut. Maka, Peneliti akan 

meneliti mengenai hubungan antara brand experience dengan brand trust 
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dikarenakan peneliti menemukan banyak penelitian terdahulu yang membahas 

mengenai hubungan brand experience dengan brand trust yang memiliki 

hubungan potitif. Dalam penelitian (Whan Park et al., 2010) dijelaskan apabila 

konsumen merasa memiliki pengalaman buruk dengan suatu merek, maka 

konsumen enggan untuk membeli dan percaya terhadap merek tersebut, begitu 

pula sebaliknya. 

Ho2: Brand experience tidak berpengaruh positif  terhadap brand trust.  

Ha2: Brand experience berpengaruh positif berhubungan terhadap brand trust. 

 2.3.3    Brand Satisfaction berpengaruh positif terhadap Brand Trust 

Kepuasan pelanggan pada merek merupakan sebuah respon pelanggan atas 

kualitas sebuah produk secara aktual dan harapan yang diinginkan pelanggan 

sebelumnya setelah pelanggan mengkonsumsinya (Caruana, 2002). Kepuasan 

adalah pengukuran secara langsung bagaimana pelanggan tetap loyal kepada suatu 

merek. Kepuasan terutama menjadi pengukuran utama dimana kebutuhan dan 

keinginan konsumen atas sebuah produk dapat terpenuhi. Dalam penelitian 

terdahulu peneliti menemukan adanya hubungan positif antara brand satisfaction 

dengan brand trust (Chinomona, 2013). Maka, peneliti akan meneliti hubungan 

brand satisfaction dengan brand trust dikarenakan antara brand satisfaction dan 

brand trust memiliki hubungan yang sangat erat dalam menentukan merek dari 

produk.  

Ho3: Brand satisfaction tidak berpengaruh positif d terhadap brand trust. 

Ha3: Brand satisfaction berpengaruh positif terhadap brand trust. 
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2.3.4 Brand Satisfaction berpengaruh positif Brand Attachment. 

Bukti sebesar dari literatur manajemen pemasaran membuktikan bahwa 

konsumen lebih puas dengan merek, semakin besar identifikasi konsumen dengan 

merek yang karena esensi kepuasan pemenuhan (Bhattacharya & Sen, 2003; 

Whan Park et al., 2010). Menurut Chiu, Huang & Yen (2010), konsumen sangat 

puas cenderung mencerminkan sifat-sifat kepribadian merek dengan 

menggunakan beberapa simbol yang berkaitan dengan merek sebagai ekspresi 

keterikatan mereka untuk merek itu. Lebih tinggi tingkat sebuah brand atau merek, 

tingkat kepercayaan dapat diharapkan untuk menyebabkan brand attachment kuat. 

Penelitian sebelumnya telah menemukan hubungan positif antara kepuasan merek 

dan keterikatan antara brand dan kepercayaan dan lampiran (Keh et al., 

2007;Kuenzel & Halliday, 2008; Chiu et al, 2010; Kim, Chung, & Lee, 2011). 

Ho4: Brand satisfaction tidak berpengaruh positif terhadap brand attachment. 

Ha4: Brand Satisfaction berpengaruh positif terhadap brand attachment. 

2.3.5 Brand Trust terhadap Brand Attachment. 

Penelitian terdahulu mengenai penelitian manajemen pemasaran 

mengungkapan bahwa konsumen lebih puas dengan merek, semakin besar 

identifikasi konsumen mengenai merek maka kepuasan dari merek tersebut 

merupakan suatu keterkaitan (Bhattacharya & Sen, 2003). Demikian pula, 

konsumen yang percaya pada merek tersebut bersedia untuk meningkatkan dan 

mempertahankan ikatan afektif dengan merek terssebut yang membuat mereka 

merasa puas. Akhirnya, ikatan afektif kuat memuncak dalam brand attachment 

(Büschken, 2004; Keh, Nguyen & Ng, 2007). Karena itu, semakin tingginya 
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tingkat kepercayaan dari merek tersebut dapat diharapkan untuk menyebabkan 

brand attachemtn kuat. Penelitian sebelumnya telah menemukan hubungan positif 

antara kepuasan merek dan keterikatan antara brand dan kepercayaan dan 

lampiran (Chiu et al, 2010;. Kim, Chung, & Lee, 2011, Chinomona, 2013). Maka, 

peneliti akan meneliti mengenai hubungan antara brand trust dengan brand 

attachment yang didasarkan pada penelitian terdahulu yang menghasilkan 

hubungan positif dan adanya bukti empiris. 

Ho5: Brand trust tidak berpengaruh positif terhadap brand attachment. 

Ha5: Brand trust berpengaruh positif terhadap brand attachment. 

 

2.4 Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan dari penelitian 

sebelumnya oleh Franz-Rudolf Esch and Tobias Langner (2006) dengan judul 

“Are brands forever? How brand knowledge and relationships affect current and 

future purchases” dan penelitian tersebut telah diperbarui oleh Richard 

Chinomona (2013) dengan judul “The Influence Of Brand Experience On  Brand 

Satisfaction, Trust And Attachment In South Africa”. Berdasarkan kerangka 

konseptual yang telah diuraikan, maka dapat diilustrasikan model penelitian 

sebagai berikut:  
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Gambar 2. 1 Model Penelitian 

Sumber: Diadopsi dari Richard Chinomona (2013) 

Ha1: Brand experience is positively related to brand satisfaction. 

Ho1: Brand experience is negative related to brand satisfaction. 

Ha2: Brand experience is positively related to brand trust. 

Ho2: Brand experience is negativerelated to brand trust. 

Ha3: Brand satisfaction is positively related to brand trust. 

Ho3: Brand satisfaction is negative related to brand trust. 

Ha4: Brand satisfaction is positively related to brand attachment. 

Ho4: Brand satisfaction negative related to brand attachment. 

Ha5: Brand trust is positively related to brand attachment. 

Ho5: Brand trust is negative related to brand attachment.  

Brand 
Satisfaction 

Brand            
Trust 

Brand  
Attachment 

Brand  

Experience 
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H2 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam karya ilmiah ini adalah pengguna mobil BMW 

dalam ruang lingkup Jakarta untuk semua jenis tipe mobil BMW. Peneliti 

menjadikan responden yang menggunakan mobil BMW sebagai unit analisis 

penelitian. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Yaitu, 

penelitian yang memiliki tujuan utama mendeskripsikan, menguraikan dan 

interpretasikan sesuatu, biasanya karakteristik atau fakta dari sebuah objek 

(Malhotra, 2010). Metode penelitian kuantitatif sendiri bertujuan untuk mengukur 

data dan biasanya ada dalam bentuk analisis statistik (Malhotra, 2010). Metode 

penelitian yang digunakan adalah cross sectional design yang diambil satu kali 

dalam satu periode. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan 

dengan jenis data yang diambil. Data yang digunakan, diharapkan sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menjawab hipotesis yang telah 

dinyatakan dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian. Secara umum 

sumber data yang digunakan berasal dari dua sumber. Berikut merupakan 

penjelasannya: 
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3.3.1 Data Primer 

 Data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu 

dalam menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). Pada penelitian ini 

data primer dikumpulkan dengan metode survei yang menggunakan kuisioner 

yang terstruktur yang dibagikan kepada responden yang merupakan orang-orang 

yang menggunakan brand BMW. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 

buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang 

signifikan dengan topik penelitian. Data sekunder didapat dari buku pendukung 

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

jurnal, dan publikasi-publikasi yang terkait dengan masalah penelitian. Peneliti 

melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan mengenai penelitian 

ini dengan membaca sumber-sumber tersebut, khususnya yang berhubungan 

dalam penelitian ini. 

3.4 Sampel Penelitian 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara 

pengambilan sampel yang representatif dari populasi. Metode pemilihan sampel 

yang digunakan adalah metode non probability sampling. Non probability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah teknik convenience 
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sampling, dimana teknik convenience merupakan teknik pengambilan sampel 

dengan cara random, pemilihan responden yang tersedia dan mudah diakses. 

3.6 Operasionalisasi Variabel 

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner 

yang diadopsi berdasarkan kuesioner dalam penelitian-penelitian terdahulu dalam 

bentuk likert scale (brand experience, brand satisfaction, brand trust, dan brand 

attachment). Masing-masing pertanyaan memiliki skala pengukuran: 
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Tabel 3. 1 Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Indikator Skala 
Pengukuran 

1 Brand 
Experience 

Pengalaman merek 
diartikan sebagai 
sensasi, perasaan, 
kognisi dan respon 
perilaku yang 
menimbulkan 
dorongan dari suatu 
merek yang berupa 
desain dan identitas 
merek, kemasan, 
komunikasi dan 
lingkungan. 
Pengalaman merek 
meliputi empat 
dimensi, yaitu: 
1. Sensory, 
2. Affective, 
3. Intellectual, 
4. Behavioural 
(Brakus et. al, 
2009) 

BE 1 - Merek 
BMW 
membuat kesan 
yang kuat pada 
indra 
penglihatan 
saya atau indra 
lainnya. 

