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ABSTRACT 

 The researcher is highly interesting that there are a lot of opinions. This study 

investigated effects of brand experience and perceived quality on customer satisfaction 

and brand loyalty BlackBerry. Brand experience is conceptualized as sensations, 

feelings, cognitions, and behavioral responses evoked by brand-related stimuli that are 

part of a brand’s design and identity, packaging, communications, and environments. the 

brand experience there are 4 dimensions is sensory, affective, intellectual and behavior 

  This research is categorized as survey research with descriptive analysis method 

by taking sample from population and using questionnaire as the main data. The 

population in this research is all customers of BlackBerry in Jakarta. The respondents are 

chosen by using nonprobabilitas sampling and purposive sampling techniques. 

  Analysis of this research using Structural Equation Modeling (SEM) multiple 

regression model are: (1) there are no significant influences between brand experience 

toward customer loyality .the brand experience has a significant influence on customer 

loyalty. (2) Brand experience to have a significant influence on customer satisfaction. (3) 

Perceived quality has positive and significant influence on customer satisfaction. (4) 

There are no signifikan influence between perceived quality and customer satisfaction 

toward brand loyalty.  

Keywords : brand experience, perceived quality, customer satisfaction, brand loyalty 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini kebutuhan manusia untuk 

melakukan telekomunikasi sudah dianggap menjadi kebutuhan utama. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya telekomunikasi dapat mempermudah dan menghemat 

sumber daya bagi manusia untuk melakukan interaksi sosial. Dengan telekomunikasi 

pula, jarak yang berjauhan dapat dirasakan dekat dan pertukaran informasi juga akan 

berlangsung lebih cepat sehingga akan lebih efektif dalam hal waktu. Salah satu media 

telekomunikasi yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasi adalah telepon seluler 

(handphone). Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel 

umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat short 

message service, (SMS). Industrialisasi telah mendorong telepon genggam menjadi 

barang yang umum dimiliki oleh masyarakat. 

Perkembangan handphone dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami 

kemajuan pesat dan telah berkembang dengan muncul layanan-layanan baru yang 

memungkinkan pengguna melakukan lebih dari sekedar berbicara. Saat ini 

perkembangan handphone telah mengalami integrasi menjadi smartphone yang berarti 

telepon pintar. Hal ini karena ponsel ini memiliki kemampuan tinggi dalam 

pengoperasianya. Secara sederhana smartphone diartikan sebagai alat komunikasi yang 

mengintegrasikan antara perangkat komputer (PC) dan handphone, ditambah dengan 
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sistem operasi tertentu. Smartphone memang telah memenuhi fungsi komunikasi banyak 

fitur-fitur yang terdapat pada smartphone touch screen, Operating System (OS), Wi-Fi, 

GPS. Selain itu smartphone dapat mengirim dan membaca e-mail dengan leluasa, dan 

familiar dengan dokumen-dokumen seperti word, excel, pdf dan lain-lain 

Pertama kalinya smartphone dikenalkan oleh IBM di tahun 1992 dengan nama 

Simon. Perangkat ini berisi kalkulator, memori komputer, email, games, notepad, dan 

faksimile. Telepon canggih tersebut tidak mempunyai tombol-tombol. Melainkan para 

pengguna menggunakan layar sentuh untuk memilih nomor telepon dengan jari atau 

membuat faksimile dan memo dengan tongkat stylus. Teks dimasukkan dengan papan 

ketik “prediksi” yang unik di layar. Saat ini Simon merupakan produk tingkat rendah, 

tetapi fitur-fiturnya pada saat itu sangatlah canggih. 

Pada umumnya smartphone dapat bekerja berdasarkan Operating System (OS) 

untuk menjalankan aplikasi yang ada. Sebagai contoh iPhone menggunakan iOS milik 

Apple, Blackberry menggunakan Blackberry OS dari RIM, serta Galaxy S II 

menggunakan OS Android milik Google. Smartphone memiliki akses internet dengan 

kecepatan tinggi berkat adanya teknologi 3G dan 4G sesuai dengan jenis klasifikasi 

model yang digunakan. Smartphone juga biasanya menggunakan qwerty keyboard yang 

susunannya menyerupai keyboard sebuah komputer. Messaging pada smartphone tidak 

hanya mempunyai layanan standar layaknya SMS pada ponsel akan tetapi mampu 

mengakses layanan email melalui notifikasi atau pemberitahuan yang diterima layaknya 

sebuah SMS. Saat ini handphone berjenis smartphone semakin banyak digemari oleh 

berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu produsen smartphone yang 

produknya belakangan ini sangat digemari oleh pecinta gadget diseluruh dunia termasuk 
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Indonesia adalah RIM (Research In Motion). Perusahaan ini didirikan oleh seorang 

imigran yunani di kota Waterloo, Kanada yaitu Mike Lazaridis. 

 Pada tahun 2002, produk BlackBerry dikeluarkan di pasaran sebagai smartphone 

dengan teknologi push-email. Blackberry merupakan suatu produk terpadu yang terdiri 

dari perangkat komunikasi (smartphone) yang terintegrasi dengan perangkat lunak 

software yang mempunyai kemampuan untuk mengakses berbagai macam tipe data dan 

layanan komunikasi. Data, aplikasi maupun email yang biasa dilakukan dikomputer, saat 

ini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat Blackberry dimanapun user berada 

selama terkoneksi dengan jangkauan provider. Teknologi push email memudahkan 

konsumen menerima, mengunduh (download), membaca dan merespon email dengan 

seketika. Salah satu aplikasi utama dalam produk BlackBerry adalah BlackBerry 

Messenger (BBM), yaitu program pengirim pesan instan yang disediakan untuk para 

pengguna perangkat BlackBerry.  

BlackBerry Messenger (BBM) merupakan salah satu keunggulan dari 

penggunaan BlackBerry, selain layanan push mail. Layanan messenger ini dibuat khusus 

untuk berkomunikasi di antara pengguna BlackBerry saja. Dengan nomor PIN eksklusif , 

pengguna dapat saling berkomunikasi antar pengguna BlackBerry. Keunggulan lain yang 

dimiliki oleh BBM yaitu dapat mengirimkan foto, data-data dan saat ini perkembangan 

terbaru yaitu BBM dapat melakukan video maupun voice note antar pengguna 

BlackBerry Massenger. 

Dewasa ini banyak produsen berlomba-lomba memasarkan produk smartphone 

dengan kualitas fitur-fitur yang lebih baik dan menarik.  Hal ini tentu dapat menyaingi 

fitur yang dimiliki oleh Blackberry seperti Multitasking. Akses mudah terhadap ribuan 

aplikasi Android lewat Google Android App Market, Multi Media, Media streaming 
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(Youtube, Radio, Video, dsb), dan Web Browsing. Namun demikian fakta di lapangan 

menyatakan bahwa menjamurnya smartphone tidak menurunkan pangsa pasar pembelian 

Blackberry di Indonesia. 

Kemampuan teknologi yang dimiliki oleh Blackberry membuatnya menjadi 

pilihan bagi pengguna handphone yang butuh informasi terbaru secara efektif. Tidak 

heran apabila pengguna BlackBerry Indonesia dikatakan sebagai pengguna terbanyak di 

Asia. Hal ini dapat dilihat dari tingginya penjualan smartphone BlackBerry di ASEAN. 

Menurut Frost & Sullivan pada tahun 2009 telah terjual sebanyak 1,2 juta smartphone di 

Indonesia dan diprediksikan pada tahun 2015 total penjualan smartphone di Indonesia 

akan mencapai 18,7 juta, melampaui penjualan smartphone di negara-negara ASEAN 

lainnya. 

 

Gambar 1. 1 Penjualan Smartphone di ASEAN 

 Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia menempati posisi pertama yang 

memiliki pangsa besar smartphone di Negara ASEAN. Hasil riset lain menurut 

International Data Corporation (IDC) menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 

ketiga, sebagai negara pengguna BlackBerry terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat juga 

Dampak Brand Experience..., Geliana Garfirni, Ma.-Ibs, 2013 



5 

 

angka penjualan yang mengalami peningkatan mulai tahun 2009. Pada gambar 1.2 

diketahui bahwa tingginya penjualan smartphone BlackBerry di Indonesia membuat 

masalah ini menarik untuk dibahas. Dari data statcounter.com pada tahun 2011, 

penjualan smartphone Symbian Os menduduki peringkat pertama di Asia dengan 52,99% 

disusul dengan smartphone android sebesar 10,70% dan peringkat ketiga yaitu 

smartphone BlackBerry Os 9,64%. Di Indonesia peringkat pertama yaitu BlackBerry 

dengan presentase 38,64 %, kemudian disusul oleh Nokia dengan Symbian-nya dan Sony 

Ericsson sebesar 38,38 % dan 7,50%.. 

 

Gambar 1. 2 Penjualan Operating System (OS) pada tahun 2011 

Sumber: www.statcounter.com 

Hal ini menunjukkan bahwa smartphone BlackBerry sangat diminati oleh 

masyarakat Asia terutama masyarakat Indonesia. Sebagian besar penguna BlackBerry di 

Indonesia tertarik dengan fitur BlackBerry Massenger (BBM) yang memungkinkan 

mereka untuk melakukan obrolan singkat (chat) secara real-time. Meskipun memperoleh 

pasar yang tinggi di Indonesia, akan tetapi BlackBerry masih terancam oleh kehadiran 

smartphone android dan iPhone yang memiliki ratusan ribu aplikasi menarik yang dapat 

merebut pangsa pasar dari BlackBerry.  
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 Namun sejumlah fakta terakhir mengungkapkan bahwa angka penjualan  pada 

tahun 2012 lalu, menurut laporan terbaru dari Gartner, penjualan ponsel mengalami 

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sejak tahun 2009, ini adalah pertama 

kalinya angka penjualan ponsel mengalami grafik menurun. Dengan estimasi total 

penjualan ponsel sebesar 1,75 milyar unit pada kuartal keempat 2012, angka ini menurun 

sebesar 1,7% jika dibandingkan estimasi total penjualan ponsel pada kuartal yang sama 

di tahun 2011. Meskipun demikian, jika kita mengambil hanya segmen ponsel pintar 

saja, justru penjualan ponsel pintar pada kuartal keempat 2012 lalu mencatatkan  rekor  

penjualan tertinggi dengan 207,7 juta unit, meningkat 38,4% dari tahun sebelumnya. 

Penjualan smartphone BlackBerry pada tahun 2011 mencapai 51 juta unit dan market 

share sebesar 2,9 % , pada tahun 2012 BlackBerry mengalami penurunan penjualan  

menjadi 34 juta unit dengan market share sebesar 2.0%.  

Tabel 1. 1 Penjualan smartphone di seluruh dunia oleh vendor tahun 2012 (ribuan 

unit) 

 

Sumber: Gartner (February 2013)
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 Data-data di atas telah menunjukkan angka penurunan penjualan BlackBerry, 

salah satu nya disebabkan oleh penurunan operasi system yang berdampak pada 

penurunan market share perusahaan BlackBerry. Penurunan angka penjualan smartphone 

BlackBerry ini menunjukan adanya pergeseran tingkat loyalitas konsumen terhadap 

smartphone BlackBerry, berdasarkan data tersebut maka  hal  ini menarik untuk di telaah 

lebih lanjut bagaimana loyalitas konsumen terhadap sebuah merek produk dengan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Dalam teori pemasaran, loyalitas konsumen merupakan 

suatu komitmen untuk membeli kembali suatu barang atau jasa secara konsisten di masa 

yang akan datang. Oliver (1997) menyatakan bahwa loyalitas adalah suatu kesediaan 

pelanggan untuk melanjutkan pembelian pada sebuah perusahaan dalam jangka waktu 

yang panjang dan mempergunakan produk atau pelayanan secara berulang, serta 

merekomendasikannya kepada orang lain. Salah satu faktor pendorong loyalitas yaitu 

adanya perceived quality dan brand experience. 

 Tingkat loyalitas kosumen dapat didorong dengan persepsi konsumen yang 

ditimbulkan berdasarkan kualitas yang diterimanya. Kesan akan kualitas produk 

smartphone Blackberry melekat pada persepsi konsumen, sehingga mereka tidak ragu 

memperkenalkan kepada orang lain. Hal ini mempengaruhi sebuah Perceived Quality 

(Zeithaml, 1990), yaitu pertama atribut instrinsik atau hal-hal yang secara langsung dapat 

terlihat oleh konsumen, misalnya warna, bahasa, komposisi produk yang dapat 

mempengaruhi konsumen menjadi puas akan kualitas produk Blackberry. Yang kedua 

adalah unsur ekstrinsik atau hal-hal yang secara tidak langsung mempengaruhi 

konsumen dari luar seperti lingkungan. yang dirasakan oleh konsumen. Perceived 

Quality tidak dapat dinilai secara objektif, karena berkaitan dengan persepsi dan 
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penilaian yang berkaitan dengan yang dianggap penting oleh pelanggan. Persepsi 

kualitas yang terdapat pada merek BlackBerry merupakan salah satu factor yang 

menentukan bagi keunggulan merek tersebut dimana persepsi kualitas dipengaruhi oleh 

kualitas produk dan jasa yang telah diberikan oleh produk yang dilihat dari kinerja, ciri 

khas, ketahanan dan kemampuan yang diberikan oleh BlackBerry. Brand experience 

positif yang mengarah pada hasil yang menyenangkan cendrung membuat konsumen 

ingin mengulanginya. Seorang konsumen dapat dipuaskan hanya karena mempunyai 

harapan yang rendah terhadap kinerja suatu produk, sebenarnya harapan rendah tidaklah 

identik dengan kesan kualitas yang tinggi.  Kehadiran smartphone Blackberry tidak lagi 

semata-mata hanya untuk bekerja tetapi telah merambah ke lifestyle individunya. Saat ini 

Blackberry digunakan bukan hanya untuk kegiatan komunikasi tetapi digunakan untuk 

memberikan sebuah identitas di lingkungan nya, sehingga yang ditimbulkan bukan 

keutamaan kualitas produk nya. Begitu juga dengan Pengalaman merek yang berdampak 

positif akan membentuk keputusan menggunakan suatu merek dan memberikan 

kepuasaan sehingga konsumen ingin mengulangi pemakaian merek produk tersebut. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka peneliti tertarik menelaah lebih lanjut 

keterkaitan antara variabel perceived quality dan brand experience terhadap customer 

satisfaction dan brand loyalty pada konteks penelitian produk BlackBerry di Jakarta.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Sebagaimana yang telah diuraikan penelitian ini akan membahas mengenai brand 

experience, perceived quality terhadap customer satisfaction dan brand loyalty, khusus 

nya produk BlackBerry di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat 

diuraikan pertanyaan secara terperinci sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh  Brand Experience terhadap Brand  loyalty? 

