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ABSTRACT 

The shoes customers in Jakarta are faced with a variety of choices and reasons. 
This study aimed to analyze the influence of emotional value, social value, and brand 
experience to customer satisfaction and customer loyalty influence in Nike brand 
shoes. 
 
These samples included 135 customers Nike brand shoes in Jakarta with a simple 
random sampling technique. Research methods with quantitative approach to test 
the hypothesis by using Structural Equation Models (SEM).  
 
Based on the analysis of research data by using SEM and conducted a discussion 
on the results of the analysis can be summarized as follows: (1) The effect of 
emotional value on customer satisfaction is not proven in this study. That is, 
customer satisfaction of Nike brand shoes are not influenced by the emotional value 
of the customer. (2) The effect of social value on customer satisfaction is not proven 
in this study. That is, customer satisfaction of Nike brand shoes are not influenced by 
the social value of the customer. (3) Brand experience affects positively on customer 
satisfaction. That is, the higher the customer's brand experience of Nike brand 
shoes, the higher customer satisfaction. (4) Customer satisfaction affects positively 
on customer loyalty. That is, the higher the customer satisfaction of Nike brand 
shoes, the higher customer loyalty. 
 
 
 
Keywords: Emotional Value, Social Value, Brand Experience, Customer 
Satisfaction, Customer Loyalty 
 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan adanya 

inovasi-inovasi baru yang dapat ditemukan dalam berbagai produk. Menurut 

Dharmmesta (1999) persaingan global yang semakin ketat dengan masuknya 

produk-produk inovatif di satu sisi, dan kondisi pasar yang jenuh untuk produk-
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produk tertentu di sisi lain, menyebabkan tugas pengelola loyalitas pelanggan 

menjadi tantangan manajerial yang tidak ringan. 

Saat ini, konsumen melakukan tindakan yang lebih selektif dalam memenuhi 

kebutuhan mereka. Persaingan yang semakin ketat, perubahan lingkungan yang 

cepat, dan kemajuan teknologi yang pesat mendorong pelaku usaha selalu 

melakukan inovasi-inovasi yang berorientasi pada pemenuhan serta pemuasan 

konsumen secara lebih baik agar dapat menarik serta mempertahankan loyalitas 

konsumen. Satu hal yang penting yang harus dilakukan pemasar adalah memahami 

perilaku konsumen. Hal ini beralasan, karena bidang ilmu perilaku konsumen 

mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, 

memakai, serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan atau pengalaman dalam 

rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat komsumen (Kotler dan Keller, 2009). 

Demikian juga menurut Assael (2004) karakteristik stimuli pemasaran akan 

mempengaruhi konsumen dalam mempersepsikan produk. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam menghadapi persaingan bisnis pada era persaingan bebas saai ini 

diperlukan inovasi-inovasi produk dan berbagai strategi bisnis dalam rangka 

mempertahankan loyalitas konsumen. Kepuasan konsumen saja tidak cukup, perlu 

adanya upaya atau strategi bisnis agar konsumen tetap loyal terhadap produk.  

Memang tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk bisa memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen, namun hal itu harus terus 

diusahakan karena dengan jalan itulah konsumen akan loyal pada perusahaan dan 

sebisa mungkin dipertahankan selamanya. Loyalitas konsumen sangat penting bagi 

perusahaan karena merupakan aset bernilai yang dapat memberikan profit besar 

bagi perusahaan sehngga dapat membantu perusahaan dalam mencapai 

keuntungan kompetitif. Pemasar harus memahami konsep loyalitas konsumen agar 

memiliki motivasi untuk secara terus-menerus menciptakan dan menjaga loyalitas 

konsumen yang dimiliki. Sangat penting bagi perusahaan menjadikan loyalitas 

konsumen sebagai tujuan bagi perencanaan pasar strategik dan menjadi dasar 

untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui upaya-

upaya pemasaran, sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan sepatu berskala 

internasional Nike Inc. 

Konsumen sepatu Nike di Jakarta dihadapkan pada banyak pilihan dan 

penawaran ketika mereka memilih sebuah merek sepatu. Sehingga saat ini value 
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yang diinginkan oleh konsumen mengalami perubahan, dimana tidak hanya sekedar 

memilih sepatu yang murah, namun juga memperhatikan kualitas, style, bahkan 

membandingkan dengan merek lain. Seiring dengan nilai konsumen yang 

diharapkan, pengalaman yang dirasakan ketika membeli sepatu juga menjadi 

pertimbangan konsumen saat ini dalam memilih sepatu. Sehingga customer value 

dan experience perlu menjadi perhatian Nike Inc. dalam memuaskan konsumennya 

dan memenangkan persaingan.  

Customer Value merupakan nilai yang diharapkan oleh konsumen, dimana 

Sweeney and Soutar (2001) mengusulkan “PERVAL” untuk mengukur customer 

value melalui empat dimensi, yaitu emosional, sosial, kualitas/kinerja, dan harga/ 

nilai sebagai harapan konsumen, khususnya pada produk sepatu. Dimana nilai 

sosial sejalan dengan status dan harga diri, emosional sejalan dengan estetika, 

kualitas/kinerja sejalan dengan keunggulan dan harga/nilai sejalan dengan efisiensi. 