Likert 1-7 

BE 2 - Saya 
menemukan 
merek BMW 
menarik secara 
sensorik. 

BE 3 - Merek 
BMW menarik 
bagi indera 
saya. 

BE 4 - Merek 
BMW 
mempengaruhi 
perasaan saya. 

BE 5 - Merek 
BMW sangat 
mengesankan 
bagi saya. 
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Tabel 3. 2 Operasional Variabel (Lanjutan) 

No. Variabel Definisi Indikator Skala 
Pengukuran 

   

BE 6 - Saya 
terlibat 
langsung ketika 
saya 
menggunakan 
merek BMW. 

 

BE 7 – Merek 
BMW 
memberikan 
suatu 
pengalaman 
nyata bagi saya. 
BE 8 - Merek 
BMW 
menumbuhkan 
rasa ingin tahu 
saya. 
(Brakus et. al, 
2009) 
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Tabel 3. 3 Operasional Variabel  

No. Variabel Definisi Indikator Skala 
Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Brand 
Satisfaction 

Kepuasan merek 
didefinisikan 
sebagai seluruh 
kepuasan yang 
dirasakan oleh 
konsumen 
berdasarkan 
evaluasi dari 
seluruh konsumen 
atas jumlah 
pembelian dan 
pengalaman 
konsumen dengan 
merek, produk atau 
layanan suatu 
brand. (Nguyen, 
2011) dalam 
(Chinomona, 2013) 

BS 1 – Saya 
sangat puas 
dengan apa 
yang diberikan 
oleh merek 
BMW.  

Likert 1-7 

BS 2 - Saya 
sangat puas 
dengan merek 
BMW.   
 
BS 3 - Saya 
sangat senang 
ketika 
menggukan 
merek BMW. 
 

 

BS 5 – Layanan 
produk yang 
disediakan oleh 
merek BMW 
sangat 
memuaskan. 
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Tabel 3. 3 Operasional Variabel (Lanjutan) 

No. Variabel Definisi Indikator Skala 
Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BS 6 - Saya 
selalu 
mendapatkan 
pengalaman 
yang 
memuaskan 
ketika memakai 
merek BMW. 

Likert 1-7 
BS 7 - Saya 
membuat 
keputusan yang 
tepat ketika 
saya 
memutuskan 
untuk 
menggunakan 
merek BMW. 
(Chinomona, 
2013) 

3 Brand Trust 

Brand Trust adalah 
kesediaan 
konsumen untuk 
percaya pada merek 
meskipun beresiko 
karena terdapat 
ekspektasi bahwa 
merek tersebut akan 
memberikan hasil 
yang positif. 
(Lau dan Lee, 1999) 

BT 1 - Saya 
percaya dengan 
merek BMW 

Likert 1-7  

BT 2 - Saya 
sangat 
mengandalkan 
merek BMW 
BT 3 - Merek 
BMW adalah 
merek yang 
jujur 
BT 4 - Saya 
merasa aman 
ketika memakai 
merek BMW 
(Chinomona, 
2013) 
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Tabel 3. 4 Operasional Variabel (Lanjutan) 

No. Variabel Definisi Indikator Skala 
Pengukuran 

4 Brand 
Attachment 

Brand Attachment 
didefinisikan 
sebagai kekuatan 
dari ikatan yang 
menghubungkan 
brand dengan diri. 
Ikatan tersebut 
ditunjukkan dengan 
jaringan memori 
yang kaya dan 
dapat diakses atau 
mempresentasikan 
mental yang 
melibatkan pikiran 
dan perasaan 
tentang brand dan 
hubungan brand 
untuk diri sendiri. 
(Chinomona, 2013) 

BA 1 - Saya 
sangat 
bergairah 
tentang merek 
BMW. 

Likert 1-7 

BA 2 - Merek 
BMW memicu 
rasa antusias 
yang kuat 
dalam diri saya. 

BA 3 - Saya 
akan tetap 
menggunakan 
merek BMW 
dalam jangka 
panjang. 

BA 4 - Saya 
mengorbakan  
hal penting 
untuk 
memperoleh 
merek BMW. 
(Chinomona, 
2013) 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis SEM 

(Structural Equation Models). Sebuah pemodelan SEM yang lengkap terdiri dari 

Measurement Models dan Overall Model. Measurement Model ditujukan untuk 

mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator - indikator 

empirisnya. Selanjutnya overall model adalah model keseluruhan hubungan yang 

membentuk atau menjelaskan kualitas antara faktor. Menurut (Wijanto, 2008) ada 
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beberapa tahapan pokok dalam menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan 

penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification)  

3. Estimasi (estimation)  

4. Uji kecocokan (testing fit) 

3.7.1 Spesifikasi Model (Model Specification) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang 

akandiestimasi. Spesifikasi model penelitian yang merepresentasikan 

permasalahan yang diteliti, adalah penting dalam SEM. Dalam penelitian ini 

terdapat beberapa variabel laten eksogen yang muncul sebagai variabel bebas 

(independent) pada semua persamaan yang ada dalam model. Dalam penelitian ini 

variabel eksogen adalah brand exprience. Selain itu terdapat variabel eksogen dan 

endogen yang merupakan variabel terikat (dependen) yaitu brand satisfaction dan 

brand trust. Dalam penelitian ini variabel endogen yaitu brand attachment. 

Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang 

dapat diamati atau sering kita sebut sebagai indikator. Variabel teramati 

merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten eksogen maupun variabel 

endogen. Pada penelitian ini terdapat 23 variabel teramati karena terdapat 23 

indikator pertanyaan. Berikut adalah path diagram yang menggambarkan model 

penelitian ini. 
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Tabel 3. 5 Path Diagram 

 

Sumber : Dikembangkan oleh Amos 22 

3.7.2 Identifikasi (Identification)  

Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya 

nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan kemungkinan 

persamaan stimultab tidak ada solusinya. Ada 3 kategori identifikasi dalam 

persamaan smilutan yaitu: 

1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut 

merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). Under-

Identified Model pada SEM mempunyai degree of freedom = jumlah data yang 

diketahui – jumlah parameter yang diestimasi < 0. Jadi dapat disimpulkan, 
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bahwa model yang Under-Identified Model mermpunyai degree of freedom 

negative. 

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

sama dengan data yang diketahui. Just-Identified Model pada SEM, degree of 

freedom = 2-2 = 0. Jadi dapat disimpulkan, bahwa model yang Just-Identified 

Model mempunyai degree of freedom nol. 

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih kecil dengan data yang diketahui. Over-Identified Model pada SEM, 

degree of freedom=3 -2 = +1. Jadi dapat disimpulkan, bahwa model yang 

Over-Identified Model mempunyai degree of freedom positif. 

3.7.3 Estimasi (Estimation) 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. 

Estimator yang paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum 

Likelihood Estimator (MLE). MLE ini secara iterative akan meminimisasikan 

fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai berikut: 

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 

dalam Wijanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan 

Y) dalam model. 
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3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-

koefisien dari model struktural. Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu:  

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

3.7.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair et al., 2010)  
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Tabel 3.3 Ukuran Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure of sampling 
adequacy adalah statistik yang 
mengindikasikan proporsi variasi dalam 
variabel yang merupakan variasi umum 
(common variance), yakni variasi dalam 
penelitian  

Nilai KMO MSA > 0,5 
menunjukkan bahwa 
faktor analisis dapat 
digunakan  
 

2. 

Bartlett’s test of sphericity mengindikasikan 
bahwa matriks korelasi adalah matriks identitas 
yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel 
dalam faktor bersifat related atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah 
hasil uji, jika nilai hasil 
uji < 0,05 menunjukkan 
hubungan yang signifikan 
antara variabel dan 
merupakan nilai yang 
diharapkan  

3. 
 

Anti image matrices, setiap nilai pada kolom 
diagonal anti-image correlation matrix 
menunjukkan measure of sampling adequacy 
dari masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix > 0,5 
menunjukkan variabel 
cocok atau sesuai dengan 
struktur variabel lainnya 
di dalam faktor tersebut  

4. 

Total variance explained, nilai pada kolom 
“cummulative %” menunjukkan persentase 
variansi yang disebabkan oleh keseluruhan 
faktor  

Nilai “cumulative %” 
harus > 60%  
 

5. Component matrix, nilai factor loading dari 
variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5  

 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (realibility) dari model pengukuran 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Untuk mengukur reliabilitas 

dalam SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran reliabilitas 

komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et al., 

2010)  
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a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = (Σstd.loading)2

(Σstd.loading)2+ Σej
 

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara langsung 

hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error untuk setiap 

indikator atau variabel teramati (Hair et al., 2010) 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran 

ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut: (Hair et al., 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = Σstd.loading2

𝑁
 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. (Hair et al., 2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk 

mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct 

reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50. 