2. Bagaimana pengaruh  Brand Experience terhadap Customer Satisfaction? 

3. Bagaimana pengaruh  Perceived Quality terhadap Customer Satisfaction? 

4. Bagaimana pengaruh  Perceived Quality terhadap Brand  Loyalty? 

5. Bagaimana pengaruh  Customer Satisfaction terhadap Brand Loyalty? 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan,  maka 

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

lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kebutuhan manusia akan komunikasi diwujudkan semakin 

berkembangnya teknologi komunikasi handphone. Kebutuhan masyarakat 

terhadap akses internet dan email dimana saja dan kapan saja, membuat 

BlackBerry menjadi fenomena baru di dunia telekomunikasi khususnya 

smartphone. Saat ini  BlackBerry merupakan salah satu smartphone yang banyak 

digemari oleh pengguna handphone di seluruh dunia termasuk Indonesia. 

Keunggulan yang ditawarkan Blackberry yaitu mempunyai penampilan yang 

sangat bersahabat dan dapat selalu terhubung dengan internet dalam mengakses 

email (Facebook, Blogging, Twitter, Yahoo dll) membuat BlackBerry menjadi 

pilihan smartphone yang dicari oleh konsumen. Namun saat ini kehadiran 

smartphone Blackberry tidak lagi semata-mata hanya untuk bekerja tetapi telah 

merambah ke lifestyle individunya. Saat ini Blackberry digunakan bukan hanya 

untuk kegiatan komunikasi tetapi digunakan untuk memberikan sebuah identitas 
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di lingkungan nya,  sehingga yang ditimbulkan bukan keutamaan kualitas produk 

nya.  

2. Di Indonesia pangsa pasar Blackberry terbilang tinggi, menurut harian kompas 

pada tanggal 3 September 2012 disebutkan bahwa Sistem operasi BlackBerry 

mendominasi pasar ponsel pintar di Indonesia dengan 27%, diikuti Symbian 

20%, dan Android 10%. Posisi keempat dan kelima diduduki oleh Windows 

Phone sebesar 8% dan iOS 2%. Tingginya tingkat pengguna BlackBerry di 

Indonesia membuat penelitian ini dilakukan didaerah Jakarta yaitu  Jakarta Pusat, 

Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.  Dalam penelitian 

ini responden yang  diteliti merupakan kalangan mahasiswa/i,  karyawan swasta 

dan sipil serta Ibu rumah tangga yang memiliki rentang umur antara 20 tahun 

hingga 55 tahun. 

3. Loyalitas menjadi tolak ukur produsen dalam memasarkan produknya, terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya loyalitas konsumen terhadap 

sebuah produk seperti perceived quality dan brand experience. Perceived quality 

merupakan penilaian konsumen terhadap keunggulan dan superioritas produk 

secara keseluruhan. Oleh sebab itu, perceived quality didasarkan pada evaluasi 

subjektif konsumen (bukan manajer atau pasar) terhadap kualitas produk. 

Semakin positif persepsi konsumen , maka konsumen cendrung ingin mengulangi 

kembali. Begitu juga dengan brand experience yang dirasakan oleh konsumen. 

Brand experience akan semakin berkesan apabila memiliki perbedaan dari 

pesaing, dan pengalaman konsumen disampaikan dengan positif. Brand 

experience yang dirasakan oleh konsumen secaran  tidak terkontrol, seperti 

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

Dampak Brand Experience..., Geliana Garfirni, Ma.-Ibs, 2013 



11 

 

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

dan promosi-promosi lainnya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh  Brand Experience terhadap 

Brand loyalty. 

2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Brand Experience terhadap 

Customer Satisfaction. 

3. Untuk menguji dan menganalisis Perceived Quality terhadap Customer 

Satisfaction. 

4. Untuk menguji dan menganalisis Perceived Quality terhadap Brand Loyalty. 

5. Untuk m menguji dan menganalisis Customer Satisfaction terhadap Brand 

Loyalty. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang mengenai pada brand experience, perceived quality, terhadap 

customer satisfaction dan brand loyalty produk Blackberry ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 
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 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, wawasan dan 

kontribusi positif hasanah disiplin ilmu pemasaran mengenai pengaruh brand 

experience, perceived quality, terhadap customer satisfaction dan brand 

loyalty smartphone BlackBerry dalam konteks smartphone di Indonesia.  

2. Manfaat Manajerial  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang dapat 

memperluas wawasan khusus nya dalam mengambil keputusan dan alternatif 

dalam mengidentifikasi faktor-faktor pendorong loyalitas khususnya pada 

produk smartphone sejenis BlackBerry yang saat ini menyasar pada pangsa 

smartphone di Indonesia.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang akan dijelaskan secara sistematis. 

Setiap bab akan saling berkaitan dan bab sebelumnya merupakan pedoman untuk bab 

selanjutnya. Masing-masing bab tersebut adalah ; 

BAB 1  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan mejelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB 2 LANDASAN TEORITIS 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang 

akan memuat landasan dan  rerangka konseptual teori yang 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas .Variabel yang 

digunakan adalah brand experience, perceived quality, customer 

satisfaction dan  brand loyality smartphone Blackberry. 

BAB 3  METODE PENELITIAN   

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat 

penelitian, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, 

teknik pengujian kuisioner, teknik pengujian data dan teknik 

pengujian hipotesis. 
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 BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai pengolahan data kuesioner yang 

disebarkan dan telah diisi oleh responden serta pengolahannya 

dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pada 

bab ini akan dijelaskan mengenai analisa dari hasil pengolahan data 

berdasarkan data yang telah diperoleh 

 BAB 5 PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian yang berisi tentang 

kesimpulan dan rangkuman yang didapat dari hasil penelitian pada 

bab-bab sebelumnya. Dari kesimpulan tersebut penulis akan 

membuat saran manajerial yang akan berguna nantinya bagi 

perusahaan tersebut. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh pengusaha 

dan produsen dalam usaha mempertahankan kelangsungan produksi, mengembangkan 

pangsa pasar dan mendapatkan laba dari penjualan produk. Melalui kegiatan pemasaran 

pula, produsen dapat menyampaikan pesan sekaligus dapat membangun hubungan yang 

positif antara produsen dengan konsumen.  

 Definisi Pemasaran itu sendiri menurut (Kotler & Keller, 2009) adalah suatu 

fungsi organisasi dan satu set proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan 

menyampaikan nilai kepada pelanggan dan untuk membangun hubungan pelanggan yang 

memberikan keuntungan bagi organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

organisasi. Adapun definisi menurut American Marketing Association (AMA) dalam 

(Kotler & Keller, 2009) mengatakan bahwa pemasaran adalah fungsi organisasi dan 

serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai 

kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi dan 

yang memiliki kepentingan. 

 Tugas pemasar yaitu merencanakan aktivitas-aktivitas pemasaran dan 

membentuk program pemasaran yang terintegrasi secara penuh untuk menciptakan, 
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mengkomunikasikan dan menghantarkan nilai kepada pelanggan. Aktivitas pemasaran 

muncul dalam semua bentuk sebagai sarana marketing mix (bauran pemasaran) dari 4 

jenis yang luas, yang disebut 4 P dari pemasaran yaitu: harga  (Price), promosi  

(Promotion), tempat (Place), produk (Product).  Produk didefinisikan Kotler & Keller 

(2009) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk menarik perhatian 

pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan 

yang dinilai menurut kualitasnya. Kualitas itu sendiri adalah suatu bentuk penilaian oleh 

konsumen secara menyeluruh atas suatu produk . Secara umum kualitas dapat 

didefinisikan sebagai suatu keuntungan kompetitif atau keistimewaan. Sedangkan 

kualitas yang dirasakan dapat didefinisikan sebagai suatu penilaian konstan atau 

keunggulan ataupun keistimewaan secara menyeluruh terhadap suatu produk (Zeithaml, 

1998). 

 Berhasilnya pemasaran juga bergantung pada kepuasan pelanggan, akan tetapi 

pelanggan yang puas tersebut juga bergantung pada kualitas dari produk dan jasa yang di 

berikan. Sehingga (Kotler & Keller,2009) mendefinisikan kualitas sebagai totalitas fitur 

dan karakteristik dari produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dari definisi yang dijabarkan oleh 

(Kotler & Keller ,2009) jelas pengertian tersebut berfokus pada pelanggan sehingga 

dapat kita tarik kesimpulan bahwa kepuasan akan dicapai ketika seorang penjual dapat 

memberikan produk atau jasa melebihi ekspektasi pelanggan. 

 Saat konsumen merasa puas dengan kualitas dan kinerja produk yang diberikan 

oleh produsen melebihi harapan maka terciptalah kepuasaan dan memiliki 

Dampak Brand Experience..., Geliana Garfirni, Ma.-Ibs, 2013 



17 

 

kecenderungan untuk mengulanginya. Begitu juga pengaruh yang ditimbulkan oleh 

brand experience atau pengalaman konsumen mengenai Smartphone BlackBerry.  

2.1.2 Brand Experience  

 Merek merupakan suatu bentuk identitas dari suatu produk yang dapat 

membedakan produk perusahaan dari produk yang lainnya. Sebuah merek (brand) harus 

di posisikan secara tepat dan jelas dalam benak konsumen , hal ini dikarenakan agar 

konsumen memiliki brand identity yang jelas, positioning yang didukung oleh 

diferensiasi yang kuat agar memiliki brand integrity yang kemudian pada akhirnya akan 

menciptakan sebuah brand image yang berdampak positif terhadap konsumen. 

Terdapat sembilan elemen inti pemasaran  yang terbagi kedalam tiga dimensi 

yaitu, strategi  (segmentation, targeting, positioning), taktik (differentiation, marketing 

mix, selling) dan  value (brand, service, process) yang berperan penting dalam 

memasarkan produk. Salah satu  elemen inti pemasaran yaitu merek (brand) yang 

berperan sebagai value bagi seluruh stecholder perusahaan (pelanggan, karyawan). 

Pelanggan cenderung akan memilih produk dengan merek yang lebih terkenal.  

Kotler & Armstrong (2012) berpendapat bahwa merek lebih dari sekedar nama 

dan simbol. Merek merupakan kunci elemen dalam hubungan perusahaan dengan 

pelanggan, dimana merek mewakili persepsi dan perasaan konsumen tentang produk dan 

segala kinerjanya bahwa produk atau layanan berarti untuk konsumen, dalam analisis 

akhir merek ada pada benak konsumen. Merek merupakan suatu bentuk identitas dari 

suatu produk yang ditawarkan ke pelangggan yang dapat membedakan produk 

perusahaan dari produk pesaing berdasarkan nama, simbol, desain, warna, dapat 

disimpulkan juga bahwa merek tidak hanya sebagai identitas dari suatu produk tetapi 

Dampak Brand Experience..., Geliana Garfirni, Ma.-Ibs, 2013 



18 

 

merupakan nilai yang ditawarkan untuk menciptakan value bagi pelanggan dan 

memberikan manfaat , menciptakan kepuasaan serta memberikan loyalitas. 

Menurut Kotler dalam Delis (2012) merek merupakan simbol yang disampaikan 

kepada konsumen dengan enam tingkatan, yaitu: 

1. Atribut, yaitu merek mengingatkan atribu-atrbut tertentu yang dimiliki 

oleh produk. 

2. Manfaat, yaitu atribut-atribut yang diterjemahkan menjadi manfaat yang 

fungsional 

3. Nilai, yaitu merek yang dapat memeberikan sesuatu tentang nilai 

produsennya.  

4. Budaya, yaitu merek melambangkan budaya tertentu 

5. Kepribadian, yaitu merek tersebut juga mencerminkan kepribadian 

tertentu. 

6. Pemakai, yaitu merek menyiratkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. 

 Pemahaman mengenai merek tidak dapat dipisahkan dari tipe-tipe utama merek, 

karena masing-masing tipe memiliki citra merek yang berbeda. Tiga tipe merek meliputi: 

attribute brand, aspirational brand dan brand experience.  

1. Attribute brand, yaitu merek-merek yang memiliki citra yang mampu 

mengkomunikasikan keyakinan/kepercayaan terhadap atribut fungsional 

produk, hal ini sangat sulit bagi konsumen untuk menilai kualitas dan fitur 
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secara obyektif dan banyak tipe produk sehingga konsumen cenderung 

memilih merek-merek yang dipersepsikan sesuai dengan kualitasnya. 

2. Aspirational brand, yaitu merek-merek yang menyampaikan citra tipe orang 

yang membeli merek bersangkutan. Citra tersebut tidak banyak menyangkut 

produknya, tetapi justru lebih banyak berkaitan dengan gaya hidup yang 

didambakan. Keyakinan yang dipegang konsumen adalah bahwa dengan 

memiliki merek semacam ini, akan tercipta asosiasi yang kuat antara dirinya 

dengan kelompok aspirasi tertentu.  

3. Brand experience, yaitu mencerminkan merek-merek yang menyampaikan 

citra asosiasi dan emosi bersama. Tipe ini memiliki citra melebihi sekedar 

aspirasi dan lebih berkenaan dengan kesamaan filsofi antara merek dan 

konsumen individual. Kesuksesan brand experience ditentukan oleh 

kemampuan merek bersangkutan dalam mengekspresikan individualitas dan 

pertuumbuhan personal 

 Brand experience merupakan salah satu strategi dari marketing value dimana value 

terdapat elemen merek yang mempengaruhi citra merek sehingga dengan menerapkan 

strategi brand experience konsumen mendapatkan pengalaman yang tidak dimiliki oleh 

merek lain. Brand Experience (pengalaman merek) secara konseptual berbeda dengan 

konsep merek lain seperti citra merek, kesadaran merek, dan sikap merek. Brand 

experience merupakan salah satu hal penting dalam mengembangkan strategi pemasaran. 