Keempat dimensi dalam pengukuran customer value ini akan dihubungkan dengan 

experience konsumen ketika mereka membeli sepatu, yang dapat dilihat dari 

berbagai dimensi, yaitu sense, feel, think, act, dan relate experiences. Namun reaksi 

yang akan diungkapkan oleh konsumen akan berbeda-beda dan mempengaruhi 

kepuasan konsumen serta keberhasilan perusahaan itu sendiri dalam menghasilkan 

suatu produk. 

Kepuasaan konsumen terhadap suatu produk dilandasi oleh faktor-faktor 

tertentu. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepuasaan konsumen 

sepatu Nike, di antaranya adalah emotional value dari konsumen, social value yang 

menggambarkan peran merek dalam lingkungan, serta brand experience yang 

mengukur pengaruh produk terhadap pribadi konsumen. Bedasarkan masalah dan 

fenomena tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen 

yang nantinya akan berujung pada loyalitas konsumen, maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Emotional Value, Social Value, dan 

Brand Experience Terhadap Kepuasan Konsumen Serta Pengaruhnya Dalam 

Loyalitas Konsumen Nike.” 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Objek penelitian yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah konsumen 

pengguna sepatu Nike yang berusia 17 sampai dengan 40 tahun yang 
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mementingkan alasan “merek terkenal (branded)” yang membeli sepatu Nike di toko-

toko sepatu di Jakarta selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2015. Sedangkan, 

variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan 

loyalitas konsumen, meliputi: emotional value, social value, dan brand experience. 

1.3. Rumusan Permasalahan 

Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini. 

Maka peneliti ingin menganalisis variabel yang terkait memiliki pengaruh positif atau 

negatif terhadap variabel lain, antara lain : 

1. Emotional Value  memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction? 

2. Social Value memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction? 

3. Brand Experience memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction? 

4. Customer Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Customer Loyalty? 

 

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon konsumen SPBU 

Shell terhadap pelayanan yang selama ini diberikan. Maka dari itu diharapkan setiap 

hubungan variabel memiliki hubungan yang positif. 

1. Emotional Value  memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction 

2. Social Value memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction 

3. Brand Experience memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction 

4. Customer Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Customer Loyalty 

 

2. Landasan Teori 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Customer Loyalty 

Loyalitas konsumen sangat bermanfaat bagi perusahaan, sebagaimana 

diungkapkan Aaker, Kumar, & George (2007) bahwa loyalitas yang dimiliki oleh 

konsumen terhadap suatu merek akan memberikan arti yang penting bagi 

perusahaan sebai berikut: (1) Mengurangi biaya pemasaran. Konsumen yang 

memiliki loyalitas merek bisa mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena 

calon konsumen baru biasanya kurang motivasi untuk beralih dari merek yang sudah 

mereka gunakan. (2) Meningkatkan perdagangan. Peningkatan perdagangan 

penting dalam rangka memperkenalkan ukuran baru, jenis baru, dan perluasan 
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merek. (3) Menarik minat konsumen baru. Kelompok konsumen yang relatif puas 

akan memberikan suatu pencitraan bahwa merek tersebut merupakan produk yang 

diterima luas, berhasil beredar di pasaran, dan sanggup untuk mengusahakan 

dukungan layanan dan peningkatan kualitas produk. (4) Memberi waktu untuk 

merespon ancaman-ancaman persaingan. Jika salah satu pesaing mengembangkan 

produk baru yang lebih unggul, seorang pengikut loyal akan memberi waktu kepada 

perusahaan tersebut agar memperbarui produknya dengan cara menyesuaikannya. 

Agar dicapai loyalitas konsumen, perusahaan harus menciptakan strategi 

tertentu. Menurut Hawkins et al., (2002) bahwa di dalam pasar yang terdapat banyak 

pilihan merek, harga yang bervariasi, dan banyaknya produk pengganti, loyalitas 

merek cenderung menurun. Dalam keadaan pasar yang demikian, perusahaan yang 

memproduksi suatu produk tertentu perlu mengembangkan strategi pemasaran 

tertentu, sehingga konsumen tetap memiliki loyalitas terhadap produk perusahaan. 

Adapun indikator dari loyalitas konsumen yang kuat menurut Zeithaml, Bitner dan 

Dwayne (2009) adalah: (1) Say positive thing, berupa penyampaian kepada orang 

lain dalam bentuk kata-kata secara positif tentang suatu produk atau penyedia jasa, 

biasanya berupa ulasan cerita atau uraian pengalaman. (2) Recommend friends 

adalah proses yang berujung pada mengajak pihak lain untuk ikut menikmati produk 

atau penyedia jasa tersebut akibat dari pengalaman positif yang dirasakan.  (3) 

Continue purchasing adalah sikap untuk membeli ulang terus menerus oleh 

konsumen tersebut pada produk atau penyedia jasa tertentu sehingga menimbulkan 

perulangan yang dapat dilandasi dari kesetiaan. 