3.7.4.2 Kecocokan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan 

secara langsung seperti ada teknik multivariate yang lain. 
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1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan absolut, 

ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah 

sebagai berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut: 

RMSEA  =√
𝐹𝑜

𝑑𝑓
 

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 

menunjukkan good fit. 

b. CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan 

CMIN/DF adalah sebagai berikut:
𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model atau 

independence model. 

a. Comparative Fit Index (CFI) 

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 
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CFI = 1 −  𝜄1

𝜄2
 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukkan good fit, 

sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut sebagai marginal fit.  

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness 

of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut. 
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BAB IV  
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
 
4.1.1 PT BMW Indonesia 
 

PT BMW Indonesia, sebagai anak perusahaan Bayerische Motoren Werke 

(Sebelumnya BMW AG sudah masuk ke Indonesia sejak 1976 melalui mitranya 

PT Tjahja Sakti Motor, anak perusahaan PT Astra International Tbk., sebagai 

pengimpor dan distributor mobil BMW dalam bentuk Completely Build Up (CBU) 

dan Completely Knocked Down (CKD). Setelah berdirinya PT BMW Indonesia, 

PT Tjahja Sakti Motor melanjutkan peranannya sebagai importir dan perakit 

mobil-mobil BMW. 

Kehadiran PT BMW Indonesia yang memfokuskan diri sebagai distributor 

mobil BMW, suku cadang, dan aksesoris membawa suasana baru bagi para 

pemilik BMW. Sebagai anak perusahaan BMW AG, PT BMW Indonesia 

mengembangkan dan mengimplementasikan perencanaan model-model BMW 

yang baru, strategi marketing, positioning merek BMW, kebijakan harga, strategi 

komunikasi, dan program layanan purna jual. 

BMW AG, didirikan April 2001 pada saat terjadi krisis ekonomi. 

Keputusan strategis tersebut mencerminkan keyakinan BMW sebagai produsen 

mobil premium akan potensi jangka panjang pasar Indonesia 

Kini pelanggan di Indonesia semakin mudah mendapatkan model-model 

BMW terbaru, segera setelah peluncuran internasionalnya. Strategi ini sejalan 

dengan kebijakan BMW untuk selalu mengedepankan kepuasan pelanggan. 
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Jaringan dealer resmi BMW dituntut untuk berorientasi pada pelanggan sesuai 

dengan standar internasional BMW. 

Dalam menjalankan misinya, PT BMW Indonesia memfokuskan diri pada 

6 prioritas: 

1. Kepuasaan pelanggan 

2. Memperkuat citra merek BMW 

3. Pengenalan produk-produk baru 

4. Jaringan dealer yang kuat 

5. Perusahaan terbaik untuk mengembangkan karir 

6. Profitabilitas 

Pada tanggal 29 Januari 2001 merupakan babak baru kerjasama PT. Astra 

International dengan BMW AG, dimana dalam perjanjian tersebut BMW AG akan 

mendirikan PT. BMW Indonesia yang mulai beroperasi 1 April 2001, dalam 

perjanjian tersebut PT. BMW Indonesia akan memfokuskan penjualan partai besar 

yang meliputi penjualan Mobil, Sepeda Motor, suku cadang, aksesoris, dan 

perencanaan pemasaran, purna jual serta kegiatan lainnya di Indonesia. Sementara 

PT. Astra International hanya mengimpor mobil BMW baik secara utuh (Built-Up) 

maupun terurai (Completely Knocked Down) melalui anak perusahaannya PT. 

Tjahja Sakti Motor. Perjanjian ini dilakukan semasa Presdir Bp. T.P Rachmat.  
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 
 

Analisis validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

confirmatory factor analysis (Analisis Faktor). Analisis faktor adalah suatu teknik 

untuk menemukan pola di antara variabel-variabel untuk menentukam apakah 

terdapat suatu kombinasi yang mendasar dari suatu faktor yang dapat meringkas 

original set yang dimaksud (Cooper & Schindler, 2010) 

 Analisa faktor memiliki peran penting, yaitu untuk menjelaskan hubungan 

di antara banyak variabel dalam bentuk beberapa faktor. Dalam penelitian ini, 

software SPSS 23 akan digunakan untuk membantu peneliti dalam menemukan 

hubungan antar variabel yang saling bebas satu sama lain, sehingga dapat 

membuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah 

variabel awal atau dengan kata lain mereduksi beberapa variabel untuk 

memastikan bahwa setiap variabel yang diobservasi hanya merefleksikan konstruk 

laten yang telah dikembangkan untuk diukur. Berikut adalah hasil analisis validitas 

terhadap pretest kuesioner sebanyak 30 responden. Pengukuran validitas dilakukan 

dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-test untuk melihat nilai  factor 

loading of component matrix dengan Software yang digunakan adalah SPSS 23.  

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan dapat dilihat secara 

umum bahwa mayoritas indikator pada setiap variabel menunjukan nilai validitas 

yang memadai. Namun demikian terdapat dua indikator yang menunjukan bahwa 

adanya gejala indikator yang kurang baik yaitu pada indikator variabel brand 

experience tepatnya indikator BE 2. 
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4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test). 
 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Menurut 

(Malhotra, 2010) dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,70 maka 

indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan 

terhadap variabel.  

 Berdasarkan hasil pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu Brand Experience, Brand Satisfaction, Brand Trust, Brand 

Attachment memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,70. 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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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Data Pre-Test 

 

Variabel 

 

Indikator 

Factor 

Loading 

Kesimpulan 

Validitas 

Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan Riablitas 

 

≥ 𝟎, 𝟓 

 

Valid / Tidak 

Valid 

 

≥ 𝟎. 𝟕 

Reliabilitas / Tidak 

Reliabilitas 

Brand 

Experience 

 

BE1 0.512 Valid  

 

 

 

 

0.868 

 

 

 

 

 

 

 

Reliabilitas 

BE2 0.414 Tidak Valid 

BE3 0.618 Valid 

BE4 0.615 Valid 

BE5 0.788 Valid 

BE6 0.504 Valid 

BE7 0.880 Valid 

BE8 0.651 Valid 

Brand 

Satisfaction 

BS1 0.884 Valid  

 

 

0.947 

  

 

  

Reliabilitas 

BS2 0.881 Valid 

BS3 0.884 Valid 

BS4 0.766 Valid 

BS5 0.774 Valid 

BS6 0.859 Valid 

BS7 0.796 Valid 

Brand 

Trust 

BT1 0.869 Valid  

 

0.893 

 

 

Reliabilitas 

BT2 0.803 Valid 

BT3 0.836 Valid 

BT4 0.738 Valid 
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Brand 

Attachment 

BA1 0.819 Valid  

0.922 

 

Reliabilitas BA2 0.844 Valid 

BA3 0.875 Valid 

BA4 0.645 Valid 

 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 23 
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4.3 Profil Responden  
 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan pekerjaan.  

 

 

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan Ms. Excel 2013 

 
Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang berjumlah 

150 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 112 

orang dan responden yang berjenis perempuan sebesar 38 orang. Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih besar daripada jumlah 

responden perempuan dikarenakan objek penelitian yang dipilih adalah merek 

mobil BMW. 
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4.3.2 Usia Responden 
 

 

Gambar 4. 2 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan SPSS 23 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 4 kelompok, yaitu skala 

usia 16-20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, dan ≥ 31 tahun. Pada gambar 4.2 di 

atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

responden yang berusia antara 21-25 tahun yang berjumlah 85 orang dari total 

responden, kemudian diikuti oleh responden yang berusia 31-35 tahun dengan 

jumlah responden 20 orang. Setelah itu dapat dilihat bahwa responden yang 

berusia 26-30 tahun berjumlah 16 orang. Setelah itu responden yang berusia 36-40 

tahun berjumlah 15 orang. Dan sisanya adalah responden yang berusia ≥ 41 tahun 

dengan jumlah 12 orang.  
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4.3.3 Tingkat Pendidikan Responden 

 

 

Gambar 4. 3 Tingkat Pendidikan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan SPSS 23 

 
Berdasarkan pada gambar 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas  

tingkat pendidikan responden adalah strata 1 (S1) dengan jumlah 102 orang, 

kemudian diikuti oleh responden berpendidikan S2-S3 yang berjumlah 20 orang. 