(Brakus et,al, 2009). Pengalaman merek dikonseptualisaskan sebagai "Subyektif, 

tanggapan konsumen internal (sensasi, perasaan, dan kognisi) dan perilaku respon yang 

dimunculkan oleh merek-terkait rangsangan yang merupakan bagian dari desain merek 
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dan identitas, kemasan, komunikasi, dan lingkungan "(Brakus et,al, 2009). Brand 

experience merupakan variabel yang terkait tetapi juga merupakan konseptual berbeda 

dari konstruksi merek lain. Secara khusus brand experience berbeda dari konstruksi 

eveluatif, afektif dan assosiatif seperti sikap merek, keterlibatan merek, lampiran merek, 

kesenangan konsumen dan kepribadian merek. Pengalaman merek dapat menyebabkan 

ikatan emosional, tetapi emosi hanya satu hasil internal dari ransangan yang 

membangkitkan pengalaman , Brakus et al (2009). 

Brand dalam mengembangkan skala pengalaman merek terdapat empat dimensi, 

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

produk yang dirasakan oleh konsumen. Dalam menciptakan brand experience sebuah 

produk diperlukan keikutsertaan dan dukungan dari konsumen dalam empat dimensi 

terpenting yang meliputi Sensory, Affective, Intellectual dan Behavior. 

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

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

tekstur. 

2. Affective experience, yaitu ketika merek memunculkan perasaan yang 

kuat, emosi atau sentiment. 

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

atau menginduksi kita untuk berfikir dengan cara tertentu. 

4. Behavioral experience, yaitu ketika merek mendorong kita untuk 

melakukan sesuatu atau mengubah perilaku kita sebagai hasil dari 

pengalaman yang telah dilakukan. 
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 Brand experience dapat menyebabkan ikatan emosional, tetapi emosi hanya satu 

hasil internal dari ransangan yang yang membangkitkan pengalaman. Hal yang 

membedakan produk satu dengan pesaing yaitu terletak pada kualitas nya, pengalaman 

kosumen akan produk akan semakin berkesan apabila produk tersebut memiliki 

perbedaan dan manfaat yang dibutuhkan oleh konsumen yang ditunjukan melalui iklan 

dan pelayanan. Akan tetapi  brand experience dapat tidak terkendali melalui berita dari 

mulut ke mulut (word of mouth) konsumen sebelumnya. 

2.1.3 Perceived Quality 

2.1.3.1 Pengertian Produk dan Kualitas 

 Bauran pemasaran (Marketing mix) merupakan kombinasi dari empat variabel 

atau kegiatan yang merupakan inti dari system pemasaran yaitu produk, struktur harga, 

kegiatan promosi dan sistem distribusi yang digunakan oleh perusahaan dalam 

menciptakan respon yang diinginkan oleh pasar (Kotler & Amstrong, 2012). 

Berdasarkan pengertian diatas maka kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut : 

a. Harga (price) 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk 

memperoleh produk tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

b. Tempat (place) 

Distribusi merupakan aktivitas pemasaran untuk membuat produk yang 

tersedia bagi konsumen , kegiatan ini meliputi pendistribusian produk melalui 

berbagai saluran distribusi produk sehingga mudah didapatkan oleh konsumen. 
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c.  Promosi (promotion) 

Merupakan aktifitas yang digunakan untuk mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan mempengaruhi konsumen agar tertarik dan berniat untuk 

melakukan pembelian produk. 

d. Produk (product) 

Merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan 

kepada pasar yang meliputi desain produk sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

Bauran pemasaran merupakan awal dari rencana dalam membangun dan 

menawarkan nilai sebuah produk kepada konsumen. Produk merupakan hal-hal yang 

dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, akuisisi, digunakan atau dikonsumsi 

yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen (Kotler & Amstrong, 2012). 

Produk secara luas dapat mencakup organisasi, ide, acara, orang, dan tempat. Produk 

merupakan kunci dari keseluruhan elemen yang ditawarkan oleh pasar. Secara umum 

kualitas dapat didefinisikan sebagai suatu keuntungan kompetitif atau keistimewaan. 

Persepsi adalah  proses penyeleksian dan penginterprestasian dari semua kesan 

yang diterima oleh konsumen terhadap dampak yang diterima dari penggunaan produk. 

Pengevaluasian kualitas berlangsung dalam perbandingan antara kualitas suatu produk 

dikatakan  baik atau buruk tergantung dari keunggulan dan manfaat yang diberikan pada 

kosumen. Sebenarnya kualitas dapat dikatakan sebagai tanggung jawab produsen produk 

dalam menyajikan produk kepada konsumen yang dihadapkan dengan berbagai macam 

kualitas yang ada sehingga diharapkan dapat memilih salah satu yang sesuai dengan 
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keinginannya dan kebutuhannya. Hal ini tentunya akan mempercepat dalam  

memutuskan untuk melakukan pembelian. 

2.1.3.2 Pengertian Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

 Persepsi kualitas (Perceived quality) didefinisikan sebagai persepsi pelanggan 

terhadap kualitas keseluruhan atau keunggulan suatu produk atau jasa sehubungan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan , relatif terhadap alternatif (Zeithaml, 1998).  

 Menurut (Zeithaml, 1988) kualitas adalah suatu bentuk penilaian yang 

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

 a. Kualitas Afektif  

Kualitas yang dirasakan sebagai suatu bentuk penilaian yang menyeluruh atas 

suatu produk atau suatu penaksiran yang sifatnya global.  

 b. Kualitas Kognitif  

Yaitu suatu penarikan kesimpulan tentang kualitas yang didasarkan pada 

isyarat-isyarat tingkat rendah dan evaluasi produk secara menyeluruh. 

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

didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan 

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

(2009) menegaskan satu hal yang harus selalu diingat yaitu bahwa persepsi kualitas 

merupakan persepsi pada para pelanggan. Aaker juga menguraikan bahwa persepsi 

kualitas berbeda dengan kepuasan. Seorang pelanggan bisa dipuaskan dikarenakan 

memiliki harapan yang rendah terhadap tingkat kinerja. Persepsi kualitas yang tinggi 

tidak identik dengan harapan yang rendah. Persepsi kualitas berbeda dengan sikap. Suatu 

sikap positif bisa ditimbulkan karena suatu produk dengan kualitas rendah sangat murah. 
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Sebaliknya seseorang mungkin mempunyai sikap negatif terhadap produk kualitas tinggi 

yang dirasakan terlalu mahal. Persepsi kualitas  juga mencerminkan perasaan konsumen 

yang tidak terlihat dan secara menyeluruh mengenai suatu merek produk, akan tetapi 

biasanya persepsi kualitas didasarkan pada dimensi yang termasuk dalam karakteristik 

produk tersebut menggunakan merek produk dikaitkan dengan keandalan, keunggulan 

kinerja untuk memahami persepsi kualitas.  

 Persepsi konsumen akan kualitas produk ditentukan oleh kinerja produk tersebut 

seperti yang dilakukan konsumen dan masing-masing dimensi kualitas. (Zeithaml, 1988) 

menjelaskan bahwa konsumen juga menggunakan isyarat informasi untuk 

mengembangkan keyakinan dan penilaian akan produk. Dalam evaluasi kualitas para 

konsumen biasanya tidak hanya mempertimbangkan aspek fungsional dan keuntungan 

obyektif, tetapi juga keuntungan subyektif emosional. Keyakinan tersebut selanjutnya 

direspon dengan melakukan pilihan atau evaluasi. Persepsi konsumen akan kualitas 

tersebut menurut Zeithaml merupakan faktor penentu utama dalam pemilihan barang dan 

perilaku berbelanja. Terdapat variabel persepsi kualitas dapat diukur dengan empat 

dimensi yaitu: 

1. Penilaian Fungsi (Function) yaitu persepsi terhadap kualitas kinerja primer 

yang ada pada suatu produk 

2. Keandalan (Reliability) yaitu persepsi konsumen terhadap kepercayaan suatu 

produk 

3. Kesesuaian (Confermence) adalah persepsi konsumen terhadap kepuasan yang 

didasarkan pada pemenuhan persyaratan ataui spesifikasi yang telah ditetapkan 

terhadap produk 

Dampak Brand Experience..., Geliana Garfirni, Ma.-Ibs, 2013 



25 

 

4. Gengsi (Prestise) merupakan penilaian konsumen terhadap kualitas nilai 

produk menurut konsumen 

Persepsi kualitas yang tinggi menunjukkan bahwa konsumen telah menemukan 

perbedaan dan kelebihan produk tersebut dengan produk sejenis setelah melalui jangka 

waktu yang lama. Zeithaml (1988) menyatakan bahwa persepsi kualitas adalah 

komponen dari nilai merek oleh karena itu persepsi kualitas yang tinggi akan mendorong 

konsumen untuk lebih memilih merek tersebut dibandingkan dengan merek pesaing. 

2.1.4 Customer Satisfaction 

 Kepuasaan konsumen merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja 

sebuah produk dalam pencapaian harapan dan pemenuhan kebutuhan yang dirasakan 

manfaatnya secara langsung oleh konsumen. Menurut Kotler & Keller (2000) kepuasan 

konsumen adalah hasil yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah 

perusahaan yang sesuai dengan harapannya. Pelanggan yang puas cenderung tetap loyal 

lebih lama, membeli lebih banyak, kurang peka terhadap perubahan harga dan 

pembicaraannya menguntungkan perusahaan. Dalam rangka menciptakan kepuasan 

pelanggan, produk yang ditawarkan perusahaan harus berkualitas. Kualitas 

mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefit) 

bagi pelanggan. Dalam kaitannya dengan kepuasan konsumen, kualitas memiliki 

beberapa dimensi pokok, tergantung pada konteksnya. Oliver (1997) menyatakan bahwa 

“satisfaction is the fulfillment response”, yaitu penilaian bahwa fitur produk atau jasa, 

atau produk dan jasa itu sendiri, memberikan tingkat pemenuhan berkaitan dengan 

tingkat konsumsi yang menyenangkan termasuk tingkat under-fulfillment dan 

overfulfillment. Kepuasan merupakan konsep dasar untuk tercapainya loyalitas. 
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Customer satisfaction menurut (Oliver, 1999) dirumuskan sebagai pemenuhan 

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

merasakan bahwa konsumsi tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan, keinginan, 

tujuan dan sebagainya, dan pemenuhan atas hal tersebut merupakan kesenangan atau 

kepuasan bagi konsumen. Dalam mengukur kepuasan konsumen (Kotler &  Keller 

,2000) berpendapat bahwa pada perusahaan yang berpusat pada pelanggan, kepuasan 

konsumen/pelanggan merupakan sasaran dan faktor utama dalam sukses perusahaan. 

 Kepuasaan secara umum berarti membandingkan produk yang diterima dengan 

ekspektasi konsumen atas produk tersebut yang hasilnya berupa puas atau tidak 

konsumen terhadap suatu produk, sehingga kita dapat menilai konsumen puas atau tidak 

puas terhadap suatu produk ketika konsumen tersebut telah mengkonsumsi produk 

tersebut sebelumnya. Hal ini menyimpulkan bahwa tingkat kepuasaan konsumen dapat 

dijadikan alat evaluasi purna beli oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus pandai 

meramalkan atau mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi faktor kepuasan konsumen 

dan khususnya ekspektasi konsumen dari produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan. 

 Beralihnya konsumen disebabkan oleh kurang pekanya perusahaan dalam 

memberi pelayanan dan rasa tidak puas konsumen. Berdasarkan pengertian tersebut, 

maka dapat dinyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah suatu tanggapan atau 

penilaian antara persepsi dan ekspektasi pembeli mengenai nilai suatu produk yang 

ditawarkan oleh produsen. Apabila kinerja berada di bawah harapan, maka konsumen 

akan kecewa. Sebaliknya, apabila kinerja sesuai dengan harapan, konsumen akan sangat 

puas. Harapan konsumen dapat dibentuk dari pengalaman masa lampau, komentar dari 

kerabatnya  serta janji dan informasi dari pemasar dan saingannya. Konsumen yang puas 
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akan  setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan memberikan komentar yang 

baik tentang perusahaan. 

 

2.1.5 Brand Loyalty 

 Merek saat ini mengalami banyak kemajuan yaitu bukan lagi sebagai alat untuk 

mengidentifikasi dan membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainya 

namun memiliki keterkaitan dengan konsumen. Bagi konsumen merek memiliki manfaat 

untuk memudahkan proses keputusan pembelian sebuah produk dan menjamin kualitas 

sebuah merek dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Merek juga sangat penting bagi 

produsen dalam membantu  upaya untuk membangun loyalitas dan hubungan yang 

berkelanjutan dengan pelanggan serta untuk melindungi perusahan dari perusahaan 

pesaing lainnya.  

 Dalam pemasaran keberadaan pelanggan yang telah loyal sangat penting bagi 

perusahaan karena mempertahankan pelanggan yang ada umumnya akan lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan yang disebabkan biaya untuk menarik pelanggan 

baru lebih besar dari biaya mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Sehingga 

mempertahankan pelanggan sama dengan mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan (Kotler & Keller, 2000). Loyalitas konsumen pada umumnya merupakan 

suatu sikap yang merujuk pada ukuran keterkaitan konsumen terhadap pemilihan dan 

penggunaan suatu produk, ukuran keterkaitan ini memberikan gambaran tentang 

penggunaan produk dalam waktu yang lama dan untuk masa yang akan datang, serta 

ukuran ini mampu mencerminkan peluang yang sangat kecil mengenai kemungkinan 

seorang konsumen beralih kepada penggunaan produk pesaing, apabila produk pesaing 
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tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut produk 

lainnya (Pepper dan Rogers, 2004) dalam Brakus et al(2009). 