 

2.1.2. Customer Satisfaction 

Engel, et al., (2005)  menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah respon 

efektif terhadap pengalaman melakukan konsumsi yang spesifik atau evaluasi 

kesesuaian atau ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan 

kinerja aktual produk setelah pemakaian. Kepuasan konsumen dapat menjadi dasar 

menuju terwujudnya konsumen yang loyal atau setia. Lalu, Kotler (2003) 

mengemukakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya 

terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapan. Indikator dari definisi 
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Kotler mengenai kepuasan konsumen adalah tidak ada keluhan atau keluhan yang 

teratasi, perasaan puas konsumen pada keseluruhan produk, kesesuaian dengan 

harapan konsumen, dan harapan konsumen yang terlampaui. 

Lovelock (1994) mengukur kepuasan konsumen pada suatu produk manufaktur 

ke dalam 8 (delapan) indkator pokok sebagai berikut: (1) Kinerja (performance) 

merujuk pada karakter produk inti yang meliputi merek, atribut-atribut yang dapat 

diukur, dan aspek-aspek kinerja individu. Kinerja beberapa produk biasanya didasari 

oleh preferensi subjektif konsumen yang pada dasarnya bersifat umum. (2) 

Keragaman produk (features) dapat berbentuk produk tambahan dari suatu produk 

inti yang dapat menambah nilai suatu produk. (3) Keandalan (reliability) berkaitan 

dengan timbulnya kemungkinan suatu produk mengalami keadaan tidak berfungsi 

(malfunction) pada suatu periode. (4) Kesesuaian (conformance) dimensi lain yang 

berhubungan dengan kualitas suatu barang adalah kesesuaian produk dengan 

standar dalam industrinya. Kesesuaian suatu produk dalam industri jasa diukur dari 

tingkat akurasi dan waktu penyelesaian termasuk juga perhitungan kesalahan yang 

terjadi, keterlambatan yang tidak dapat diantisipasi dan beberapa kesalahan lain. (5) 

Daya tahan/ketahanan (durability) merupakan ukuran ketahanan suatu produk 

meliputi segi ekonomis maupun teknis. Secara teknis, ketahanan suatu produk 

didefinisikan sebagai sejumlah kegunaan yang diperoleh oleh seseorang sebelum 

mengalami penurunan kualitas. Secara ekonomis, ketahanan diartikan sebagai usia 

ekonomis suatu produk dilihat melalui jumlah kegunaan yang diperoleh sebelum 

terjadi kerusakan dan keputusan mengganti produk. (6) Kemampuan pelayanan 

(serviceability) bisa juga disebut dengan kecepatan, kompetensi, kegunaan, dan 

kemudahan produk untuk diperbaiki. Dimensi ini menunjukkan bahwa konsumen 

tidak hanya memperhatikan adanya penurunan kualitas produk, tetapi juga waktu 

sebelum produk disimpan, penjadwalan pelayanan, proses komunikasi dengan staf, 

frekuensi pelayanan perbaikan akan kerusakan produk dan pelayanan lainnya. (7) 

Estetika (aesthetics) merupakan dimensi pengukuran yang paling subyektif. Estetika 

merupakan penilaian dan refleksi yang dirasakan oleh konsumen. (8) kualitas yang 

dipersepsikan (perceived quality). 

2.1.3. Emotional Value 

Nilai emosional merupakan suatu manfaat yang berasal dari perasaan 

emosional yang dihasilkan oleh suatu produk. Nilai emosional diperoleh ketika 
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sebuah produk mampu membangkitkan perasaan (Sweeney & Soutar, 2001). Nilai 

emosional memegang peran penting terutama dalam permulaan, pengembangan, 

dan dalam memelihara kelestarian hubungan dari waktu ke waktu antara 

perusahaan dan konsumen (Clarissa et al., 2009). Dimensi ini secara bersamaan 

dengan dimensi sosial membantu menjelaskan mengapa individu dan organisasi 

tidak selalu mengambil keputusan berdasarkan pada penilaian rasional atau 

fungsional, hal ini memungkinkan mereka untuk mengurangi ketidakpastian dan utuk 

menghasilkan rasa percaya 

. 

 Selanjutnya, Candan, Unal, dan Ercis (2013)  menyatakan, ”Emotional 

Value: In the framework of consumer behaviors, emotions can be described as 

feelings or emotional reactions against components like “situations, products, 

advertisements and brands.” Maksudnya, nilai emosional: dalam rangka perilaku 

konsumen, emosi dapat digambarkan sebagai perasaan atau reaksi emosional 

terhadap komponen seperti "situasi, produk, iklan dan merek." Dengan demikian, 

indikator emotional value, meliputi reaksi emosional terhadap situasi, produk, iklan, 

dan merek. 