Lalu SMA atau sederajat dengan jumlah 19 orang dan Diploma 3 (D3) sejumlah 

9 orang dari total keseuruhan responden adalah 150 orang.  
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4.3.4 Pekerjaan Responden 

 
Gambar 4. 4 Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan SPSS 23 

 
Gambar 4.3 di atas menggambarkan bahwa mayoritas pekerjaan responden 

adalah pegawai swasta sejumlah 52 orang dari total responden, kemudian diikuti 

oleh responden pelajar/mahasiswa yang berjumlah 33 orang. Peringkat 

selanjutnya adalah wiraswasta sejumlah 27 orang. Peringkat selanjutnya adalah 

responden yang bekerja sebagai pegawai negeri/BUMN sebanyak 17 orang. Lalu 

selanjutnya adalah responden yang bekerja sebagai profesional sebanyak 7 orang 

dan other sebanyak 14 orang.  
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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 Equation 

Modeling dengan software AMOS 22 sebagai upaya pengujian hipotesis. Aplikasi 

AMOS dipilih karena penggunaannya 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 diinterpretasikan 

dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu 

atau software tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft 

Office Excel 2013 dan SPSS 23. 

4.4.1 Spesifikasi Model  
 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 22 terdiri dari model  struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten atau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak 

antar variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. 

Kedua model tersebut digambarkan dalam path diagram. Spesifikasi model dan 

path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada bab III di gambar 3.1, 

yaitu model penelitian terdiri dari 4 variabel, 5 hipotesis, dan 23 indikator untuk 

menguji adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. 
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4.4.2 Identifikasi 
 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 

dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang positif. 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran (measurement 

model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang diperoleh dari 

hasil degree of freedom sebagai berikut:  

Tabel 4. 1 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct  
sample moments 

229 

Number of distinct  
parameters to be estimated 

75 

Degrees of freedom (229-75) 224 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas terlebih dahulu 

4.4.3 Estimasi Model  
 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi 

dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM. Dalam hal ini 

salah satu analisis estimasi adalah menentukan sample size atau jumlah sampel 

data pada penelitian yang sudah memenuhi asumsi SEM, yaitu 150 data. Jumlah 
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sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang direkomendasikan antara 

100-200 data sampel. 

4.4.4 Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Fit) 
 

4.4.4.1 Uji Validitas dan Uji 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 (standardized 

loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 

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 menggunakan  composite reliability Measure dan variance extracted 

measures, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (AVE) ≥ 0,50. Tabel 4.4 di bawah 

ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian 

ini. 
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

     Variabel 
 Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 
       

Loading 
Factor 

 

      Kesimpulan       AVE>0.5       CR>0.7      Kesimpulan 

Brand Experience 

BE1 0.769 Valid 

0.587 0.919 Reliabel 

BE2 0.757 Valid 

BE3 0.837 Valid 

BE4 0.726 Valid 

BE5 0.726 Valid 

BE6 0.744 Valid 

BE7 0.852 Valid 

BE8 0.706 Valid    

Brand Satisfaction 
 

BS1 0.847 Valid 

0.698 0.942 Reliabel 

BS2 0.891  Valid 

BS3 0.740 Valid 

BS4 0.829 Valid 

BS5 0.858 Valid 

BS6 0.849 Valid 

BS7 0.826 Valid 

   Brand Trust  

BT1 0.867 Valid 

0.705 0.905 Reliabel 
BT2 0.816 Valid 

BT3 0.836 Valid 

BT4 0.829 Valid 

Brand Attachment 

BA1 0.810 Valid 

0.567 0.839 Reliabel 
BA2 0.791 Valid 

BA3 0.777 Valid 

BA4 0.620 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 dan Ms. Excel 2013 
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Pada tabel 4.4 ini merupakan penjelasan dari pengolahan data dilakukan 

bedasarkan 150 sampel data atau seluruh responden yang diperoleh oleh penulis. 

Bedasarkan tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas indikator memiliki factor 

loading berada pada ≥ 0.7 yang menjelaskan bahwa indikator tersebut dinyatakan 

valid dan mayoritas variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. 

Meskipun terdapat beberapa indikator yang memiliki factor loading ≤ 0.7. 

4.4.5 Estimasi 

Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

4.4.5.1 Sample Size  

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

yang berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak 25 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al. 

(2010) jumlah indikator dikalikan 6,5. Sehingga data yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebanyak 149,5 = 150 data. Dengan demikian syarat jumlah data 

pada metode SEM telah terpenuhi. 

 

4.4.6 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.6.1 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 seperti teknik multivariant yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji 
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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 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool 

AMOS 22. 
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Tabel 4. 3 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan       Kriteria 

Absolute –Fit Measures 
CMIN/DF 
(normed 

             chi-square) 
CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit) 2.930 Good fit 

RMSEA 
RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

     0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 
RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0.114 Poor fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 
CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 
CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0.861 Marginal fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, kita dapat melihat bahwa satu ukuran GOF, 

yaitu Chi-Square (χ²) menunjukkan kecocokan yang kurang baik (poor fit) tetapi 

untuk CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran 

GOF yang lainnya, yaitu RMSEA dan CFI menunjukkan kecocokan yang 

marginal fit. Maka dari itu, model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara 

keseluruhan data kurang fit dengan model SEM. Mengingat adanya kompleksitas 

permodelan persamaan keseluruhan, tidak jarang  ditemukan model yang telah 

diusulkan adalah poor fit, salah satunya adalah dalam penelitian ini. Hal itu 

dikarenakan model yang diajukan oleh peneliti dengan yang disarankan SEM 

adalah berbeda. Namun demikian, tidak semata-mata harus melakukan 

respesifikasi model untuk meningkatkan hasil agar menghasilkan model yang 

good fit (Hooper, Coughlan & Mullen, 2008).  
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Tabel 4. 4 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, kita dapat melihat bahwa tiga ukuran GOF, 

yaitu CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran 

GOF yang lainnya, yaitu RMSEA dan CFI menunjukkan kecocokan yang poor fit. 

Dengan demikian, model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan 

data kurang fit dengan model SEM. 

Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, tidak 

jarang ditemukan model yang telah diusulkan adalah poor fit, salah satunya adalah 

dalam penelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh peneliti 

dengan yang disarankan SEM adalah berbeda. Namun demikian, tidak semata-

Ukuran GiOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 
 
Root Mean Square Error 
ofApproximation 
(RMSEA)  
 

 
Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 
diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan 
sample.  
RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang RMSEA 
< 0,05 adalah close fit  

CMIN/DF 
 

Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah  good fit  

Incremental fit Measures 
 

 
Comparative Fit Index (CFI)  

 

 
Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih 
tinggi adalah lebih baik. CFI ≥0,90 adalah good 
fit, sedang 0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah marginal fit. 
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mata harus melakukan respesifikasi model untuk meningkatkan hasil agar 

menghasilkan model yang good fit (Hooper, Coughlan & Mullen, 2008). 

4.4.6.2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural 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 

rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan 

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

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

hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi 

parameter 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 4.6 dibawah ini.  
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Tabel 4. 5 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 BS <--- BE 1.114 *** Didukung Data 
2 BT <--- BE 0.065 0.517 Tidak Didukung Data 
3 BT <--- BS 0.770 *** Didukung Data 
4 BA <--- BS 0.110 0.779 Tidak Didukung Data 
5 BA <--- BT 1.075 0.027 Didukung Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Brand experience memiliki pengaruh positif terhadap brand satisfaction. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 1.114 

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

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, brand experience 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap brand satisfaction 

dan hipotesis dapat diterima. 

2. Brand experience tidak memiliki pengaruh positif terhadap brand trust.  

Berdasarkan output regression weights, diketahui nilai estimasi sebesar 0.065 

dengan nilai P 0.517. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang tidak 

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

brand experience memiliki hubungan yang tidak positif dan signifikan 

terhadap brand trust dan hipotesis tidak dapat diterima. 

3. Brand satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap brand trust. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 0.770 dengan 

nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan 
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nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut, brand 

satisfaction memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap brand 

trust dan hipotesis dapat diterima. 

4. Brand satisfaction tidak memiliki pengaruh positif terhadap brand attachment. 

Berdasarkan output regression weights, diketahui nilai estimasi sebesar 0.110 

dengan nilai P 0.779. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

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

satisfaction memiliki hubungan yang tidak positif dan signifikan terhadap 

brand attachment dan hipotesis tidak dapat diterima. 