 Aaker (1997) mendefinisikan loyalitas merek (brand loyalty) sebagai suatu 

ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan 

gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek lain yang 

ditawarkan oleh kompetitor, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya 

perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lainnya. Seorang pelanggan yang 

sangat loyal kepada suatu merek tidak akan dengan mudah memindahkan pembeliannya 

ke merek lain, apa pun yang terjadi dengan merek tersebut. Bila loyalitas pelanggan 

terhadap suatu merek meningkat, kerentanan kelompok pelanggan tersebut dari ancaman 

dan serangan merek produk pesaing dapat dikurangi. Dengan demikian, brand loyalty 

merupakan salah satu indikator inti dari brand equity yang jelas terkait dengan peluang 

penjualan, yang berarti pula jaminan perolehan laba perusahaan di masa mendatang. 

 Menurut Mowen, (1995) dalam Brakus (2009) bahwa loyalitas merek 

didefinisikan sebagai tingkatan dimana pelanggan memiliki sikap positif terhadap suatu 

merek, memiliki komitmen dan cenderung untuk terus melanjutkan membeli produk 

dengan suatu merek tertentu dimasa yang akan datang. Dengan demikian, loyalitas 

merek secara langsung dipengaruhi oleh kepuasan / ketidakpuasan pelanggan terhadap 

merek tertentu. Definisi loyalitas merek menurut Schiffman, Bahwa kesetiaan merek 

dinilai dari sikap terhadap suatu merek dengan pembelian secara berulang-ulang. 

 Pelanggan yang loyal pada umumnya akan melanjutkan pembelian merek 

tersebut walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merek produk pesaing yang 

menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul dipandang dari berbagai sudut 
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atributnya. Bila banyak pelanggan dari suatu merek masuk dalam kategori ini berarti 

merek tersebut memiliki brand equity yang kuat. 

2.1.5.1 Tingkatan Loyalitas merek  

 Dalam kaitannya dengan loyalitas merek suatu produk, didapati adanya beberapa 

tingkatan loyalitas merek. Masing-masing tingkatannya menunjukkan tantangan 

pemasaran yang harus dihadapi sekaligus aset yang dapat dimanfaatkan. Adapun 

tingkatan loyalitas merek tersebut adalah sebagai berikut :  

 1. Berpindah-pindah (Switcher)  

Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan sebagai pelanggan 

yang berada pada tingkat yang paling dasar. Semakin tinggi frekuensi 

pelanggan untuk memindahkan pembeliannya dari suatu merek ke merek-

merek yang lain mengindikasikan mereka sebagai pembeli yang sama sekali 

tidak loyal atau tidak tertarik pada merek tersebut. Pada tingkatan ini merek 

apa pun mereka anggap memadai serta memegang peranan yang sangat kecil 

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

adalah mereka membeli suatu produk karena harganya murah.  

 2. Pembeli yang bersifat kebiasaan ( Habitual buyer) 

Pembeli yang berada dalam tingkat loyalitas ini dapat dikategorikan sebagai 

pembeli yang puas dengan mereka produk yang dikonsumsinya atau 

setidaknya mereka tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi 

merek produk tersebut. Pada tingkatan  ini pada dasarnya tidak didapati alasan 

yang cukup untuk menciptakan keinginan untuk membeli produk yang lain 

atau berpindah merek terutama jika peralihan tersebut memerlukan usaha, 
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biaya maupun berbagai pengorbanan lain.Dapat disimpulkan bahwa pembeli 

ini dalam membeli suatu merek didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini.  

 3. Pembeli yang puas dengan biaya peralihan ( Satiesfied buyer)  

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

mengkonsumsi merek tersebut, meskipun demikian mungkin saja mereka 

memindahkan pembeliannya ke merek lain dengan menganggung biaya 

peralihan yang terkait dengan waktu, uang, atau resiko kinerja yang melekat 

dengan tindakan mereka beralih merek. Untuk dapat menarik minat para 

pembeli yang masuk dalam tingkat loyalitas ini maka para pesaing perlu 

mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung oleh pembeli yang masuk 

dalam kategori ini dengan menawarkan berbagai manfaat yang cukup besar 

sebagai kompensasinya  

 4. Menyukai merek (Likes the Brand)  

Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini merupakan pembeli yang 

sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai 

perasaan emosional yang terkait pada merek. Rasa suka Pembeli yang berada 

dalam tingkat loyalitas ini dapat dikategorikan sebagai pembeli yang puas 

dengan mereka produk yang dimonsumsikan atau setidaknya mereka tidak 

mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi merek produk tersebut. Pada 

tingkatan ini pada dasarnya tidak didapati alasan yang cukup untuk 

menciptakan keinginan untuk membeli produk yang lain atau berpindah merek 

terutama jika peralihan tersebut memerlukan usaha, biaya maupun berbagai 

pengorbanan lain. Dapat disimpulkan bahwa pembeli ini dalam membeli suatu 

merek didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini.  
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 5. Pembeli yang komit ( Comitted Buyer )  

Pada tahapan ini pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka memiliki 

suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek dan bahkan merek tersebut 

menjadi sangat penting bagi mereka dipandang dari segi fungsinya maupun 

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

salah satu aktualisasi loyalitas pembeli ditunjukkan oleh tindakan 

merekomendasikan dan mempromosikan merek tersebut kepada pihak lain. 

2.1.5.2 Karakateristik konsumen yang loyal  

 Seperti penjelasan diatas bahwa konsumen yang loyal akan tercermin oleh 

perilaku konsumen tersebut dalam memandang produk. Perilaku tersebut dapat menjadi 

suatu ukuran untuk menjabarkan sebuah karakteristik konsumen yang loyal. Menurut 

Assael (1992) konsumen yang loyal, yaitu: 

1. Pelanggan yang mempunyai loyalitas terhadap suatu merek akan cenderung 

merasa lebih percaya diri terhadap pilihan-pilihan mereka 

2.  Pelanggan yang mempunyai loyalitas terhadap suatu merek akan merasakan 

resiko yang lebih tinggi ketika harus membeli merek yang belum pernah 

mereka konsumsi, sehingga mereka menganggap jika mereka loyal terhadap 

suatu merek merupakan salah satu saran untuk mengurangi risiko terhadap 

pembelian 

3. Pelanggan yang mempunyai loyalitas terhadap suatu merek cenderung akan 

lebih setia terhadap suatu toko atau store yang menyediakan produk yang 

mereka gunakan, sehingga secara tidak disadari juga tercipta store loyalty 
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4. Pelanggan yang mempunyai loyalitas terhadap suatu merek cenderung 

merupakan konsumen yang berasal dari golongan-golongan minoritas di suatu 

wilayah pasar, karena mereka cenderung mempunyai perilaku “mencari aman” 

dalam melakukan pembelian. 

 Beberapa pendekatan dalam mengukur loyalitas konsumen menurut Aaker , 

terdapat beberapa pendekatan untuk mengukur loyalitas konsumen , seperti behavior 

measures, switching costs, measuring satisfaction, liking of the brand dan commitment : 

1. Behavior measures 

Merupakan suatu cara langsung untuk mengukur loyalitas terutama terhadap 

perilaku yang dilakukan karena kebiasan adalah untuk mempertimbangkan 

pada pembelian yang benar-benar dilakukan (actual purchase pattern). 

Terdapat 3 cara dalam pengukuran perilaku yang dapat digunakan yaitu : 

a. Repurchase rates yaitu pengukuran terhadap prosentase pembelian 

konsumen terhadap merek yang sama pada pembelian berikutnya. 

b. Percent of purchase yaitu pegukuran terhadap pembelian merek yang telah 

dibeli dibandingkan dengan merek-merek lain dari suatu jumlah pembelian 

tertentu yang terakhir. 

c. Number of brands purchased yaitu pengukuran terhadap prosentase 

konsumen tersebut menggunakan satu merek, dua merek atau lebih. 

2. Switching costs 

Merupakan suatu pendekatan dalam mengukur loyalitas dengan mengukur 

perbedaan pengorbanan atau risiko kegagalan, biaya energi dan fisik yang 

dikeluarkan konsumen karena ia memilih salah satu alternatif. Apabila 

switching costs besar maka seorang konsumen akan lebih berhati-hati dalam 
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berpindah ke merek lain karena risiko kegagalan yang dihadapi juga besar, 

begitu pula sebaliknya, switching costs kecil maka seorang konsumen akan 

lebih mudah dalam berpindah ke merek lain karena risiko kegagalan yang 

dihadapi kecil pula. Dengan demikian pendekatan ini digunakan untuk 

mengukur loyalitas seorang konsumen. 

3. Measuring satisfaction 

Pendekatan dalam mengukur loyalitas dengan cara mengukur kepuasan yang 

diperoleh dari suatu merek tertentu. apabila setelah menggunakan suatu merek 

tertentu dan konsumen tersebut merasa puas atau sudah merasa mendapat 

manfaat sesuai dengan harapannya, hal ini akan menyebabkan ia berhenti 

menggunakan merek lain dan memutuskan untuk membeli merek tersebut 

secara konsisten sepanjang waktu, yang artinya telah tercipta loyalitas 

konsumen terhadap suatu merek. 

4. Liking of the brand 

Pendekatan ini diukur melalui tingkat kesukaan konsumen terhadap merek 

secara umum. Hal ini dapat diukur melalui timbulnya kesukaan terhadap suatu 

merek baik suka pada badan usaha sebagai produsen, persepsi dan atribut 

merek yang bersangkutan, maupun pada kepercayaan terhadap merek tersebut. 

Konsumen dikatakan loyal apabila pembelian tyerhadap merek tersebut bukan 

karena adanya penawaran khusus, tetapi karena konsumen percaya pada 

kualitas merek tersebut. 

5. Commitment 

Pendekatan ini diukur dari komitmen konsumen terhadap suatu merek tertentu. 

Loyalitas konsumen dapat timbul bila ada kepercayaan dari konsumen 
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terhadap merek sehingga ada komunikasi dan interaksi diantara konsumennya 

yaitu dengan membicarakan, merekomendasikan dan bahkan mengajurkan 

pada orang lain dengan menjelaskan mengapa ia membeli dan menggunakan 

produk tersebut. Apabila cocok dengan apa yang diharapkan, maka akan 

timbul loyalitas konsumen terhadap suatu merek. 

2.2 Pengembangan Hypothesis 

2.2.1 Hubungan Brand Experience terhadap Brand Loyalty 

Brand experience positif yang mengarah pada hasil menyenangkan akan 

cendrung membuat konsumen ingin mengulangi kembali pengalamannya. Apabila 

kegiatan  mengulangi konsumen dalam displin ilmu pemasaran disebut loyalitas. Selain 

itu dalam meningkatkan keterikatan emosional, pengalaman dengan merk yang positif 

juga berpengaruh secara positif terhadap loyalitas mereka pada suatu merk (Oliver, 1997; 

Reicheld, 1996) dalam Brakus et al (2009). Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil studi 

yang dilakukan oleh Brakus et al (2009) yang menunjukkan bahwa pengalaman dengan 

suatu merk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

Berdasarkan argumentasi diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Brand Experience memiliki pengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

2.2.2 Hubungan Brand Experience terhadap Customer Satisfaction 

Konsumen mencari kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan (Freud 

[1920] 1950) dalam Brakus et al (2009) dan mereka membutuhkan stimulasi intelektual 

untuk menghindari kebosanan (Cacioppo dan Petty 1982) dalam Brankus (2009). 

Dengan demikian, pengalaman memberikan nilai dan utilitas  kepada konsumen (Brakus, 
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Schmitt, dan Zhang 2008). Karena pengalaman memberikan nilai, maka merek lebih 

banyak membangkitkan berbagai dimensi pengalaman, oleh karena itu skala pengalaman 

konsumen memiliki skor yang lebih tinggi secara keseluruhan sehingga semakin puas 

konsumen dengan merek tersebut. Brand experience positif akan menimbulkan hasil 

yang menyenangkan dan memberikan kepuasaan terhadap konsumen.  

Di sisi lain, Brakus et al (2009) meneliti pengalaman merek dan perilaku 

konsumen, dengan tujuan yaitu menggunakan konsep pengalaman merek yang dirasakan 

dapat memprediksi perilaku konsumen. Hubungan pengalaman merek dan kepuasan 

konsumen telah diuji. Hasilnya ditemukan bahwa pengalaman merek memiliki efek 

perilaku terhadap kepuasan konsumen (Brakus et al, 2009). Berdasarkan argumentasi 

diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Brand Experience memiliki pengaruh positif terhadap Customer 

 Satsifaction 

2.2.3 Hubungan Perceived Quality terhadap Customer Satisfaction  

Persepsi kualitas menurut Aaker (1997) dapat didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk dengan apa yang 

diharapkan pelanggan. Ketika ekspektasi konsumen terhadap kualitas sama dengan 

perceived yang dirasakan oleh konsumen maka konsumen akan merasakan kepuasan 

(Parasuraman,1985). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kualitas produk yang positif 

maka akan menimbulkan kepuasan pelanggan  

H3 : Perceived Quality memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction 
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2.2.4 Hubungan Perceived Quality terhadap Brand Loyalty 

Persepsi konsumen akan kualitas produk ditentukan oleh kinerja produk yang 

disesuaikan dengan masing-masing dimensi kualitas. Zeithaml (1988). Perceived quality 

konsumen berpengaruh terhadap kesediaan untuk membeli sebuah produk , yang berarti 

bahwa semakin tinggi nilai yang dirasakan oleh konsumen maka akan semakin tinggi 

pula kesediaan konsumen untuk akhirnya membeli produk tersebut. Nilai yang 

dipersepsikan konsumen baik maka memiliki kecendrungan untuk mengulangi kembali. 

Berdasarkan argumentasi diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Perceived Quality memiliki pengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

2.2.5 Hubungan Customer Satisfaction terhadap Brand Loyalty 

Tingkat kepuasaan konsumen terhadap kinerja produk memiliki kecendrungan 

kuat untuk mengulanginya kembali dan akan merekomendasikan produk atau merek 

yang bersangkutan kepada kerabat dan teman-temannya. Artinya, apabila konsumen 

merasa puas terhadap suatu produk maka hal tersebut akan mengakibatkan pelanggan 

menjadi loyal terhadap produk yang digunakan. Sejalan dengan itu pendapat lain telah 

menunjukkan bahwa kepuasan konsumen mempengaruhi loyalitas. Ketika konsumen 

merasa baik tentang hubungan dan menghargai merek produk maka akan menaikan 

tingkat komitmen dan loyalitas (Anderson dan Sullivan 1993; Mittal dan Kamakura 

2001; Oliver 1997). 