 

2.1.4. Social Value 

Social value (nilai sosial) merupakan manfaat yang berasal dari kemampuan 

produk untuk meningkatkan konsep social konsumen. Social value berhubungan 

dengan persetujuan sosial dan peningkatan citra diri konsumen. Social value dapat 

dianggap sebagai manfaat yang berasal dari perserikatan konsumen dengan 

kelompok sosial tertentu. Penelitian tersebut menyatakan bahwa perhatian dari 

teman dan perserikatan konsumen dengan kelompok sosialnya memiliki peranan 

yang penting dalam evaluasi konsumen pada suatu produk atau jasa (Deng, 2010). 

Sheth, Newman, & Gross, (1991) menyatakan bahwa social value berupa 

manfaat yang dirasakan dan diperoleh dalam hubungannya dengan satu kelompok 

sosial atau beberapa kelompok sosial. Social value juga merupakan persepsi dari 

utilitas yang diperoleh karena adanya huungan antara satu atau lebih kelompok 

social tertentu dan pilihan konsumen. Sebuah pilihan konsumen mempunyai nilai 

sosial dengan menghubungkan stereotype positif atau negative, demografis, status 

ekonomi social dan kelompok etnink budaya tertentu. Pilihan-pilihan tersebut 
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meliputi barang yang mudah terlihat, barang atau jasa yang secara umum dapat 

dibagi atau diberikan kepada orang lain atau produk yang digunakan sebagai 

hiburan yang secara umum pemilihan produk tersebut didorong oleh social value.  

Candan, Unal, dan Ercis (2013) mengutip Sheth at al., (1991), menyatakan 

sebagai berikut: 

Social value is “the benefit that is perceived and obtained in relation to one social 
group or several social groups”. The obtained social benefit may positively or 
negatively be related to demographic, socio-economic and cultural (ethnic) 
groups. Social values are studied with terms such as social class, symbolic value, 
conspicuous consumption, reference groups and opinion leadership. Social 
classes are generally determined according to “work, education and income 
status”. Apart from that, classification of social classes can be made by prestige, 
status, adopted values etc.  
 
Maksudnya, nilai sosial adalah "manfaat yang dirasakan dan diperoleh dalam 

hubungannya dengan satu kelompok sosial atau beberapa kelompok sosial". 

Manfaat sosial yang diperoleh dapat positif atau negatif terkait dengan demografi, 

sosial ekonomi dan budaya (etnis) kelompok. Nilai-nilai sosial yang dipelajari dengan 

istilah-istilah seperti kelas sosial, nilai simbolik, konsumsi berlebihan, kelompok 

referensi dan kepemimpinan pendapat. Kelas sosial umumnya ditentukan sesuai 

dengan "kerja, pendidikan, dan status pendapatan". Selain itu, klasifikasi kelas sosial 

dapat dilakukan dengan prestise, status, nilai yang dianut, dan lain-lain. Dengan 

demikian, indikator social value meliputi: prestise, status, dan nilai yang dianut. 

2.1.5. Brand Experience 

Brand experience adalah pengalaman masa lalu konsumen dengan merek 

tersebut, khususnya dalam lingkup pemakaian. Dengan demikian, pengalaman 

konsumen terhadap suatu merek sangatlah berkaitan dengan kepercayaan terhadap 

merek tersebut.  Brakus et al., (2009) mendefinisikan pengalaman merek, sebagai 

berikut: 

  

Brand experience is subjective, internal consumer responses (sensations, 

feelings, and cognitions)and behavioral responses evoked by brandrelated stimuli 

that are part of a brand’s design and identity, packaging, communications, and 

environments. 
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Dengan demikian, brand experience bersifat subjektif, tanggapan internal konsumen 

(sensasi, perasaan, dan kognisi) dan tanggapan perilaku yang ditimbulkan oleh 

merek yang berkaitan dengan rangsangan yang merupakan bagian dari desain 

merek dan identitas, kemasan, komunikasi, dan lingkungan.  

Pada kesempatan lain Brakus, Schmitt, dan Zarantonello (2009) menyatakan 

bahwa brand experience merupakan sensasi, perasaan, kognisi, dan respon 

perilaku yang ditimbulkan oleh stimuli merek terkait yang merupakan bagian dari 

desain merek dan identitas, kemasan, komunikasi, dan lingkungan. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) dimensi brand experience: (1) Sensorik, 

menciptakan pengalaman melalui penglihatan, suara, sentuhan, bau, dan rasa. (2) 

Afeksi, pendekatan perasaan dengan mempengaruhi suasana hati, perasaan dan 

emosi. (3) Perilaku, menciptakan pengalaman secara fisik, pola perilaku, dan gaya 

hidup. (4) Intelektual, menciptakan pengalaman yang mendorong konsumen terlibat 

dalam pemikiran seksama mengenai keberadaan suatu merek. Dengan demikian, 

indikator brand experience meliputi: sensori, afeksi, perilaku, dan intelektual. 