5. Brand trust memiliki pengaruh positif terhadap brand attachment. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 1.075 

dengan nilai P 0.027. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, consumer 

satisfaction 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, 3 hipotesis memiliki hubungan 

yang signifikan dan 2 hipotesis yang tidak memiliki pengaruh. Pembahasan dari 

hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab dibawah 

ini 
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4.5.1 Pengaruh dari Brand Experience terhadap Brand Satisfaction 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara Brand Experience terhadap Brand Satisfaction. Hal ini 

menyatakan bahwa semakin baik Brand Experience yang diberikan kepada 

pelanggan BMW maka akan meningkatkan kepuasan merek terhadap produk yang 

diterima. Hasil penelitian ini juga di dukung penelitian (Chinomona, 2013) yang 

menyatakan bahwa Brand Experience terhadap Brand Satisfaction memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan. Pengalaman merek menunjukkan bahwa 

pengalaman dalam menggunakan BMW dapat dirasakan dengan beberapa aspek 

seperti sensorik, afektif, intelektual, dan perilaku. Semakin tinggi pengaruh dari 

aspek-aspek tersebut maka akan semakin meningkatkan kepuasan yang dirasakan 

oleh pengguna BMW. Pengalaman merek dalam menggunakan merek BMW 

secara signifikan mempengaruhi kepuasan merek BMW. Semakin banyak 

pengalaman positif yang dirasakan oleh pengguna maka akan meningkatkan 

kepuasaan dari merek BMW. BMW memiliki kesan yang menarik hanya dengan 

dilihat oleh kasat mata yang mempengaruhi sensory. Pengguna BMW tidak 

mengkhawatirkan karena BMW memberikan pengalaman nyata dalam 

mengendarai mobil. Ketika seseorang mengendarai BMW meningkatkan keingin 

tahuan dari merek tersebut, sehingga dari pengalaman-pegalaman yang dirasakan 

akan meningkatkan kepuasam yang dirasakan pengguna BMW. 
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4.5.2 Pengaruh dari Brand Experience terhadap Brand Trust  

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Brand Experience tidak 

memiliki pengaruh terhadap Brand Trust. Hasil tersebut tidak sejalan pada 

pengaruh brand experience dengan brand trust membuktikan bahwa adanya 

hubungan positif (Chinomona, 2013; Sahin, Azize Zehir, Cemal Kitapçı, Hakan, 

2011. Dilihat dari hasil ini pengalaman merek tidak berpengaruh terhadap 

kepercayaan merek. Pengalaman yang diberikan oleh mobil BMW untuk para 

penggunanya ternyata belum bisa membuat pengguna BMW merasa percaya. 

Pengguna BMW belum mampu mengandalkan keunggulan BMW secara 

keseluruhan meskipun pengguna BMW sudah merasakan pengalaman secara 

sensorik, affective, intellectual, behavioral.  Apa yang dihasilkan dari pengalaman 

dalam menggunakan BMW, belum membuat para pengguna BMW positif 

mempercaya mobil BMW. Ini karena masyarakat di Indonesia khususnya Jakarta, 

harus merasakan pengalaman apa yang mereka dapat ketika menggunakan BMW, 

lalu apa yang mempengaruhi kepercayaan ketika menggunakan produk BMW. 

Ketika pengguna sudah BMW sudah mendapatkan pengalaman yang diberikan 

oleh BMW, pelanggan pun harus terpenuhi segala aspek yang dibutuhkan untuk 

menggunakan BMW di jangka panjang. Pengguna BMW baru akan merasakan 

percaya apabila sudah mendapatkan apa saja yang dijanjikan oleh BMW ketika 

sudah memiliki produk tersebut.  
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 4.5.3  Pengaruh dari Brand Satisfaction terhadap Brand Trust 

Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan Brand 

Satisfaction memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Brand Trust. 

Menurut (Nam, Ekinci, & Whyatt, 2011) kepuasan dengan merek menghasilkan 

sikap positif terhadap merek itu, yang berdampak pada kepercayaan merek. 

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan terhadap mobil 

BMW, semakin tinggi juga tingkat kepercayaan terhadap mobil BMW. Hal ini 

dapat dilihat dengan tingginya tingkat kepuasan  terhadap merek BMW. Apabila 

pengguna BMW sudah merasa puas dengan produk dan layanan yang sudah 

diberikan oleh merek BMW, secara langsung menimbulkan kepercayaan terhadap 

merek BMW. kepercayaan terhadap merek BMW dapat dilihat dari tingginya 

kepuasan dalam menggunakan mobil BMW. sehingga pengguna mobil BMW 

merasa merek BMW adalah merek yang jujur karena sudah memberikan semua 

produk dan layanan sesuai dengan apa yang diharapakan. Hal tersebut 

memberikan makna bahwa apabila seseorang telah mencapai kepuasan terhadap 

merek akan berdampak langsung pada kepercayaan merek. Peneliti sebelumnya 

telah menemukan hubungan positif antara kepuasan merek dan merek 

kepercayaan(Jin, Suh, & Donavan, 2008; Kuenzel & Halliday, 2008; Zhou et al., 

2012) Demikian pula, menyimpulkan dari pembahasan tersebut dan bukti empiris, 

dapat diharapkan berhubungan secara positif untuk kepercayaan pelanggan merek 

di A Kepuasan pelanggan pada merek merupakan sebuah respon pelanggan atas 

kualitas sebuah produk secara aktual dan harapan yang diinginkan pelanggan 

sebelumnya setelah pelanggan mengkonsumsinya (Caruana, 2002). Menurut 
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(Eriksson, 2011) kepuasan adalah pengukuran secara langsung bagaimana 

pelanggan tetap loyal kepada suatu merek. Kepuasan terutama menjadi 

pengukuran utama dimana kebutuhan dan keinginan konsumen atas sebuah 

produk dapat terpenuhi. Dalam penelitian terdahulu peneliti menemukan adanya 

hubungan positif antara brand satisfaction dengan brand trust (Chinomona, 2013). 

Sehingga setelah adanya pengalaman yang tinggi, akan mempengaruhi kepuasan 

yang tinggi pula. Setelah dari kepuasan yang didapat ketika menggunakan produk 

BMW, lalu timbul sebuah kepercayaan terhadap merek BMW. 

4.5.4  Pengaruh dari Brand Satisfaction terhadap Brand Attachment 

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapati Brand Satisfaction memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap Brand Attachment. Hasil tersebut tidak 

sejalan pada pengaruh Brand Experience dengan Brand Trust membuktikan 

bahwa adanya hubungan positif (Chinomona, 2013; Şahin et al., 2011). Menurut 

dari hasil data penelitian ini, brand satisfaction tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand attachment. Dapat dilihat dari hasil data, ternyata 

pelanggan BMW yang ada di Jakarta bila sudah mendapatkan kepuasan yang 

didapat dari produk dan layanan BMW, belum bisa membuat pelanggan BMW 

langsung cinta terhadap produk tersebut. Dengan apa yang sudah diberikan oleh 

BMW seperti produk mobil dan layanan jasa service berkala belum bisa membuat 

pelanggan BMW merasa percaya. 
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4.5.5 Pengaruh dari Brand Trust terhadap Brand Attachment 

 Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan Brand Trust memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Brand Attachment. Hasil ini berarti 

semakin besar kepercayaan pelanggan BMW terhadap produk dan layanan yang 

diberikan oleh BMW maka semakin meningkatkan lampiran pelanggan terhadap 

produk dan layanan yang ada di BMW. Penelitian ini ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (chinomona, 2013) yang menyatakan bahwa 

tingkat kepercayaan pengguna BMW, sehingga pengguna BMW akan rela hal-hal 

lain demi kecintaannya terhadap produk BMW. Kemudian, dengan adanya 

keterikatan atau kecintaan pelanggan terhadap produk BMW, para pengguna 

BMW akan selalu tetap menggunakan produk BMW dalam jangka panjang. 

Demikian pula, konsumen yang percaya pada merek tersebut bersedia untuk 

meningkatkan dan mempertahankan ikatan afektif dengan merek terssebut yang 

membuat mereka merasa puas. Akhirnya, ikatan afektif kuat memuncak dalam 

brand attachment (Büschken, 2004; Keh, Nguyen & Ng, 2007). Karena itu, 

semakin tingginya tingkat kepercayaan dari merek tersebut dapat diharapkan 

untuk menyebabkan brand attachment kuat. Penelitian sebelumnya telah 

menemukan hubungan positif antara kepuasan merek dan keterikatan antara 

brand dan kepercayaan dan lampiran (Chiu et al, 2010;. Kim, Chung, & Lee, 

2011, Chinomona, 2013). 
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4.6 Implikasi Manajerial  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektif dari 

Pengaruh Brand Experience terhadap Brand satisfaction, Brand Trust, dan Brand 

Attachment.  

4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk PT. BMW Indonesia 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

pihak BMW Group Indonesia selaku pihak yang menyediakan fasilitas. Beberapa 

implikasi yang dapat diberikan kepada pihak manajemen BMW adalah sebagai 

berikut. 