H5 : Customer Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Attitudinal 

Loyalty 
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2.3 Rerangka Konseptual 

        

       H1 

    H2          H5   

  

    H3 

      H4    

     

  

Gambar 2. 1 Model Penelitian
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pemilihan Obyek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah produk handphone BlackBerry, sebuah produk 

smartphone yang mengalami penjualan pesat handphone di Indonesia pada tahun 2009. 

Tinggi nya tingkat penjualan yang disebabkan oleh banyak nya minat pasar penduduk 

Indonesia terhadap produk smartphone BlackBerry menjadi acuan dalam penelitian ini. 

Dikarenakan peneliti tertarik mengenai persepsi pengguna BlackBerry terhadap tingkat 

kepuasaan dan loyalitas produk. Sehingga yang menjadi subyek penelitian nya adalah 

pengguna smartphone BlackBerry. Kriteria umum dari pemilihan calon responden yaitu 

pengguna BlackBerry di wilayah Jakarta berdasarkan pengalaman yang dirasakan saat 

menggunakan handphone BlackBerry, sehingga dalam pengumpulan data akan mudah. 

 Proses penyebaran serta pengumpulan data penelitian berupa kuesioner berupa 

online dan hardcopy yang dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2013 

dengan menyebar kan kuesioner kepada responden pengguna handphone BlackBerry. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu satu jenis riset konklusif yang 

mempunyai tujuan utama menguraikan sesuatu, biasanya berupa karakteristik atau fungsi 

pasar (Maholtra,2004) yang ditandai dengan hipotesis spesifik yang dilakukan 

sebelumnya secara terstruktur yang berdasarkan sampel pada sampel representatif yang 

besar.  
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 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode 

kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori- teori tertentu dengan cara meneliti 

hubungan antar variabel dengan analisis data statistik, hasil yang dicapai membuat 

rekomendasi tindakan awal. Oleh sebab itu sejalan dengan teori diatas maka penelitian 

ini menjelaskan hubungan antara variabel brand experience, perceived quality, customer 

satisfaction  dan brand loyalty.  

Pengumpulan data untuk setiap sampel dari populasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menyebarkan kuisioner sebanyak satu kali dalam satu periode dengan 

satu sampel (single cross-sectional design). Ini diperoleh melalui pertanyaan- pertanyan 

yang di tuangkan ke dalam sebuah kuesioner online mengenai produk dan di sebar 

kepada pengguna BlackBerry dengan menggunakan skala Likert 7 poin yang terdiri dari 

Sangat tidak setuju - Sangat setuju. Data primer ini berupa antara lain: catatan hasil 

responden. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan merupakan data primer, yang dilakukan dengan 

metode survey terhadap konsumen pengguna BlackBerry yang tersebar di Jakarta. Data 

Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau 

perseorangan seperti hasil kuesioner yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

skala Likert 7 poin. Data primer ini berupa antara lain: catatan hasil responden. 

3.3.1 Data Primer 

 Data primer menurut (Malhotra, 2010) yaitu data yang berasal langsung dari 

sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan 

permasalahan yang diteliti yang memiliki waktu pengumpulan yang panjang. Data 
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primer dibagi kedalam 2 macam yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

adalah data yang berupa karakteristik kategori atau ciri khas suatu objek penelitian. Data 

kuantitatif berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan. Untuk data 

kuantitatif dapat didefinisikan sebagai data yang berupa angka-angka atau bilangan baik 

utuh diskrit atau tidak utuh (continue). Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan 

sebuah kuesioner terstruktur yang diberikan kepada sampel dari sebuah populasi dan 

didesain untuk memperoleh informasi yang spesifik dari responden yang disebut survei 

(Malhotra, 2010). Kuesioner yang akan dikembangkan dalam penelitian ini akan terbagi 

dalam beberapa hal, antara lain : 

1. Data screening yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai handphone 

yang digunakan saat ini oleh konsumen kemudian identitas responden terdiri dari 

4 pertanyaan ; nama responden, jenis kelamin responden, usia responden, 

pekerjaan responden. 

2. Profil responden yang terdiri dari 4 pertanyaan yaitu, jenis kelamin, usia saat 

ini, pendididkan terakhir, pekerjaan saa ini. 

3. Bagian pernyataan mengenai brand experience 4 pertanyaan pengembangan 

dari penelitian studi Brakus (2009). Pernyataan disesuaikan dengan penelitian 

terhadap produk handphone BlackBerry 

4. Bagian pertanyaan mengenai terdiri dari 5 pernyataan yang disesuaikan dengan 

indikator dari tingkat kepuasan yang sebelumnya telah dikembangkan oleh Oliver 

(1980) didalam Brakus (2009). Pernyataan disesuaikan dengan penelitian 

terhadap produk handphone BlackBerry 
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5. Bagian pernyataan mengenai perceived quality yang terdiri dari 5 pernyataan 

yang merupakan pengembangan berdasarkan penelitian Zeithaml(1988). 

Pernyataan disesuaikan dengan penelitian terhadap produk handphone 

BlackBerry 

6. Bagian pernyataan mengenai brand loyalty, terdiri dari 5 pernyataan yang 

merupakan pengembangan berdasarkan penelitian You dan Donthu (2001). 

Pernyataan disesuaikan dengan penelitian terhadap produk handphone 

BlackBerry 

3.4 Populasi dan sample 

3.4.1 Populasi penelitian 

 Pengertian populasi menurut (Malhotra, 2010). adalah gabungan dari keseluruhan 

objek atau kumpulan individu yang memilki kualitas karakteristik yang telah ditetapkan. 

Sehingga dalam penelitian ini populasi nya adalah seluruh konsumen pengguna 

BlackBerry di Jakarta 

3.4.2 Sampel Penelitian 

 Sampel merupakan sebagian dari populasi sehingga sampel merupakan bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Malhotra, 2004). 

Sampel dari penelitian ini adalah konsumen pengguna BlackBerry di Jakarta. Penentuan 

sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.Responden yang menggunakan handphone BlackBerry yang memiliki 

pengalaman diatas 1 tahun 

2. Responden yang berdomisili di Jakarta. 
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling,  dimana peneliti memiliki kriteria atau tujuan dalam pemilihan 

sampel. Adapun kriteria yang dimaksud adalah konsumen pengguna handphone 

BlackBerry. Sementara dalam penentuan jumlah responden pada penelitian ini mengacu 

pada (Hair et al,2010) ukuran responden yang ideal adalah tergantung pada jumlah 

indikator dikalikan dengan 5-10. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel yang terdiri dari 

19 indikator, maka didapatkan responden untuk penelitian ini adalah : 

  Jumlah indikator : 19 

  Responden minimal : 19 x 6 = 114 

 Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 114 

responden dan data dikumpulkan dengan cara meyebarkan kuesioner pada responden 

pengguna handphone BlackBerry di Jakarta. Penelitian ini akan menggunakan model 

SEM (structural equation modeling) dengan estimasi Maximum Likelihood Estimation 

(MLE). Sesuai yang dinyatakan adalah 100-200 sampel. Model estimasi ini juga dipakai 

sebagai default oleh AMOS (Singgih, 2012). 

3.5 Operasional Variabel  

 Dalam operasional variabel berikut ini diperlihatkan indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel penelitian baik variabel independen maupun variabel 

dependen. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel, yaitu variabel laten dan variabel indikator. 

Variabel laten eksogen muncul sebagai variabel bebas pada semua persamaan yang ada 

dalam model, sedangkan variabel endogen adalah variabel terikat pada paling sedikit 

satu persamaan dalam model meskipun di semua persamaan sisanya variabel tersebut 
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adalah variabel bebas (Wijanto, 2008). Sementara skala yang digunakan untuk mengukur 

instrumen tersebut adalah skala likert 1-7 (Sangat tidak setuju-sangat setuju). Adapun 

operasionalisasi variabel tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 3. 1 Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Question Ket 

1. Brand 

Experience 

pengalaman sebagai subjektif, 

tanggapan konsumen internal yang 

dapat dikategorikan ke dalam 

sensorik, afektif, niat perilaku dan 

intelektual yang ditimbulkan oleh 

merek-terkait rangsangan. 

(Brakus et al., 2009). 

BE1. Blackberry memberikan 

kesan visual yang kuat kepada saya 

BE2. Saya memiliki perasaan 

emosional yang kuat terhadap 

BlackBerry  

BE3. Saya banyak menggunakan 

BlackBerry untuk melakukan 

kegiatan di media social 

BE4. BlackBerry merupakan sarana 

pemecahan pada sejumlah masalah 

yang saya hadapi 

(Brakus et al., 2009) 

Likert 

1-7 

2. Customer 

Satisfaction 

Pemenuhan kesenangan 

yang dirasakan konsumen dalam 

konsumsi. Artinya, 

konsumen dapat merasakan bahwa 

konsumsi tersebut dapat memenuhi 

beberapa 

kebutuhan, keinginan, tujuan dan 

sebagainya, dan pemenuhan atas 

hal tersebut merupakan kesenangan 

atau 

kepuasan bagi konsumen  

(Oliver,1999). 

CS1. Saya merasa puas dengan 

kinerja produk BlackBerry 

CS2. Jika saya bisa melakukannya 

lagi, saya akan membeli merek 

smartphone selain BlackBerry 

CS3.Pilihan saya untuk 

menggunakan smartphone 

BlackBerry  merupakan tindakan 

yang bijak 

CS4. Saya merasa salah dengan 

keputusan untuk menggunakan 

smartphone BlackBerry 

Likert 

1-7 
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No. Variabel Definisi Question Ket 

CS5. Saya senang  melakukan 

aktifitas dengan menggunakan 

smartphone  BlackBerry 

(Oliver,1980) 

3. Perceived 

Quality 

Penilaian subjektif konsumen 

tentang sebuah produk secara 

keseluruhan keunggulan atau 

keutamaan sebuah produk 

(Zeithaml 1988) 

 

PQ1. BlackBerry memberikan 

kualitas yang sangat baik 

PQ2. Kualitas produk BlackBerry 

konsisten 

PQ3. Produk smartphone 

BlackBerry tahan lama 

PQ4. Produk smartphone 

BlackBerry dapat diandalkan 

PQ5. Fitur produk smartphone 

BlackBerry sangat baik  

Likert 

1-7 

4. Brand 

Loyalty 

sebagai tingkatan dimana 

pelanggan memiliki sikap positif 

terhadap suatu merek, memiliki 

komitmen dan cenderung untuk 

terus melanjutkan membeli produk 

 (Mowen, 1995) 

BL1. Saya berniat untuk tetap 

menggunakan BlackBerry dalam 

jangka waktu yang lama 

BL2. Saya berniat membeli produk 

BlackBerry ini kembali 

BL3. BlackBerry akan menjadi 

pilihan pertama saya di masa yang 

akan datang 

BL4. Saya tidak akan membeli 

smartphone merek lain jika merek 

BlackBerry ini tersedia di toko 

BL5. Saya akan merekomendasikan 

produk BlackBerry ini kepada 

teman-teman dan orang lain 

Likert 

1-7 

Sumber: Diolah sendiri oleh peneliti 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 
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3.6 Metode Pengolahan Analisis Data 

Teknik pengolahan data suatu penelitian harus disesuaikan dengan metodologi 

penelitian  yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rangka mengungkap 

penelitian persepsi dan loyalitas konsumen. Analisis data adalah proses penyederhanaan 

data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Metode yang 

dipilih untuk menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang 

akan diteliti yaitu SEM (Structural Equation Modeling) dari paket software statistik 

AMOS digunakan dalam model dan pengujian hipotesis. 

 SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara 

analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan 

antar-variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar-indikator dengan konstruknya, 

ataupun hubungan antar-konstruk (Singgih, 2012). Adapun penggunaan SEM dalam 

model dan pengujian hipotesis adalah karena SEM merupakan sekumpulan teknik-teknik 

statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit 

secara simultan. Yang dimaksudkan dengan model yang rumit adalah model-model 

simultan yang dibentuk melalui lebih dari satu variabel dependen yang dijelaskan oleh 

satu atau beberapa variabel independen dan dimana sebuah variabel dependen pada saat 

yang sama berperan sebagai variabel independen bagi hubungan berjenjang lainnya. 

 Software khusus yang digunakan dalam membantu manganalisis model  untuk 

perhitungan alat statistik dasar dari SEM adalah AMOS. Menurut Singgih, (2012) 

sebagai sebuah model persamaan struktur, AMOS telah sering digunakan dalam 

pemasaran dan penelitian manajemen strategik. Model kausal AMOS menunjukkan 
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pengukuran dan masalah yang struktural dan digunakan untuk menganalisa dan menguji 

model hipotesis. AMOS sangat tepat untuk analisis seperti ini, karena kemampuannya 

untuk : 

1. memperkirakan koefisien yang tidak diketahui dari persamaan linier struktural. 

2. mengakomodasi model yang meliputi latent variabel. 

3. mengakomodasi kesalahan pengukuran pada variabel dependen dan independen. 

4. mengakomodasi peringatan yang timbal balik, simultan dan saling 

ketergantungan.  

Menurut Wijayanto (2008) terdapat beberapa tahapan yang digunakan dalam 

prosedur SEM. Langkah-langkah yang digunakan dijabarkan secara jelas sebagai 

berikut: 

Tahapan 1. Spesifikasi model ( model spesification) 

Sebuah model penelitian harus didukung dengan teori yang kuat dan jelas, hal ini 

dimaksudkan agar dalam analisis data penelitian model yanng digunakan dapat diuji 

dengan baik sesuai dengan teori. Karena tanpa dasar teori yang kuat, SEM tidak dapat 

digunakan. SEM digunakan untuk menguji apakah model tersebut dapat diterima atau 

ditolak. SEM  tidak digunakan untuk membangun sebuah model baru tanpa dasar teori 

yang sudah ada sebelumnya. Tahapan ini berkaitan dengan pembentukan model. 