 

2.2. Rerangka Konseptual 

Emotional value (nilai emosional) merupakan suatu manfaat yang berasal dari 

perasaan emosional yang dihasilkan oleh suatu produk atau jasa. Nilai emosional 

diperoleh ketika sebuah produk atau jasa mampu membangkitkan perasaan 

(Sweeney & Soutar, 2001). Respon emosional dinilai sebagai penilaian deskriptif 

mengenai kesenangan yang diberikan oleh sebuah produk kepada pembelinya. 

Emotional value juga berkaitan dengan perasaan positif seperti kepercayaan atau 

kegembiraan dan perasaan negatif seperti takut atau marah (Roig et al. 2006) 

Ho1: Emotional Value tidak memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction. 

Ha1: Emotional Value  memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

Sheth, Newman, & Gross (1991) menyatakan Social value dilakukan dengan 

konsekuensi yang berbeda dari pembelian dan konsumsi produk atau jasa karena 

baik pada pasar konsumen dan pasar industri memliki fokus proyeksi sosial 

tersendiri. Social value yang diterima konsumen menunjukkan bahwa produk yang 

dibeli konsumen dapat diterima secara sosial di lingkungannya, sehingga konsumen 
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merasa dapat diterima di lingkungan sosialnya. Hal ini berdampak pada kepuasan 

dirinya. 

Ho2: Perceived Product Quality tidak memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction. 

Ha2: Perceived Product Quality memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction. 

Brakus, Schmitt, dan Zarantonello (2009) menyatakan bahwa brand 

experience merupakan sensasi, perasaan, kognisi, dan respon perilaku yang 

ditimbulkan oleh stimuli merek terkait dengan bagian dari desain merek, identitas, 

kemasan, komunikasi, dan lingkungan. Surya (2011) menyatakan bahwa brand 

experience mengubah suatu produk biasa menjadi suatu personal memorable event 

bagi konsumen. Dengan tidak terlupakannya pengalaman itu, persepsi mereka akan 

brand terbentuk dengan kuat. Dengan kata lain, semakin besar kemungkinan brand 

menjadi top of the mind brand.  Konsumen akan merasakan sesuatu yang 

menyenangkan setelah membeli produk tersebut. Konsumen akan mendapatkan 

kepuasan tersendiri setelah membeli produk yang memorable tersebut. 

Ho3: Brand Experience tidak memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Satisfaction 

Ha3: Brand Experience memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction 

Customer loyality (loyalitas konsumen) sangat penting bagi perusahaan yang 

ingin menjaga kelangsungan hidup usahanya maupun keberhasilan usahanya. 

Customer loyality merupakan dorongan yang sangat penting untuk menciptakan 

penjualan.. Oleh karena itu, perusahaan lebih menekankan pada hubungan jangka 

panjang yang baik dengan konsumen. Dengan kata lain, konsep pemasaran yang 

baru lebih menekankan pada loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau merek 

(Dharmmesta 1999). 

Customer satisfaction pada sebuah produk/jasa/merek akan memberikan 

kontribusi pada pengambilan keputusan pembelian ulang konsumen terhadap 

produk/jasa/merek yang sama. Di sisi yang lain, konsumen yang dapat 

menggantungkan harapannya pada suatu produk/jasa/merek (kepercayaan) akan 

menyebabkan konsumen setia pada suatu produk/jasa/merek tertentu (loyal). Hal ini 
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menunjukkan bahwa loyalitas konsumen dipengaruhi oleh kepuasan dan 

kepercayaan konsumen pada suatu produk/jasa/merek.  

 

Ho4: Customer Satisfaction tidak memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

Loyalty 

 Ha4: Customer Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Customer Loyalty 

 

2.3. Model Penelitian 

 

Sumber: Diadopsi dari Lai, Griffin, Babin (2009) 

3. METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis dan Desain Penelitian 

Pada penelitian ini mengambil jenis penelitian Descriptive Quantitative. 

Penelitian descriptive adalah penelitian dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan 

suatu karakteristik objek yang diteliti (Malhotra, 2010). Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan cross sectional design. Peneliti akan menggunakan 

metode survey untuk tehnik pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner 

melalui media sosial atau pun secara langsung diberikan kepada responden. Hasil 

penghimpunan data akan diolah dengan menggunakan metode analisis Structural 

Equation Model (SEM). 