1. Di dalam persaingan yang semakin ketat, dewasa ini pelanggan juga 

mementingkan Brand Experience yang didapatkan sesuai dengan yang 

diharapkan dari hasil kualitas yang lebih dari ekspektasi pelanggan. Brand 

Experience yang diberikan BMW tentunya harus dipertahankan serta 

ditingkatkan agar hasil yang diberikan kepada pelanggan dapat terus berjalan 

maksimal. Tampilan mobil BMW secara fisik menjadi hal yang penting dan 

juga rasa yang akan dirasakan oleh setiap pelanggan seperti tampilan yang 

modern, tampilan yang menarik untuk pelanggan, serta performa terbaik 

menjadi landasan utama pelanggan menilai kualitas barang yang akan dipakai 

atau digunakan nantinya. Ketika pengalaman yang dirasakan pada suatu mobil 

itu bagus maka akan menjadi kepercayaan yang bagus dimata masyarakat. 

Maka dari itu BMW harus memberikan pengalaman yang baik dan maksimal 

sehingga membuat para pengguna BMW mendapatkan kepuasan terhadap 

merek BMW. 
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2. Brand Satisfaction disini mengacu pada manfaat praktis yang dirasakan oleh 

pelanggan ketika menggunakan produk Kawasaki. Kepuasan yang didapatkan 

dan sesuai dengan yang diharapkan atau menginginkan mendapatkan 

pengalaman dan pelayanan yang lebih dari ekspektasi pelanggan. BMW harus 

memenuhi kebutuhan pelanggan agar pengguna BMW merasakan kepuasan 

terhadap produk yang diberikan harus dipertahankan serta ditingkatkan agar 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dapat terus berjalan maksimal. 

Seperti memberikan kenyamanan terhadap pelayanan berkala pada suatu 

produk BMW yaitu memberikan free jasa service dan suku cadang selama 5 

tahun kepada yang membeli produk BMW baru. Sekarang juga banyak bengkel 

besar khusus BMW di Jakarta yang menyediakan pelayanan jasa dan produk 

sparepart mobil BMW. Sehingga para pengguna BMW merasa puas terhadap 

produk BMW ketika sudah menggunakannya.  

3. Brand Trust adalah tingkat kepuasan yang didapat dalam produk berdasarkan 

hasil dari pengalaman dan kepuasan yang didapat dari suatu produk BMW. 

Kepercayaan tercipta berdasarkan kepuasan yang lebih dari pengguna BMW 

terhadap produk mobil dan layanan yang diberikan oleh BMW sesuai dengan 

semua harapan yang diinginkan pengguna BMW setelah menggunakan produk 

dan layanan BMW. Apabila BMW sudah memberikan janji-janji nya seperti 

produk yang berkualitas baik, pelayanan yang memuaskan, dan melaksanakan 

jasa service berkala gratis selama 5 tahun. Ketika semua hal tersebut sudah 

terpenuhi oleh pelanggan, maka timbulnya rasa kepercayaan terhadap brand 

BMW. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Brand Experience terhadap 

Brand Satisfaction, Brand Trust, dan Brand Attachment pada pelanggan mobil 

BMW. Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM 

menunjukkan bahwa seluruh hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan. 

Dengan menggunakan studi penelitian Brand Experience, Brand Satisfaction, 

Brand Trust, dan Brand Attachment pada pelanggan mobil BMW, dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Brand Experience berpengaruh secara positif terhadap Brand Satisfaction  

2. Brand Experience tidak berpengaruh signifikan terhadap Brand Trust 

3. Brand Satisfaction berpengaruh secara positif  terhadap Brand Trust 

4. Brand Satisfaction tidak berpengaruh signifikan terhadap Brand 

Attachment 

5. Brand Trust berpengaruh secara positif terhadap Brand Attachment 
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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. 

1. Agar terciptanya pengalaman yang baik dan mendapatkan kepuasan terhadap 

mobil BMW, maka BMW harus membuka pabrik perakitan beserta sparepart 

di Indonesia agar BMW bisa memproduksi mobil dengan mudah di Indonesia, 

dan menggunakan sparepart yanbg telah dibuat di Indonesia pula agar tidak 

perlu mengirim sparepart dah bahan lainnya dari luar negeri. Sehingga pasar 

harga mobil BMW menjadi realistis di Indonesia. 

2. BMW harus mengeluarkan media iklan dalam layar TV dan Radio agar 

menumbuhkan rasa ketertarikan terhadap brand BMW. Agar secara sensory 

produk BMW tercipta hasil yang baik dan positif.  

3. Untuk meningkatkan experience, produk BMW harus sering mengikuti setiap 

pameran dan menyediakan test drive untuk semua tipe mobil agar adanya 

keterikatan langsung dalam mencoba porduk BMW dan menumbuhkan rasa 

ingin tahu terhadap mobil BMW. Jika semua aspek dalam Brand Experience 

seperti sensory, affective, behavior, dan intelectual sudah terpenuhi, maka 

terjadilah pengalaman yang tinggi. 

4. Brand Trust dalam konteks ini bisa berpengaruh dan berdampak baik apabila 

BMW mampu untuk menawarkan sebuah produk dengan tingkat kualitas yang 
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tergolong konstan, membantu pelanggan BMW untuk memecahkan masalah 

yang timbul ketika menggunakan produk BMW, lalu menawarkan produk-

produk yang baru sesuai kebutuhan para pelanggan, peduli dengan kepuasan 

pengguna BMW, memandang pemakai produk BMW sebagai seorang yang 

berharga.  

5. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengganti objek penelitian yang mungkin 

nantinya semakin berkembang dan tidak berhenti di perusahaan mobil saja. 

Serta dapat menambahkan variabel-variabel seperti brand awareness, brand 

image (Rudolf & Schmit, 2006) dan brand personality (Brakus et al, 2009), 

sehingga akan memperkaya penelitian dan diharapkan menghasilkan penelitian 

yang lebih detail dan bermanfaat, baik untuk peneliti sebelumnya dan untuk 

objek yang di teliti. 
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www.brandirectory.com.  

(www.carmudi.com, 2015) 

(http://www.forbes.com/powerful-brands/list/, 2015) 

(http://pusatdata.kontan.co.id/makroekonomi/mobil?bulan=09&tahun=2015, 2015) 

(www.cnnindonesia.com, 
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150410155749-92-45750/genjot-
pabrik-perakitan-bmw-tambah-modal-35-juta-euro/, 2015) 

(https://brandsite.wordpress.com/category/keterikatan-merek/, 2015) 
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Lampiran 2 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (pre-test) 

 

1. Brand Experience 

KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .624 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 171.751 

df 45 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 BE1 BE2 BE3 BE4 BE5 BE6 BE7 BE8 BE9 BE10 

Anti-image 

Covariance 

BE1 .343 -.030 -.179 .106 .037 -.098 -.101 .059 -.031 .022 

BE2 -.030 .478 -.087 -.071 .063 .174 -.005 -.133 .132 -.079 

BE3 -.179 -.087 .239 -.102 -.068 .004 .069 -.040 .029 -.025 

BE4 .106 -.071 -.102 .283 -.045 -.082 -.146 .128 -.117 .109 

BE5 .037 .063 -.068 -.045 .251 -.009 -.006 -.126 .102 -.131 

BE6 -.098 .174 .004 -.082 -.009 .447 -.056 -.057 .114 -.055 

BE7 -.101 -.005 .069 -.146 -.006 -.056 .195 -.081 .025 -.070 

BE8 .059 -.133 -.040 .128 -.126 -.057 -.081 .214 -.146 .126 

BE9 -.031 .132 .029 -.117 .102 .114 .025 -.146 .213 -.173 

BE1

0 
.022 -.079 -.025 .109 -.131 -.055 -.070 .126 -.173 .254 

Anti-image 

Correlation 

BE1 .683a -.075 -.626 .341 .125 -.249 -.389 .219 -.113 .076 

BE2 -.075 .606a -.259 -.193 .181 .377 -.015 -.416 .414 -.226 

BE3 -.626 -.259 .736a -.394 -.279 .012 .321 -.177 .128 -.102 

BE4 .341 -.193 -.394 .554a -.170 -.230 -.623 .519 -.475 .405 

BE5 .125 .181 -.279 -.170 .730a -.026 -.029 -.544 .440 -.517 

BE6 -.249 .377 .012 -.230 -.026 .742a -.188 -.184 .370 -.163 

BE7 -.389 -.015 .321 -.623 -.029 -.188 .750a -.398 .125 -.314 

BE8 .219 -.416 -.177 .519 -.544 -.184 -.398 .526a -.683 .538 

BE9 -.113 .414 .128 -.475 .440 .370 .125 -.683 .393a -.744 

BE1

0 
.076 -.226 -.102 .405 -.517 -.163 -.314 .538 -.744 .542a 
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a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