 Langkah-langkah yang diperlukan dalam memperoleh model yaitu: 

1.Spesifikasi model pengukuran 

 Dalam penelitian ini yang termasuk kedalam variabel laten variabel brand 

experience, perceived quality, customer satisfaction  dan brand loyalty. Dalam model 

penelitan terdapat variabel eksogen dan endogen, eksogen sebagai variabel bebas 
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(independent) pada semua persamaan yang ada dalam model. Sedangkan variabel 

endogen  yang merupakan variabel terikat (dependent)  paling sedikit satu persamaan 

dalam model, meskipun di semua persamaan sisanya variabel tersebut adalah variabel 

bebas. Variabel eksogen penelitian yaitu, , brand experience, perceived quality  dan 

variabel endogen penelitian yaitu customer satisfaction  dan brand loyalty.  

Definisi variable teramati (observed variable) atau variable terukur (measured 

variabel, disingkat MV) adalah variable yang dapat diamati dan sering disebut sebagai 

indikator. Variable teramati merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten. Pada 

metode survei dengan menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan pada kuesioner 

mewakili sebuah variabel teramati, maka dalam penelitian ini terdapat 19 pernyataan 

yang mewakili 19  variabel teramati. 

2. Langkah selanjutnya ialah menggambarkan model struktural, sebelum 

menggambar model struktural berikut beberapa ketentuan yang ada pada penggambaran 

model struktural menggunakan SEM menurut Singgih (2012): 

 Anak panah satu arah digunakan untuk melambangkan hubungan kausalitas yang 

biasanya merupakan permasalahan penelitian dan juga dihipotesiskan 

 Anak panah dua arah digunakan untuk melambangkan korelasi antara dua 

variabel eksogen dan mungkin juga korelasi antara dua indikator  

 Variabel eksogen, adalah variabel yang mempengaruhi, biasa disebut variabel 

independen dalam analisis regresi 

 Variabel endogen, adalah variabel yang dipengaruhi, biasa disebut variabel 

dependen dalam analisis regresi 
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 Bentuk elips, digunakan untuk melambangkan suatu konstruk yang tidak diukur 

secara langsung, tetapi diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator 

 Bentuk kotak, melambangkan variabel yang diukur langsung (observerb) 

 Model Struktural menggambarkan hubungan-hubungan yang terdapat diantara 

variabel-variabel laten.  

 Model struktural dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 1 Model struktural 

Sumber : dikembangkan sendiri oleh peneliti 

 

Keterangan : 

γ : Regresi variabel laten eksogen pada variabel laten endogen 

β: Menunjukkan endogen pada variabel laten endogen 
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δ : Kesalahan estimasi. Nilai diberikan pada variabel laten endogen 

ξ : vector random dari variabel laten eksogen 

ε : vector random dari variabel laten endogen 

 Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel laten dalam pengukurannyan, model 

pengukuruan tiap variabel sebagai berikut: 

1. Model Pengukuran Brand Experience 

 Model Brand Experience merupakan salah satu variabel eksogen dalam peneltian 

ini. Model pengukuran variabel brand experience yang terdiri dari empat pertanyaan dan 

4 indikator yang merupakan model first order confirmatory faktor analysis (1st CFA), 

Berdasarkan definisi operasional dari variabel brand experience pada gambar 3.1, maka 

dibuat model pengukuran sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 2 Model pengukuran brand experience 

Sumber : dikembangkan sendiri oleh peneliti 

 

 

 

 

Dampak Brand Experience..., Geliana Garfirni, Ma.-Ibs, 2013 



50 

 

2. Model pengukuran Perceived Quality 

 Model perceived quality  merupakan salah satu variabel eksogen dalam penelitian 

ini. Model pengukuran variabel perceived quality  terdiri dari empat pertanyaan yang 

terdiri dari 5 indikator dan merupakan variabel laten dan model first order confirmatory 

faktor analysis (1st CFA), Berdasarkan definisi operasional dari variabel brand 

experience pada gambar 3.1, maka dibuat model pengukuran sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 3 Model pengukuran brand experience 

Sumber : dikembangkan sendiri oleh peneliti 
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3. Model pengukuran Customer Satisfaction 

 Pada Model customer satisfaction merupakan salah satu variabel endogen dalam 

peneltian ini. Model pengukuran variabel customer satisfaction terdiri dari lima 

pertanyaan dan terdiri dari 5 indikator yang merupakan variabel laten dan model first 

order confirmatory faktor analysis (1st CFA), Berdasarkan definisi operasional variabel 

pada tabel 3.1 dari variabel customer satisfaction, maka dibuat model pengukuran 

sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 4 Model pengukuran Customer Satisfaction 

Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti 
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4. Model pengukuran Brand Loyalty 

 Model brand loyalty merupakan salah satu variabel endogen dalam peneltian ini. 

Model pengukuran variabel brand loyalty terdiri dari lima pertanyaan dan terdiri dari 5 

indicator yang merupakan variabel laten dan model first order confirmatory faktor 

analysis (1st CFA), Berdasarkan definisi operasional dari variabel brand loyalty pada 

gambar 3.1, maka dibuat model pengukuran sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3. 5 Model pengukuran Brand Loyalty 

Sumber : dikembangkan sendiri oleh peneliti 

1. Spesifikasi Model Persamaan Struktural 

Langkah selanjutnya adalah mengkonversikan model struktural dalam SEM ke 

dalam persamaan, baik persamaan struktural maupun persamaan model pengukuran, 

adapun persamaan tersebut ialah sebagai berikut : 

 

a. Persamaan model struktural 
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Persamaan struktural dirumuskan untuk menyatakan hubungan 

antar variabel. Pada dasarnya persamaan struktural dibangun dengan 

pedoman sebagai berikut : 

 

 

Persamaan struktural dari model struktural pada gambar 3.1. dapat dinyatakan 

sebagai berikut : 

Customer Satisfaction = γ11x ξ1 + γ12 x ξ2 + δ1 

Brand Loyalty = γ21 x ξ1 + γ22 x ξ2 + β21 x ƞ1 + δ2 

Tabel 3. 2 Persamaan Struktural 

Sumber Diolah  sendiri oleh peneliti 

Tahapan 2 . Identifikasi (identification) 

 Dalam mengidentifikasi model terdapat 3 katagori dalam persamaan secara 

simultan, yaitu :  

1. Under indentified model 

  Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari jumlah data 

yang diketahui (data tersebut merupakan varience dan covariance dari variabel-

variabel teramati) 

 

 

2. Just identified model  

Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen +Error 
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  Model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan data yang 

diketahui. 

3. Over indentified model 

 Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari jumlah data 

yang diketahui. 

Dalam penelitian gambar 3.1 kita dapat memeriksa identifikasinya dan sekaligus 

degree of freedom-nya seperti di bawah ini : 

a. Dalam penelitian gambar 3.1 terdapat Jumlah data yang diketahui sebesar 19 

variable teramati. Variabel teramati dalam sebuah model yang berjumlah n, maka 

jumlah data adalah (n x (n+1))/2. Maka dari variabel teramati ini dapat dihitung 

jumlah data n = 19 yang diketahui adalah 

= (n x (n +1)) / 2 

= (19 x (19+1)) / 2 

Hasil jumlah data yang diketahui adalah 190 data. 

b. Jumlah parameter yang diestimasi. Dari model yang telah dispesifikasikan pada 

gambar 3.1, maka dapat dihitung jumlah parameter yang diestimasikan.  

 B : terdiri dari 1 parameter yaitu B1 pada matriks B 

 Г: terdiri dari 4 parameter yaitu G1, G2, G3, dan G4 pada matriks Г 

 Λx:  terdiri dari 9paramater yaitu L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8  dan L9  pada 

matriks Λx 

 Λy : terdiri dari 10 parameter yaitu : L11, L12, L13, L14 , L15, L16, L17, L18 

dan L219pada matriks Λy 

 Θ δ: terdiri dari 9parameter yaitu ζ²MEI1, ζ² MEI 2, ζ² MEI 3, ζ² MEI 4, ζ² MEI 5,  
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ζ² MEI6, ζ² MEI7, ζ² MEI8, ζ² MEI9, pada matriks Θδ 

 Θ ε: terdiri dari 10 parameter yaitu ζ² MEI 10,ζ² MEI11, ζ² MEI12, ζ² MEI13, ζ² 

MEI14, ζ² MEI15, ζ² MEI16, ζ² MEI17 dan ζ² MEI18 pada matriks Θε 

 Ψ: terdiri dari 2 parameter yaitu ζ²z1,ζ dan ² z2 pada matriks Ψ 

 Φ: terdiri dari 2 parameter yaitu ζ²BE dan ,  ζ²PQ  Nζpada matriks Φ 

Dari  7 matrik di atas, maka dapat diperoleh total parameter yang terestimasi yaitu:   

1+4+9+10+9+10+2+2=38 

c. Identifikasi. Degree of freedom adalah  jumah data yang diketahui dikurangi 

jumlah parameter yang diestimasi. Jadi degree of freedom nya adalah 190-38 = 

152 > 0 atau positif, dan ini berarti bahwa model yang di spesifikasikan adalah 

over-identified. 

Tahapan 3. Estimasi  

 Setelah mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah over-identified, maka 

tahap berikutnya kita melakukan estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-

parameter yang ada di dalam model. Penelitian ini menggunakan estimator maximum 

likehood  estimator (MLE). MLE secara iteratif akan meminimisasikan fungsi F(S,∑(ѳ)) 

sebagai berikut : 

F ML (ѳ)= log |∑| (ѳ) + tr(S∑
-1

) (ѳ)) – log |S| - (p+q) 

  Di mana diasumsikan ∑(ѳ) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen dalam Wijanto, 

2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model. 
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Tahapan 4. Uji kecocokan (testing fit) 

 Tahap estimasi menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari parameter-

parameter yang diestimasikan. Dalam tahap ini, kita akan memeriksa tingkat kecocokan 

antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi 

koefisien-koefisien dari model struktural. Menurut Hair et.al. (1998) evaluasi terhadap 

tingkat kecocokan data dengan model dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:  

Tahapan 4.1 Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

 Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevalusi secara umum 

derajat kecocokan atau goodness of fit (GOF) anatara data dengan model. Menilai GOF 

suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti pada teknik 

multivariant yang lain. 

Tabel 3. 3 Perbandingan Ukuran-ukuran Goodness of Fit (GOF) 

Ukuran Goodness of Fit (GOF) 
Tingkat Kecocokan yang Bisa 

Diterima 
Kriteria Uji 

Absolute- Fit Measure 

Chi-square (X²) P Nilai yang kecil  Good Fit 

Goodness-of-Fit Index (GFI) 

GFI ≥ 0,90 Good Fit 

0,80 ≤ GFI ≤ 0,90 Marginal Fit 

GFI ≤ 0,80 Poor Fit 

Root Mean Square Error of Approximation 

RMSEA ≤ 0,08 Good Fit 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 Marginal Fit 

RMSEA ≥ 0,10 Poor Fit 

The minimum sample discrepancy function 

(CMIN)/DF (dgree of freedom) 
≤ 3.00 Good fit 

Incremental Fit Measure 

Tucker- Lewis Index atau non-Normed Fit 

Index (TLI atau NNFI) 

NNFI ≥ 0,90  Good Fit 

0,80 ≤ NNFI ≤ 0,90  Marginal Fit 

NNFI ≤ 0,80  Poor Fit 

Sumber : Wijanto (2008) 

4.2 Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 
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 Setelah kecocokan model dan data secara keseluruhan adalah baik, langkah 

berikutnya adalah evaluasi atau uji kecocokan model pengukuran. Evaluasi ini akan 

dilakukan terhadap setiap konstruk atau model pengukuran secara terpisah melalui 

(Wijanto, 2008) : 

 a. Evaluasi terhadap validitas dari model pengukuran. 

 Suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap konstruk 

atau variabel latennya, jika : 

1. Nilai muatan faktornya (factor loading) lebih besar dari nilai kritis 2 

2. Muatan faktor standarnya (standardized factor loading) 0.70 atau 0.50. 

 b. Evaluasi terhadap reabilitas (reability) dari model pengukuran. 

 Untuk mengukur reabilitas dalam SEM dapat menggunakan composite reliability 

measure (ukuran reliabilitas komposit), dan variance extracted measure (ukuran ekstrak 

varian) dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =                   (Σ𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 

      (Σ𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 + Σ𝐸𝑗 

  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 =   Σ (𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 

      Σ(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2+ Σ𝐸𝑗 

 Reabilitas konstruk dinyatakan baik apabila nilai construct reliability > 0,7 

dan nilai variance extracted > 0,5. 

 

4.3. Kecocokan model struktural (structural model fit) 

 Structural model (Model struktural), disebut juga latent variable relationship. 

Persamaan umumnya adalah : 

Ƞ= γ ξ + δ 
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Ƞ=B ƞ + γ ξ + δ 

Ƞ=B ƞ + δ 

 CFA Analisis (Confirmatory Factor Analysis) sebagai Measurement Model 

(model pengukuran) terdiri dari dua jenis pengukuran, yaitu : 

a. Model pengukuran untuk variabel eksogen (variabel bebas) 

Persamaan umumnya : 

X = ɅX ξ + δ 

b. Model pengukuran untuk variabel endogen (variabel tak bebas) 

Y = ɅY + ƞ + ɛ 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pre-Test 

 Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Jumlah 

sampel yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15-30 responden (Malhotra, 

2010). 

3.7.1 Uji Validitas 

 Pengujian Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

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

penelitian diharapkan dapat mengukur variabel customer satisfaction, brand experience, 

perceived quality, brand loyalty. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan 

analisis faktor pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO) 

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

sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Pengukuran Validitas pada Analisis Faktor 

No. . Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure of 

Sampling Adequacy, merupakan sebuah 

indeks yang digunakan untuk menguji 

kecocokan model analisis (Malhotra, 

2010). 