3.2. Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penulisan ini adalah laki-laki dan perempuan yang 

menggunakan sepatu dari merek Nike yang berusia 17 sampai dengan 40 tahun 
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yang mementingkan alasan “merek terkenal (branded)” yang membeli sepatu Nike di 

toko-toko sepatu di Jakarta selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2015. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: 

a. Data Primer 

 Data Primer merupakan data yang peneliti peroleh langsung dari hasil survey 

di lapangan yang menggunakan metode kuesioner dalam penghimpunan 

datanya, baik melalui media sosial atau pun langsung didapatkan dari orang 

yang terlibat (Maholtra, 2010). Pada penelitian ini, metode kuesioner 

dicantumkan di media internet yaitu Google Drive dan disebarkan melalui 

media sosial kepada para pengguna kendaraan yang telah memenuhi 

persyaratan peneliti. Bentuk kuesioner yang diberikan kepada responden, 

yaitu: 

 Profil responden 

 Pertanyaan mengenai Emotional Value (9 indikator) 

 Pertanyaan mengenai Social Value (3 indikator) 

 Pertanyaan mengenai Brand Experience (8 indikator) 

 Pertanyaan mengenai Customer Satisfaction (3 indikator) 

 Pertanyaan mengenai Customer Loyalty (3 indikator) 

 

 

b. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 

buku, media internet, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik 

penelitian ini (Malhotra, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh (Kountur, 

2007) yang menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber 

dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun 

data tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder melalui 

metode Literature Review yang berasal dari buku, Jurnal, artikel, website, 

koran dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 

3.4. Populasi dan Sample 
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Populasi adalah agregat dari semua elemen yang memiliki karakteristik yang 

sama untuk tujuan penelitian (Malhotra, 2010). Populasi merupakan keseluruhan 

subjek dari suatu penelitian (Arikunto & Suharsimi, 2010). Populasi dalam penelitian 

ini adalah laki-laki dan perempuan pengguna sepatu Nike dengan rentang usia 17 

sampai dengan 40 tahun  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience 

random sampling. Jumlah sample dikali 5, sesuai dengan pedoman ukuran sample 

menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) menyatakan bahwa pedoman 

ukuran sample tergantung dari jumlah indikator dapat dikali dengan 5 sampai 10. 

Jumlah indikator dalam penelitian ini ada 27 item, dikali 5 menjadi 135 responden 

yang sudah  pernah menggunakan sepatu Nike. 

Jumlah sampel = indikator x 5 

Jumlah sampel = 27 x 5 = 135 

 

3.5. Operasionalisasi Variabel 

Menjabarkan seluruh variabel yang dipergunakan dalam penelitian, berikut 

definisi serta indikator atau measurement yang dipergunakan, berikut rujukannya. 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Emotional 
Value  
(E) 
 

Nilai yang 
diperoleh dari 
kemampuan 
alternatif untuk 
membangkitkan 
perasaan atau 
keadaan.  
 
(Sheth et al., 
1991)  
 

E1 : Saya 
memperhatikan emosi 
(keinginan) lebih dari 
fungsi ketika membeli 
sepatu Nike.  
E2 : Ketika membeli 
sepatu Nike, saya lebih 
terpengaruh oleh faktor 
visual dan estetika 
seperti kemasan, bau, 
tekstur , dan lain-lain. 
E3: Saya lebih suka 
merek yang membuat 
saya merasa lebih baik 
ketika membeli sepatu 
Nike.  
E4 : Ketika membeli 
sepatu Nike, saya 
membuat keputusan 

Ordinal Scale 

(Likert 1-5) 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

sesuai dengan perasaan 
saya.  
E5 : Ketika membeli 
sepatu Nike, emosi saya 
sama pentingnya dengan 
fitur dan harga produk . 
E6 : Tidak peduli 
seberapa baik sepatu 
Nike, itu harus menarik 
bagi perasaan saya.  
E7 : Membeli sepatu 
Nike membangkitkan 
perasaan 
menyenangkan dan 
kesenangan dalam 
diriku.  
E8 : Membeli sepatu 
Nike membuat saya 
bersemangat.  
E9 : Saya bertindak 
sesuai dengan 
pengalaman sebelumnya 
ketika membeli sepatu 
Nike. 

  
(Candan, Unal & Erciş, 
2013)  
 

Social 
Value 
(S) 

  
 

Manfaat yang 
dirasakan dan 
diperoleh dalam 
hubungannya 
dengan satu 
kelompok sosial 
atau beberapa 
kelompok sosial. 
 
(Sheth, 
Newman, & 
Gross, 1991)  
 

S1 : Saya mendapatkan 
nasihat dari orang-orang 
di sekitar saat 
menentukan merek 
sepatu Nike saya.  
S2 : Saya pertama kali 
mendapatkan informasi 
dari orang-orang di 
sekitar ketika memilih 
merek sepatu Nike saya.  
S3 : Preferensi saya 
dalam menentukan 
sepatu Nike 
mempertimbangkan 
pilihan orang disekitar 
saya. 

 
(Candan, Ünal & Erciş, 
2013)  
 

Ordinal Scale 

(Likert 1-5) 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Brand 
Experience  
(EXP) 
 

Sensasi, 
perasaan, 
kognisi, dan 
respon perilaku 
yang ditimbulkan 
oleh  
stimuli merek 
terkait yang 
merupakan 
bagian dari 
desain merek 
dan identitas, 
kemasan, 
komunikasi, dan 
lingkungan. 
 