BE1 .682 -.425 -.120 

BE2 .514 -.394 .627 

BE3 .789 -.406 .142 

BE4 .705 .019 -.332 

BE5 .823 -.010 .129 

BE6 .612 -.274 -.580 

BE7 .876 .105 -.207 

BE8 .728 .206 .399 

BE9 .481 .797 .060 

BE10 .667 .524 -.012 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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2. Brand Satisfaction 

 
KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.837 

Bartlett’s Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 189.078 
df 21 
Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 
 BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 
Anti-image 
Covariance 

BS1 .132 -.087 -.038 .033 -.084 -.046 .062 
BS2 -.087 .152 -.009 -.057 .057 .018 -.109 
BS3 -.038 -.009 .175 -.096 .024 -.102 -.022 
BS4 .033 -.057 -.096 .394 -.110 .025 .046 
BS5 -.084 .057 .024 -.110 .253 -.009 -.130 
BS6 -.046 .018 -.102 .025 -.009 .236 -.033 
BS7 .062 -.109 -.022 .046 -.130 -.033 .247 

Anti-image 
Correlation 

BS1 .808a -.617 -.252 .144 -.459 -.258 .342 
BS2 -.617 .804a -.054 -.234 .291 .097 -.563 
BS3 -.252 -.054 .881a -.366 .114 -.503 -.104 
BS4 .144 -.234 -.366 .877a -.348 .083 .149 
BS5 -.459 .291 .114 -.348 .814a -.036 -.521 
BS6 -.258 .097 -.503 .083 -.036 .900a -.138 
BS7 .342 -.563 -.104 .149 -.521 -.138 .797a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 

BS1 .924 

BS2 .910 

BS3 .914 

BS4 .796 

BS5 .861 

BS6 .875 

BS7 .848 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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3. Brand Trust 

 
KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .676 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 78.693 

df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 BT1 BT2 BT3 BT4 

Anti-image Covariance BT1 .301 .023 -.127 -.198 

BT2 .023 .236 -.167 -.130 

BT3 -.127 -.167 .232 .100 

BT4 -.198 -.130 .100 .387 

Anti-image Correlation BT1 .725a .088 -.483 -.579 

BT2 .088 .692a -.715 -.431 

BT3 -.483 -.715 .633a .334 

BT4 -.579 -.431 .334 .653a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

BT1 .897 

BT2 .908 

BT3 .880 

BT4 .813 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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4. Brand Attachment 

 
KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .802 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 92.948 

df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 BA1 BA2 BA3 BA4 

Anti-image Covariance BA1 .208 -.125 -.078 .043 

BA2 -.125 .184 -.053 -.074 

BA3 -.078 -.053 .246 -.136 

BA4 .043 -.074 -.136 .449 

Anti-image Correlation BA1 .763a -.641 -.343 .140 

BA2 -.641 .779a -.249 -.259 

BA3 -.343 -.249 .841a -.410 

BA4 .140 -.259 -.410 .839a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

BA1 .913 

BA2 .939 

BA3 .930 

BA4 .820 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Analisis pengaruh..., Reza Rekayasa Gustia, Ma.-IBS, 2016



85 
Indonesia Banking School 

 

1. Realibility Brand Experience 

 
Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.873 .877 10 

 
2. Realibility Brand Satisfaction 

 
Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.947 .949 7 

 
3. Realibility Brand Trust 

 
Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.893 .897 4 
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4. Realibility Brand Attachment 

 
Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.922 .922 4 
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Lampiran 3 Path Diagram Measurement Model 
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Lampiran 4 Path Diagram Structural Model 
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Lampiran 5 Model Fit Summary 

 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 299 
Number of distinct parameters to be estimated: 75 

Degrees of freedom (299 - 75): 224 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 695.781 
Degrees of freedom = 224 
Probability level = .000 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
BE8 <--- BE 1.000     
BE7 <--- BE 1.495 .156 9.571 ***  
BE6 <--- BE 1.480 .175 8.440 ***  
BE5 <--- BE 1.300 .155 8.385 ***  
BE4 <--- BE 1.503 .180 8.349 ***  
BE3 <--- BE 1.230 .128 9.625 ***  
BE2 <--- BE 1.337 .151 8.827 ***  
BE1 <--- BE 1.232 .140 8.802 ***  
BS7 <--- BS 1.000     
BS6 <--- BS .862 .067 12.904 ***  
BS5 <--- BS .949 .072 13.128 ***  
BS4 <--- BS .890 .072 12.378 ***  
BS3 <--- BS .720 .068 10.517 ***  
BS2 <--- BS .858 .061 13.964 ***  
BS1 <--- BS .817 .064 12.849 ***  
BT4 <--- BT 1.000     
BT3 <--- BT 1.110 .088 12.592 ***  
BT2 <--- BT 1.257 .104 12.104 ***  
BT1 <--- BT .971 .073 13.317 ***  
BA4 <--- BA 1.000     
BA3 <--- BA 1.072 .139 7.701 ***  
BA2 <--- BA .760 .097 7.797 ***  
BA1 <--- BA .826 .104 7.929 ***  
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   Estimate 
BE8 <--- BE .694 
BE7 <--- BE .836 
BE6 <--- BE .732 
BE5 <--- BE .727 
BE4 <--- BE .723 
BE3 <--- BE .841 
BE2 <--- BE .768 
BE1 <--- BE .765 
BS7 <--- BS .825 
BS6 <--- BS .849 
BS5 <--- BS .859 
BS4 <--- BS .827 
BS3 <--- BS .741 
BS2 <--- BS .891 
BS1 <--- BS .847 
BT4 <--- BT .828 
BT3 <--- BT .838 
BT2 <--- BT .817 
BT1 <--- BT .867 
BA4 <--- BA .619 
BA3 <--- BA .777 
BA2 <--- BA .791 
BA1 <--- BA .810 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
BE8   6.240 .069 90.884 ***  
BE7   6.060 .085 71.078 ***  
BE6   6.027 .096 62.488 ***  
BE5   6.093 .085 71.418 ***  
BE4   5.827 .099 58.796 ***  
BE3   6.127 .070 87.894 ***  
BE2   5.931 .083 71.363 ***  
BE1   6.027 .077 78.452 ***  
BS7   5.853 .092 63.690 ***  
BS6   6.060 .077 78.717 ***  
BS5   5.933 .084 70.718 ***  
BS4   5.907 .082 72.416 ***  
BS3   6.333 .074 85.957 ***  
BS2   6.193 .073 84.737 ***  
BS1   6.173 .073 84.428 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
BT4   6.207 .078 79.981 ***  
BT3   5.773 .085 67.751 ***  
BT2   5.833 .099 58.952 ***  
BT1   6.087 .072 84.533 ***  
BA4   5.127 .129 39.600 ***  
BA3   5.793 .110 52.458 ***  
BA2   5.927 .077 77.063 ***  
BA1   5.993 .082 73.405 ***  

   Estimate S.E. C.R. P Label 
BE <--> BS .472 .077 6.110 ***  
BE <--> BT .392 .065 6.052 ***  
BA <--> BE .482 .092 5.240 ***  
BS <--> BT .701 .100 6.979 ***  
BA <--> BS .821 .143 5.736 ***  
BA <--> BT .719 .124 5.792 ***  

   Estimate 
BE <--> BS .876 
BE <--> BT .858 
BA <--> BE .848 
BS <--> BT .965 
BA <--> BS .907 
BA <--> BT .937 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
BE   .339 .071 4.747 ***  
BS   .858 .140 6.137 ***  
BT   .615 .100 6.143 ***  
BA   .956 .236 4.046 ***  
e1   .364 .045 8.091 ***  
e4   .325 .045 7.272 ***  
e5   .644 .081 7.962 ***  
e6   .512 .064 7.982 ***  
e7   .698 .087 7.994 ***  
e8   .211 .029 7.214 ***  
e9   .420 .054 7.768 ***  
e10   .365 .047 7.811 ***  
e11   .401 .051 7.894 ***  
e12   .246 .032 7.736 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
e13   .276 .036 7.661 ***  
e14   .313 .040 7.883 ***  
e15   .365 .044 8.214 ***  
e16   .164 .023 7.291 ***  
e17   .225 .029 7.753 ***  
e18   .282 .037 7.629 ***  
e19   .323 .043 7.547 ***  
e20   .486 .063 7.719 ***  
e21   .192 .027 7.197 ***  
e22   1.542 .189 8.139 ***  
e23   .720 .098 7.367 ***  
e24   .330 .046 7.235 ***  
e25   .341 .049 7.013 ***  