Nilai KMO _ 0.5 mengindikasikan 

bahwa analisis faktor telah memadai, 

sedangkan nilai KMO < 0.5 

mengindikasikan analisis faktor tidak 

memadai. 

2. Bartlett’s Test of Sphericity, merupakan 

uji statistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesis bahwa variabel-

variabel tidak berkorelasi pada populasi. 

Dengan kata lain, mengindikasikan 

bahwa matriks korelasi adalah matriks 

identitas, yang mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor bersifat 

related (r = 1) atau unrelated (r = 0). 

Jika hasil uji nilai signifikan < 0.05 

menunjukkan hubungan yang signifikan 

antara variabel dan merupakan nilai 

yang diharapkan 

3. Anti Image Matrices, untuk 

memprediksi apakah suatu variabel 

memiliki kesalahan terhadap variabel 

lain. 

 

Memperhatikan nilai Measure of 

Sampling Adequacy (MSA) pada 

diagonal anti image correlation. Nilai 

MSA berkisar antara 0 sampai dengan 1 

dengan kriteria : 

 Nilai MSA = 1, menandakan 

bahwa variabel dapat diprediksi 

tanpa kesalahan oleh variabel lain. 

 Nilai MSA _ 0.50 menandakan 

bahwa variabel masih dapat 

diprediksi dan dapat dianalisis 

lebih lanjut. 

Tabel 3.4 Pengukuran Validitas pada Analisis Faktor ( Lanjutan) 
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No. . Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

 Nilai MSA < 0.50 menandakan 

bahwa variabel tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut. Perlu 

dikatakan pengulangan 

perhitungan analisis faktor dengan 

mengeluarkan indicator yang 

memiliki nilai MSA < 0.50  

4 Factor Loading of Component Matrix, 

merupakan besarnya korelasi suatu 

indicator dengan faktor yang terbentuk. 

Tujuannya untuk menentukan validitas 

setiap indicator dalam mengkonstruk 

setiap variabel. 

Kriteria validitas suatu indikator itu 

dikatakan valid membentuk suatu 

faktor, jika memiliki factor loading 

sebesar 0.50 

(Malhotra, 2010) atau akan lebih baik 

jika factor loading sebesar 0.70 (Hair et 

al., 2006) 

 

Sumber : Variances explained dan Factor Loading of Component Matrix (Hair, 2006) 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

 Dalam uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang (Malhotra,2010) Untuk menentukan reliabilitas setiap variabel digunakan 

Cronbach Alpha. Koefisien reliabilitas Cronbach Alpha berkisar antara 0 sampai 1, 

koefisien reliabilitas sebesar 0,6 atau kurang, secara umum mengindikasikan reliabilitas 

yang kurang memuaskan (Malhotra, 2010). Pada perhitungan reliabilitas, variabel yang 

tereliminasi dalam uji validitas tidak diikutsertakan. 

 

3.7 Tingkat Persepsi Responden 
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 Tingkat persepsi responden akan dianalisa dengan menggunakan frequency 

analysis. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap 

pertanyaan yang disampaikan pada kuesioner digunakan mean atau rata-rata jawaban 

responden yang digunakan untuk melihat kecenderungan penilaian responden terhadap 

pernyataan yang diberikan. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif dengan mean 

akan dilakukan dengan menghitung batasan-batasan untuk setiap kelas, dan terdapat 7 

kelas dari 1 sampai 7. Semakin ke kanan akan semakin membentuk persyaratan setuju. 

Untuk mengetahui batasan dari tiap kelas maka digunakan rumus sebagai berikut : 

 

Rumus : Nilai tertinggi - Nilai terendah = 7 – 1 = 0,86* 

     Jumlah Kelas         7 

*pembulatan dari 0,857143. 

Tabel 3. 5 Pembagian Kelas Analisis  

Deskriptif Mean 

Kategori  Rentang Mean Skor Total 

Sangat Rendah 1,00<X≤1,86 

Rendah 1,86<X≤2,72 

Agak Rendah 2,72<X≤3,58 

Sedang 3,58<X≤4,44 

Agak Tinggi 4,44<X≤5,30 

Tinggi 5,30<X≤6,16 

Sangat Tinggi 6,16<X≤7,00 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian 

4.1.1 Profil Perusahaan 

 Blackberry merupakan salah satu smartphone yang berasal dari Kanada yang 

didirikan oleh seorang imigran yunani di kota Waterloo, Kanada. Pendiri dari perusahaan 

Research in Motion (RIM) adalah Mike Lazaridis dilahirkan di Turki. Kemampuannya 

terlihat saat berusia empat dan lima tahun saat Mike membangun sebuah pemutar 

rekaman dsi Lego dan sebuah radio serta melanjutkan kuliah di Universitas Waterloo. 

 BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh perusahaan 

Kanada, Research In Motion (RIM).  Kemampuannya menyampaikan informasi melalui 

jaringan data nirkabel dari layanan perusahaan telepon genggam hingga mengejutkan 

dunia.Kemampuan nya yaitu layanan push e-mail, telepon, sms, menjelajah internet, 

BlackBerry Messenger (BBM), dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Penggunaan 

smartphone ini begitu fenomenal belakangan ini, sampai menjadi suatu kebutuhan 

fashion bagi konsumennya. Setelah 29 tahun berlalu produsen ponsel BlackBerry 

mengusung nama perusahaan Research In Motion (RIM). Di akhir Januari 2013, 

Research In Motion membuat keputusan mengejutkan dengan mengganti nama 

perusahaan menjadi BlackBerry. 
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4.1.2 Sejarah BlackBerry di Indonesia 

 BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan Desember 

2004 oleh operator Indosat dan perusahaan Starhub. Perusahaan Starhub merupakan 

pengejewantahan dari RIM yang merupakan rekan utama BlackBerry. Pasar BlackBerry 

kemudian diramaikan oleh dua operator besar lainnya di tanah air yakni Excelcom dan 

Telkomsel. Awalnya, Indosat hanya menargetkan BlackBerry untuk kalangan Corporate. 

Dalam waktu 3 bulan sejak muncul di Desember 2004, pelanggannya sudah lebih dari 

300 perusahaan. Beberapa bulan kemudian, barulah BlackBerry dilepas untuk kalangan 

individu dengan target pelanggan mencapai 5 ribu orang hingga akhir 2005. Soal 

Starhub, perusahaan ini tak lain adalah rekanan BlackBerry di Indonesia dan menjadi 

bagian dari layanan teknis melalui operator Indosat. 

 Namun di tahun 2006, Indosat memutuskan untuk menangani sendiri 

kerjasamanya dengan RIM. Pasar BlackBerry di Indonesia semakin ramai dengan 

masuknya XL dan Telkomsel dalam persaingan. Hingga saat ini, BlackBerry masih 

menjadi andalan dari operator lokal untuk menggoda konsumen. Meski sangat diminati, 

RIM belum mau membuat kantor perwakilan di Indonesia. Barulah pada tahun 2010, dan 

atas desakan dari pemerintah, sang produsen asal Kanada membangun tempat di Ibu 

Kota. 

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pre-Test 

4.2.1 Hasil Uji Validitas Data Pre Test 

 Dalam menguji validitas konstruk, digunakan faktor analisis karena faktor 

analisis merupakan prosedur yang tepat dalam merangkum data yang saling berkorelasi. 

Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid apabila memiliki factor loading sebesar 
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0,5 atau lebih baik jika factor loading sebesar 0,7 (Hair et al., 2006). Perhitungan faktor 

analisis menggunakan perangkat SPSS 21 dan hasil perhitungannya terdapat pada 

lampiran.Hasil faktor analisis untuk menguji validitas tersebut terdapat pada tabel 4.1: 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Pre-Test 

Variabel 

Laten Indikator KMO SIG MSA  

Factor 

Loading  Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan >0,5 <0,05 >0,5 >0,5 

Brand 

Experience 

BE1. Blackberry 

memberikan kesan 

visual yang kuat 

kepada saya 

0,660 0,000 

0,720 0,800 Valid 

BE2. Saya memiliki 

perasaan emosional 

yang kuat terhadap 

BackBerry  

0,623 0,824 Valid 

BE3. Saya banyak 

menggunakan 

BlackBerry untuk 

melakukan kegiatan 

di media social 

0,586 0,507 Valid 

BE4. BlackBerry 

merupakan sarana 

pemecahan pada 

sejumlah masalah 

yang saya hadapi 

0,679 0,833 Valid 

Customer 

Satisfaction 

CS1. Saya merasa 

puas dengan kinerja 

produk BlackBerry 

0,553 0,000 

0,640 0,796 Valid 

CS2. Jika saya bisa 

melakukannya lagi, 

saya akan membeli 

merek smartphone 

selain BlackBerry 

0,574 0,798 Valid 

CS3.  Pilihan saya 

untuk menggunakan 

smartphone 

BlackBerry  

merupakan tindakan 

yang bijak 

0,599 0,797 Valid 

CS4. Saya merasa 

salah dengan 
0,431 0,753 Valid 
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Variabel 

Laten Indikator KMO SIG MSA  

Factor 

Loading  Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan >0,5 <0,05 >0,5 >0,5 

keputusan untuk 

menggunakan 

smartphone 

BlackBerry 

CS5. Saya senang  

melakukan aktifitas 

dengan menggunakan 

smartphone  

BlackBerry 

0,520 0,595 Valid 

Perceived 

Quality 

PQ1. BlackBerry 

memberikan kualitas 

yang sangat baik 

0,813 0,000 

0,812 0,863 Valid 

PQ2. Kualitas produk 

BlackBerry konsisten 
0,864 0,888 Valid 

PQ3. Produk 

smartphone 

BlackBerry tahan 

lama 

0,792 0,766 Valid 

PQ4. Produk 

smartphone 

BlackBerry dapat 

diandalkan 

0,833 0,776 Valid 

PQ5. Fitur produk 

smartphone 

BlackBerry sangat 

baik  

0,770 0,874 Valid 

Brand Loyalty 

BL1. Saya berniat 

untuk tetap 

menggunakan 

BlackBerry dalam 

jangka waktu yang 

lama 

0,808 0,000 

0,923 0,752 Valid 

BL2. Saya berniat 

membeli produk 

BlackBerry ini 

kembali 

0,727 0,933 Valid 

BL3. BlackBerry 

akan menjadi pilihan 

pertama saya di masa 

yang akan datang 

0,749 0,918 Valid 

BL4. Saya tidak akan 

membeli smartphone 

merek lain jika merek 

0,890 0,777  Valid 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-Test (Lanjutan) 
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Variabel 

Laten Indikator KMO SIG MSA  

Factor 

Loading  Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan >0,5 <0,05 >0,5 >0,5 

BlackBerry ini  

tersedia di toko 

BL5. Saya akan 

merekomendasikan 

produk BlackBerry 

ini kepada teman-

teman dan orang lain 

0,894 0,754  Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 21 yang telah diolah pada Juli 2013  

 Pada tabel 4.1 menunjukkan hasil dari faktor analisis yang berfungsi untuk 

menguji validitas dari seluruh variabel penelitian. Ukuran kecukupan sampling Kaiser 

Meyer-Olkin (KMO) merupakan suatu indeks yang digunakan untuk menguji kecocokan 

model faktor analisis (Malhotra, 2010). Nilai KMO antara 0.5 sampai 1 mengindikasikan 

bahwa model analisis faktor telah memadai, sedangkan nilai KMO < 0.5 

mengindikasikan bahwa faktor analisis tidak memadai (Malhotra, 2010).  

 Untuk memprediksi kesalahan tersebut dapat menggunakan anti image matrices 

dengan memperhatikan nilai MSA berkisar antara 0 sampai 1, dengan kriteria sebagai 

berikut : 

• Nilai MSA =0.1, menandakan bahwa variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan 

oleh variabel lain 

• Nilai MSA= 0.50 menandakan bahwa variabel masih dapat diprediksi dan dapat 

dianalisis lebih lanjut. 

• Nilai MSA < 0.50 menandakan bahwa variabel tidak dapat dianalisis lebih 

lanjut. Perlu dikatakan pengulangan perhitungan analisis faktor dengan 

mengeluarkan indikator yang memiliki nilai MSA < 0.50. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-Test (Lanjutan) 
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 Hasil pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai MSA setiap indikatornya 0.50 

yang berarti bahwa variabel masih dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. Pada 

bagian akhir dari uji validitas yaitu menentukan factor loading untuk setiap variabel 

dalam membangun faktornya. Factor loading adalah besarnya korelasi suatu indikator 

dengan faktor yang terbentuk. Besarnya factor loading akan menentukan validitas 

indikator dalam membentuk faktor. Indikator tersebut dikatakan valid dalam membentuk 

faktor apabila memiliki factor loading sebesar 0,50 (Malhotra, 2010). Pada penelitian ini, 

seluruh indikator memiliki factor loading diatas 0,50. Oleh karena itu, maka data 

indikator penelitian ini dapat dikatakan valid. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

 Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Cronbach 

Alpha dan perhitungannya menggunakan perangkat SPSS 21.0. Nilai koefisien 

reliabilitas Cronbach Alpha berkisar antara 0 hingga 1, dimana koefisien reliabilitas 

sebesar Menurut Malhotra nilai reabilitas yang baik untuk indikator penelitian adalah 

0,600 (Malhotra, 2010). Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 

4.2 sebaga berikut: 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 

Variabel 
Koefisien Reliabilitas 

Cronbach Alpha 
Kriteria Reliabilitas 

Brand Experience 0,699 Reliabel 

Customer Satisfaction 0,602 Reliabel 

Perceived Quality 0,885 Reliabel 

Brand Loyalty 0,885 Reliabel 
Sumber: Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 21 yang telah diolah pada Juli 2013 
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 Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, hasil pada tabel 4.2 

menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki koefisien reliabilitas cronbach alpha 

lebih dari 0,6, sehingga secara konsisten variabel pada penelitian ini dapat digunakan 

untuk analisis lebih lanjut. 