(Brakus, 
Schmitt, 
Zarantonello 
2009)  
 

EXP1 : Sepatu merek 
Nike membuat kesan 
yang kuat  pada indra 
penglihatan saya atau 
indra lainnya.  
EXP2 : Saya 
menemukan Sepatu 
merek Nike menarik 
secara sensorik.  
EXP3 : Sepatu merek 
Nike mengikutsertakan 
perasaan dan sentimen.  
EXP4 : Sepatu Nike 
adalah merek emosional.  
EXP5 : Saya terlibat 
dalam tindakan dan 
perilaku fisik saat saya 
menggunakan Sepatu 
merek Nike.  
EXP6 : Sepatu merek 
Nike memberikan 
pengalaman yang baik  
EXP7 : Saya terlibat 
dalam banyak pemikiran 
ketika menemukan 
Sepatu merek Nike.  
EXP8 : Sepatu merek 
Nike merangsang rasa 
ingin tahu saya. 
  
(Brakus, Schmitt, 
Zarantonello, 2009)  
 

Ordinal Scale 

(Likert 1-5) 

Customer 
Satisfaction 
(SA) 

Perasaan 
senang atau 
kecewa 
seseorang yang 
muncul setelah 
membandingkan 
antara persepsi 
atau kesannya 
terhadap kinerja 
atau hasil suatu 
produk dan 
harapan-
harapan.. 
  
(Kotler, 2003)  

SA1 : Saya senang 
dengan pengalaman 
membeli sepatu merek 
Nike.  
SA2 : Saya pikir membeli 
sepatu merek Nike 
adalah ide yang baik.  
SA3 : Secara 
keseluruhan, saya puas 
dengan pengalaman 
pembelian sepatu merek 
Nike. 
 
(Fang, Chiu, Wang, 2011 
)  

Ordinal Scale 

(Likert 1-5) 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

 
Customer 
Loyalty 
(LOY) 
 

Perilaku yang 
cenderung untuk 
dinyatakan 
setiap waktu 
oleh beberapa 
unit pembuat 
keputusan 
dengan 
memperhatikan 
pada satu atau 
lebih alternatif 
merek di luar 
merek-merek 
tertentu yang 
sejenis dan 
merupakan 
suatu proses 
psikologis. 
 
Hawkins et al, 
(2002) 

LOY1 : Sepatu merek 
Nike adalah pilihan 
pertama Saya. 
LOY2 : Saya 
membicarakan hal positif 
tentang Sepatu merek 
Nike ke orang lain. 
LOY3 : Saya akan 
merekomendasikan 
Sepatu merek Nike 
kepada siapa saja yang 
meminta saran Saya. 
LOY4 : Saya melibatkan 
Sepatu merek Nike pada 
berbagai aspek kegiatan 
Saya.  
 
(Alireza, Ali, Aram, 2011)  
 

 

Ordinal Scale 

(Likert 1-5) 

 
 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Profil Responden 

Pada penelitian ini, jumlah responden adalah 135 orang. Terdiri dari jenis 

kelamin 88 laki-laki dan 47 perempuan. Usia responden terdiri dari 55 orang berusia 

21-25 tahun, 41 orang berusia 17-20 tahun, 24 orang berusia 26-30 tahun, 9 orang 

berusia 31-35, dan 6 orang berusia 36-40. Jenis Pekerjaan terdiri dari 25 pegawai 

negeri, 33 pegawai swasta, 62 pelajar/mahasiswa, 8 profesional, dan 7 wirausaha. 

Pendidikan terdiri dari 55 orang SMA/Sederajat, 43 orang diploma, 32 orang S1, dan 

5 orang S2/S3 

4.2. Hasil Analisis Data 

Hasil validitas dan realibilitas menunjukan bahwa seluruh variabel memenuhi 

kriteria yang ditentukan (Factor Loading ≥ 0,50, Construct Realibility  ≥ 0,70, dan 

Variance Extracted ≥ 0,05). Hasil menunjukan bahwa seluruh hipotesis memenuhi 

syarat nilai yang diinginkan sehingga mendukung data. 
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4.3. Implikasi Menejerial 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak 

Nike Inc. Implikasi yang dapat diberikan kepada pihak manajemen Nike adalah 

sebagai berikut,  

 