Iterati
on  

Negativ
e 

eigenval
ues 

Conditi
on # 

Smalles
t 

eigenva
lue 

Diame
ter F NTri

es Ratio 

0 e 12  -1.394 9999.0
00 

3338.8
13 0 9999.0

00 

1 e
* 19  -1.203 3.615 1907.6

98 19 .315 

2 e
* 13  -.497 .469 1658.9

74 6 .929 

3 e
* 6  -.507 .875 1207.5

63 5 .982 

4 e
* 3  -.263 .350 1062.8

88 5 .847 

5 e
* 1  -.003 .829 806.50

2 6 .862 

6 e 0 4492.4
35  .435 738.16

8 5 .830 

7 e 0 1465.0
34  1.262 718.65

6 1 .489 

8 e 0 2134.8
15  .357 697.63

1 1 1.137 

9 e 0 2890.4
26  .144 695.89

8 1 1.117 

10 e 0 2943.7
77  .071 695.78

3 1 1.071 

11 e 0 2972.5
24  .007 695.78

1 1 1.013 
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Iterati
on  

Negativ
e 

eigenval
ues 

Conditi
on # 

Smalles
t 

eigenva
lue 

Diame
ter F NTri

es Ratio 

12 e 0 2973.5
66  .000 695.78

1 1 1.000 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 75 695.781 224 .000 3.106 
Saturated model 299 .000 0   
Independence model 23 3419.310 276 .000 12.389 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .797 .749 .852 .815 .850 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model .812 .646 .690 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 1.000 .000 .000 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 471.781 396.068 555.109 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 3143.310 2958.466 3335.489 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 4.670 3.166 2.658 3.726 
Saturated model .000 .000 .000 .000 
Independence model 22.948 21.096 19.855 22.386 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .119 .109 .129 .000 
Independence model .276 .268 .285 .000 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 845.781 874.581   
Saturated model 598.000 712.816   
Independence model 3465.310 3474.142   
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Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 5.676 5.168 6.236 5.870 
Saturated model 4.013 4.013 4.013 4.784 
Independence model 23.257 22.017 24.547 23.316 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 56 60 
Independence model 14 15 

Minimization: .062 
Miscellaneous: 1.673 
Bootstrap: .000 
Total: 1.735 
 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 74 697.487 225 .000 3.100 
Saturated model 299 .000 0   
Independence model 23 3419.310 276 .000 12.389 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .796 .750 .852 .816 .850 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model .815 .649 .693 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 
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Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 472.487 396.690 555.898 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 3143.310 2958.466 3335.489 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 4.681 3.171 2.662 3.731 
Saturated model .000 .000 .000 .000 
Independence model 22.948 21.096 19.855 22.386 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .119 .109 .129 .000 
Independence model .276 .268 .285 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 845.487 873.903   
Saturated model 598.000 712.816   
Independence model 3465.310 3474.142   

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 5.674 5.166 6.234 5.865 
Saturated model 4.013 4.013 4.013 4.784 
Independence model 23.257 22.017 24.547 23.316 

HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 56 60 
Independence model 14 15 

Minimization: .172 
Miscellaneous: 2.081 
Bootstrap: .000 
Total: 2.253 
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Lampiran 6 Estimate – Regression Weigh 

 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
BE8 <--- BE 1.000     
BE7 <--- BE 1.495 .156 9.571 ***  
BE6 <--- BE 1.480 .175 8.440 ***  
BE5 <--- BE 1.300 .155 8.385 ***  
BE4 <--- BE 1.503 .180 8.349 ***  
BE3 <--- BE 1.230 .128 9.625 ***  
BE2 <--- BE 1.337 .151 8.827 ***  
BE1 <--- BE 1.232 .140 8.802 ***  
BS7 <--- BS 1.000     
BS6 <--- BS .862 .067 12.904 ***  
BS5 <--- BS .949 .072 13.128 ***  
BS4 <--- BS .890 .072 12.378 ***  
BS3 <--- BS .720 .068 10.517 ***  
BS2 <--- BS .858 .061 13.964 ***  
BS1 <--- BS .817 .064 12.849 ***  
BT4 <--- BT 1.000     
BT3 <--- BT 1.110 .088 12.592 ***  
BT2 <--- BT 1.257 .104 12.104 ***  
BT1 <--- BT .971 .073 13.317 ***  
BA4 <--- BA 1.000     
BA3 <--- BA 1.072 .139 7.701 ***  
BA2 <--- BA .760 .097 7.797 ***  
BA1 <--- BA .826 .104 7.929 ***  

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

   Estimate 
BE8 <--- BE .694 
BE7 <--- BE .836 
BE6 <--- BE .732 
BE5 <--- BE .727 
BE4 <--- BE .723 
BE3 <--- BE .841 
BE2 <--- BE .768 
BE1 <--- BE .765 
BS7 <--- BS .825 
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   Estimate 
BS6 <--- BS .849 
BS5 <--- BS .859 
BS4 <--- BS .827 
BS3 <--- BS .741 
BS2 <--- BS .891 
BS1 <--- BS .847 
BT4 <--- BT .828 
BT3 <--- BT .838 
BT2 <--- BT .817 
BT1 <--- BT .867 
BA4 <--- BA .619 
BA3 <--- BA .777 
BA2 <--- BA .791 
BA1 <--- BA .810 

Intercepts: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
BE8   6.240 .069 90.884 ***  
BE7   6.060 .085 71.078 ***  
BE6   6.027 .096 62.488 ***  
BE5   6.093 .085 71.418 ***  
BE4   5.827 .099 58.796 ***  
BE3   6.127 .070 87.894 ***  
BE2   5.931 .083 71.363 ***  
BE1   6.027 .077 78.452 ***  
BS7   5.853 .092 63.690 ***  
BS6   6.060 .077 78.717 ***  
BS5   5.933 .084 70.718 ***  
BS4   5.907 .082 72.416 ***  
BS3   6.333 .074 85.957 ***  
BS2   6.193 .073 84.737 ***  
BS1   6.173 .073 84.428 ***  
BT4   6.207 .078 79.981 ***  
BT3   5.773 .085 67.751 ***  
BT2   5.833 .099 58.952 ***  
BT1   6.087 .072 84.533 ***  
BA4   5.127 .129 39.600 ***  
BA3   5.793 .110 52.458 ***  
BA2   5.927 .077 77.063 ***  
BA1   5.993 .082 73.405 ***  
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Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
BE <--> BS .472 .077 6.110 ***  
BE <--> BT .392 .065 6.052 ***  
BA <--> BE .482 .092 5.240 ***  
BS <--> BT .701 .100 6.979 ***  
BA <--> BS .821 .143 5.736 ***  
BA <--> BT .719 .124 5.792 ***  

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
BE <--> BS .876 
BE <--> BT .858 
BA <--> BE .848 
BS <--> BT .965 
BA <--> BS .907 
BA <--> BT .937 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
BE   .339 .071 4.747 ***  
BS   .858 .140 6.137 ***  
BT   .615 .100 6.143 ***  
BA   .956 .236 4.046 ***  
e1   .364 .045 8.091 ***  
e4   .325 .045 7.272 ***  
e5   .644 .081 7.962 ***  
e6   .512 .064 7.982 ***  
e7   .698 .087 7.994 ***  
e8   .211 .029 7.214 ***  
e9   .420 .054 7.768 ***  
e10   .365 .047 7.811 ***  
e11   .401 .051 7.894 ***  
e12   .246 .032 7.736 ***  
e13   .276 .036 7.661 ***  
e14   .313 .040 7.883 ***  
e15   .365 .044 8.214 ***  
e16   .164 .023 7.291 ***  
e17   .225 .029 7.753 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
e18   .282 .037 7.629 ***  
e19   .323 .043 7.547 ***  
e20   .486 .063 7.719 ***  
e21   .192 .027 7.197 ***  
e22   1.542 .189 8.139 ***  
e23   .720 .098 7.367 ***  
e24   .330 .046 7.235 ***  
e25   .341 .049 7.013 ***  
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Lampiran 7 Estimate – Standaraized Regression Weights 

   Estimate 
BS <--- BE .876 
BT <--- BE .095 
BT <--- BS .883 
BA <--- BT .883 
BA <--- BS .062 
BE8 <--- BE .698 
BE7 <--- BE .833 
BE6 <--- BE .730 
BE5 <--- BE .728 
BE4 <--- BE .723 
BE3 <--- BE .843 
BE2 <--- BE .769 
BE1 <--- BE .764 
BS7 <--- BS .827 
BS6 <--- BS .850 
BS5 <--- BS .858 
BS4 <--- BS .827 
BS3 <--- BS .741 
BS2 <--- BS .891 
BS1 <--- BS .846 
BT4 <--- BT .825 
BT3 <--- BT .839 
BT2 <--- BT .818 
BT1 <--- BT .864 
BA4 <--- BA .629 
BA3 <--- BA .790 
BA2 <--- BA .779 
BA1 <--- BA .800 
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