Penelitian ini menegaskan tentang pengaruh emotional value, social value, 

dan brand experience terhadap customer satisfaction serta implikasinya terhadap 

customer loyalty. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bagi 

pemasar sepatu merek Nike, bahwa sample spesifik yang mendominasi dalam 

penelitian ini adalah pelajar dan mahasiswa, yang mendorong mereka 

menggunakan sepatu  adalah brand experience. Brand experience adalah 

pengalaman masa lalu konsumen dengan merek tersebut, khususnya dalam lingkup 

pemakaian. Dengan demikian, pengalaman konsumen terhadap sepatu merek Nike 

sangatlah berkaitan dengan kepercayaan terhadap merek tersebut.  Brand 

experience memegang peran penting dalam mendukung upaya perusahaan 

mewujudkan kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen.  Berdasarkan hal 

tersebut bagi pemegang sepatu merek Nike dapat mempertimbangkan  bahwa 

kesuksesan brand experience adalah dalamnya keterlibatan konsumen. Semakin 

konsumen terlibat, makin dalam experience yang dirasakan. Karena itu, desain 

brand experience sangat perlu diperhatikan. Hal itu salah satunya dengan 

memperhatikan penyatuan atmosfer brand experience dengan pancaindra manusia 

yang meliputi mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Semakin banyak dari kelima 

indera tersebut dilibatkan ke dalam brand experience, konsumen semakin terikat 

dengan pengalaman yang diberikan dan efek yang mereka rasakan akan semakin 

personal. Dengan tidak terlupakannya pengalaman itu, persepsi mereka akan merek 

terbentuk dengan kuat. Dengan kata lain, semakin besar kemungkinan brand 

menjadi top of the mind brand. Oleh karena itu, perlu peningkatan promosi-promosi 

penjualan sepatu merek Nike dengan melibatkan pelajar dan mahasiswa. 

Selain faktor brand experience faktor emotional value dan social value juga 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak perlu mengutamakan aspek reaksi 

emosional konsumen yang merupakan indikator dari emotional value (Candan et al. 

2013) yang dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa faktor tersebut berpengaruh 

pada kepuasan konsumen secara langsung. 
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Demikian pula dengan dengan pengutamaan prestis, status, ataupun nilai 

yang dianut. Faktor-faktor tersebut menjadi indikator dari social value yang 

dikemukakan oleh Schiffman (1997). Keadaan seperti prestis, status, ataupun nilai 

yang dianut dapat diterapkan dalam produk-produk inferior namun tidak pada produk 

pribadi. Karena pada dasarnya hirarki antara individu atau biasa disebut kelas sosial 

belum dilihat dari sudut pandang peralatan pribadi seperti sepatu di  masyarakat 

Jakarta pada umumnya. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM 

menunjukkan bahwa tidak seluruh hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan. 

Maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh emotional value terhadap customer satisfaction tidak terbukti dalam 

penelitian ini. Artinya, kepuasan pelanggan sepatu merek Nike tidak 

dipengaruhi oleh faktor nilai emosional pelanggan. 

2. Pengaruh social value terhadap customer satisfaction tidak terbukti dalam 

penelitian ini. Artinya, kepuasan pelanggan sepatu merek Nike tidak 

dipengaruhi oleh faktor nilai sosial pelanggan. 

3. Brand experience berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Artinya, 

semakin tinggi brand experience pelanggan sepatu merek Nike maka akan 

semakin tinggi kepuasan pelanggannya (customer satisfaction). 

4. Customer satisfaction berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Artinya, 

semakin tinggi kepuasan pelanggan (customer satisfaction) sepatu merek 

Nike maka akan semakin tinggi loyalitas pelanggan (customer loyalty). 

 

5.2. Saran 

5.2.1. Untuk Pemasar Sepatu Nike 

Pemasar (marketer) sepatu merek Nike perlu meningkatkan upaya-upaya 

promosi produk yang dapat meningkatkan brand experience pelanggan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan produk (product knowledge)  

khususnya bagi pangsa pasar sepatu merek Nike yang paling dominan yaitu 
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kalangan pelajar dan mahasiswa. Setelah mereka memiliki product knowledge 

tentang sepatu merek Nike, mereka diikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan promosi 

(promotion event). Keikutsertaan para pelajar dan mahasiswa dalam kegiatan 

promosi sepatu merek Nike dapat meningkatkan brand experience mereka. Hal ini 

penting dalam rangka meningkatkan customer satisfaction dan pada akhirnya akan 

membentuk customer loyalty.   

5.2.2. Untuk Peneliti Manajemen Pemasaran 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti 

manajemen pemasaaran guna melakukan penelitian tentang emotional value, social 

value, brand experience, customer satisfaction, dan customer loyalty lebih lanjut. Hal 

ini penting mengingat bahwa masalah loyalitas pelanggan (customer loyalty) 

merupakan variabel yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama 

kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Perlu juga dikaji variabel-variabel lain 

yang berhubungan atau berpengaruh customer satisfaction dan customer loyalty. 
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LAMPIRAN 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Measurement) 

 

 

Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kriteria 
Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit) 1.782 
Good 

Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,076 
Good 

Fit 
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Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit (Lanjutan) 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,864 
Marginal 

Fit 

 

Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 SA <---  E 0,513 0.052 Tidak Didukung Data 
2 SA <--- S 0,094 0,520 Tidak Didukung Data 
3 SA <--- EXP 0,556 *** Didukung Data 
4 LOY  <--- SA 0,787 *** Didukung Data 

 

Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct 

sample moments 

378 

Number of distinct 

parameters to be estimated 

58 

Degrees of freedom (378 - 58) 320 
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