4.3 Profil Responden  

4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

 

 

Grafik 4. 1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Dari hasil pengolahan kuesioner, pada grafik 4.1 diketahui bahwa responden 

yang berjenis kelamin perempuan memiliki persentase sebesar 58% dari total responden 

yang berjumlah 114 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin pria sebesar 

42%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian 

ini adalah perempuan. 
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4.3.2 Domisili Responden 

 

 

Grafik 4. 2 Domisili Responden 

 Penyebaran kuesioner telah dilakukan  dilima lokasi di Jakarta yaitu Jakarta 

Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat sebagai bagian dari 

penelitian. Dari grafik 4.2 diketahui bahwa kelima lokasi tersebut memiliki persentase 

pengambilan sampel yang berbeda-beda yaitu sebesar 3 % di Jakarta Utara, 73% di 

Jakarta Selatan, 16 % di Jakarta Timur, 4% di Jakarta Pusat, dan, 4% di Jakarta Barat. 

Domisili responden terbesar berada di Jakarta Selatan.  
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4.3.3 Usia Responden 

 

Grafik 4. 3 Usia Responden 

 Pada grafik 4.3 diketahui bahwa responden yang berusia 26-30 tahun dengan 

persentase 5%, 31-35 tahun memiliki persentase sebesar 3% dan persentase yang sama 

sebesar 3% pada usia 36-55 tahun. Usia remaja 20-25 tahun banyak menggunakan 

smartphone BlackBerry dengan presentase 89%. 

4.3.4 Pekerjaan Responden 

 

Grafik 4. 4 Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 Pada grafik 4.4 di atas terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki 

pekerjaan sebagai mahasiswa sebesar 79%. Hal tersebut terjadi dikerenakan saat ini 

smartphone BlackBerry digunakan oleh sebagian besar kalangan anak muda. 
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4.3.5 Konsumen menggunakan lebih dari 1 handphone 

 

Grafik 4. 5 Rata-rata Responden yang Menggunakan lebih dari 1 Handphone 

 Pada grafik 4.5 menunjukan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini 

sebesar 21% responden menggunakan lebih dari 1 handphone dalam pemakaiannya yang 

rata-rata menggunakan smartphone android. 

4.4  Hasil Analisis Data 

 Pada bagian ini akan dilakukan pengolahan data untuk menguji hipotesis yang 

telah diajukan sebelumnya. Model teknik persamaan struktural yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan metode estimasi maximum likelihood (ML). Metode ini 

merupakan metode estimasi yang sering digunakan untuk analisis data dengan 

menggunakan metode structural equation modeling (SEM) . Untuk selanjutnya akan 

diuji apakah model fit dengan data serta mengetahui pengaruh yang ada antar konstruk. 

Seperti pada metode dan prosedur statistik lainnya, baik statistik univariat (seperti uji t, 

ANOVA, korelasi serta regresi) maupun metode statistik multivariat (seperti analisis 

faktor atau analisis diskriminan), prosedur SEM juga mampunyai asumsi-asumsi serta 

syarat-syarat dalam pengerjaanya. 
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 Berikut beberapa hasil analisis yang telah disesuaikan dengan asumsi dan 

persyaratan pada SEM : 

4.4.1 Hasil Uji Normalitas Data 

 Dalam pengujian menggunakan SEM , mensyaratkan data berdistribusi normal 

atau dapat dianggap berdistribusi normal, jika data berdistribusi sangat tidak normal, 

maka hasil analisis dikhawatirkan menjadi bias. Namun demikian, uji normalitas yang 

dilakukan pada SEM mempunyai dua tahapan, pertama menguji normalitas untuk setiap 

variabel, sedangkan tahap kedua adalah pengujian  normalitas untuk semua variabel 

secara bersama-sama, yang disebut dengan multivariate normality. Hal ini disebabkan 

jika setiap variabel normal secara individu, tidak berarti jika diuji secara bersama 

(multivariat) juga pasti terdistribusi normal. Hasil analisis data yang telah diolah 

menggunakan AMOS 21 akan dijelaskan pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas Data 

Variable min max Skew c.r. kurtosis c.r. 

bl1 1.000 7.000 -.123 -.537 -.670 -1.461 

bl2 1.000 7.000 -.095 -.414 -.802 -1.747 

bl3 1.000 7.000 -.033 -.144 -.752 -1.638 

bl4 1.000 7.000 -.046 -.199 -.832 -1.814 

bl5 1.000 7.000 -.066 -.288 -.647 -1.411 

pq1 1.000 7.000 -.278 -1.213 .176 .385 

pq2 1.000 7.000 -.080 -.350 .063 .138 

pq3 1.000 7.000 -.486 -2.117 -.294 -.641 

pq4 1.000 7.000 -.266 -1.160 -.069 -.149 

pq5 1.000 7.000 -.203 -.883 -.177 -.385 

cs1 1.000 7.000 -.182 -.794 -.220 -.480 

cs2 1.000 7.000 -.127 -.554 -1.196 -2.607 

cs3 1.000 7.000 -.440 -1.917 .441 .960 

cs4 1.000 7.000 -.585 -2.548 .417 .909 

cs5 1.000 7.000 .002 .008 .697 1.519 

be1 1.000 7.000 -.061 -.267 .565 1.231 
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Variable min max Skew c.r. kurtosis c.r. 

be2 1.000 7.000 -.264 -1.151 -.174 -.378 

be3 1.000 7.000 -.525 -2.286 -.266 -.580 

be4 1.000 7.000 -.437 -1.907 .048 .105 

Multivariate  
    

80.486 15.210 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 21 yang telah diolah pada Juli 2013 

 Dari data normalitas diatas dapat dilihat bahwa data tidak distribusi normal, 

dikarenakan menurut Santoso  (2012), sebuah distribusi data dikatakan normal jika 

angka cr skewness atau angka cr kurtosis ada diantara -2,58 sampai +2,58, akan tetapi 

jika angka-angka tersebut ada -2,58 atau ada diatas +2,58 maka distribusi dapat 

dikatakan tidak normal. 

 Pada tabel 4.3 diatas, terlihat secara per variabel data dianggap tidak normal 

karena nilai cr skewness berada diantara -2,548 sampai 2,062 sedangkan nilai cr kurtosis 

nya berada diantara -2,607. Secara keseluruhan (multivariat) data dianggap tidak normal 

karena nilai multivariate nya 15,210 yang berarti nilainya diantara -2,58 dan +2,58. 

 

4.4.2  Hasil Analisis Measurement Model 

 Model pengukuran adalah model yang menjelaskan keterkaitan antara variabel 

indikator dengan mengukur variabel laten (Hair et al., 2006). Pada model pengukuran, 

akan dianalisis validitas konstruk dan reabilitas konstruk (Wijanto, 2008).  

 Suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap konstruk atau 

variabel latennya, jika (Wijanto, 2008): 

1. Muatan faktor standarnya (standardized factor loading) ≥ 0.50 

2. Sedangkan reabilitas konstruk dinyatakan baik bila nilai construct reliability ≥0.7 

dan nilai variance extracted ≥ 0.5. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data (Lanjutan) 
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4.4.2.1 Hasil Uji  Validitas dan Reabilitas 

 Pada penelitian ini, terdapat dua indikator dalam variabel customer satisfaction 

yang dibuang, dikarenakan nilai factor loading indikator tersebut berada dibawah 0,5. 

Indikator yang di buang adalah indikator CS2 yang mempunyai nilai factor loading 

sebesar 0,177 dan indikator CS4 dengan nilai 0,268. Sehingga indikator pada awalnya 

berjumlah 19 indikator menjadi 17 indikator yang diteruskan penelitiannya. 

 Penelitian selanjutnya yaitu mengenai variabel manifest (indikator) akan diuji 

apakah indikator-indikator yang disajikan dapat menjelaskan sebuah konstruk (variabel 

laten) melalui uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut:  

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Indikator 

Standardized 

Loading Kriteria 
CR 

Varian 

Extract Kriteria 

≥ 0,50 ≥0,70 ≥ 0,50 

Brand Experience 

BE1 0,726 Valid 

0,768 0,458 
Tidak 

Reliabel 

BE2 0,653 Valid 

BE3 0,523 Valid 

BE4 0,779 Valid 

Customer 

Satisfaction 

CS1 0,568 Valid 

0,757 

  

Reliabel 
 

      

CS3 0,801 Valid 0,514 

 
      

CS5 0,762 Valid   

Perceived Quality 

PQ1 0,814 Valid     

Reliabel 

PQ2 0,661 Valid     

PQ3 0,635 Valid 0,868 0,572 

PQ4 0,793 Valid     

PQ5 0,855 Valid     

Brand Loyalty BL1 0,735 Valid 

0,886 

  

Reliabel BL2 0,827 Valid   

BL3 0,885 Valid 0,611 
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Variabel Indikator 

Standardized 

Loading Kriteria 
CR 

Varian 

Extract Kriteria 

≥ 0,50 ≥0,70 ≥ 0,50 

BL4 0,702 Valid   

BL5 0,747 Valid   

Sumber: Hasil pengolahan data dengan menggunakan AMOS 21 dan Excel 2010 

 Pengujian terhadap reliabilitas dilakukan untuk mengetahui baik atau tidaknya 

derajat kesesuaian yang dimiliki oleh suatu indikator dalam menjelaskan satu variabel 

pada sebuah model. 

 Dalam Hair et al (2006) menyatakan bahwa pengukuran reabilitas untuk SEM 

dapat dilakukan dengan menggunakan construct reliability measure (CR) maupun varian 

extract (VE) dengan cara melihat besaran factor loading kemudian menghitung secara 

manual sesuai denagn rumus berikut : 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =                   (Σ𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 

      (Σ𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 + Σ𝐸𝑗 

  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 =   Σ (𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 

      Σ(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2+ Σ𝐸𝑗 

1. Brand Experience 

(Σ standardized loading)²  = (0.726 + 0.653 + 0.523 + 0.779)² = 7,187 

Σ (standardized loading)²  = 0.726 ² + 0.653² + 0.523² + 0.779² =1,833 

Σ error    = 0.472 + 0.573 + 0.726 + 0.400 =2,16  

      

Construct Reliability (CR) =   (Σ standardized loading)²  =0,768 

      (Σ standardized loading)² +Σ error 

 

Variance Extracted (VE) =   Σ (standardized loading)²  =0,458 

     Σ (standardized loading)² +Σ error 

 

 

2. Customer Satisfaction 

 (Σ standardized loading)²  = (0.568 + 0.801 + 0.762 )² = 4,541 

Σ (standardized loading)²  = 0.568² + 0.801² + 0.762² =1,544 

Σ error    = 0.677 + 0.358 + 0.419 =1,455  

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan) 
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Construct Reliability (CR) =   (Σ standardized loading)²  =0,757 

     (Σ standardized loading)² +Σ error 

 

Variance Extracted (VE) =   Σ (standardized loading)²  =0,514 

     Σ (standardized loading)² +Σ error 

3. Perceived Quality 

(Σ standardized loading)²  = (0.814 + 0.661 + 0.635 + 0.793+0.855)² =14,122 

Σ (standardized loading)²  = 0.814 ² + 0.661² + 0.635² + 0.793²+0,855
2
 =2,862 

Σ error    = 0.337 + 0.563 + 0.596 + 0.371+0.368 =2,135 

      

Construct Reliability (CR) =   (Σ standardized loading)²  =0,868 

     (Σ standardized loading)² +Σ error 

 

 

Variance Extracted (VE) =   Σ (standardized loading)²  =0,572 

     Σ (standardized loading)² +Σ error 

4. Brand Loyalty 

(Σ standardized loading)²  = (0.735 + 0.827 + 0.885 + 0.702+0.747)² = 15,178 

Σ (standardized loading)²  = 0.735 ² + 0.827² + 0.885² + 0.702² +0.747
2
=3,058 

Σ error    = 0.460 + 0.316 + 0.216 + 0.567+0.441 =1,94 

      

Construct Reliability (CR) =   (Σ standardized loading)²  =0,886 

      (Σ standardized loading)² +Σ error 

 

Variance Extracted (VE) =   Σ (standardized loading)²  =0,611 

     Σ (standardized loading)² +Σ error 

  

 Dari hasil tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian 

memiliki nilai muatan diatas 0,5. Data penelitian ini juga memiliki nilai Construct 

Reliability (CR) diatas 0,7, sehingga dapat disimpulkan validitas dalam penelitian ini 

dikatakan valid. Pada nilai Varian Extract (VE) tiga variabel muatan memiliki nilai lebih 

besar dari 0,5, akan tetapi terdapat satu variabel yang memiliki VE dibawah 0.5 yaitu 

variabel  brand experience sebesar 0.458. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator 

brand experience dalam penelitian ini tidak reliable. 
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4.4.3 Hasil Analisis Kecocokan (Goodness of Fit) 

 Pada Analisis SEM tidak hanya menggunakan uji kecocokan model tunggal, akan 

tetapi menggunakan beberapa fit index yang berfungsi untuk melihat kesesuaian antara 

data yang disajikan dengan model yang diajukan. Tabel 4.3 menunjukan beberapa fit 

index untuk keseluruhan model berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan 

perangkat Amos 21. 

Tabel 4. 5 Hasil Analisis Kecocokan (Goodness of Fit) 

Ukuran Goodness of Fit (GOF) 
Tingkat Kecocokan 

yang Bisa Diterima 
Kriteria Uji 

Absolute- Fit Measure 

Chi-square (X²) P 322,050 Good Fit 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0,126 Poor Fit 

The minimum sample discrepancy function (CMIN)/DF 

(degree of freedom) 
2,800 Good Fit 

Incremental Fit Measure 

Tucker- Lewis Index atau Non-Normed Fit Index (TLI 

atau NNFI) 
0,790 Marginal Fit 

Comperative Fit Index(CFI) 0,822 Marginal Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan menggunakan Amos 21 dan diolah pada Juli 2013 

 Pada tabel 4.3 menunjukkan beberapa hasil uji kecocokan keseluruhan model 

pada penelitian objek BlackBerry di Jakarta yang berdasarkan atas absolute fit, 

incremental fit dan parsimonious fit. Ukuran kecocokan absolute menunjukkan nilai Chi-

square sebesar 322,05  dengan P(0.00), sehingga hasil tersebut memiliki kriteria poor fit. 

Selain itu, nilai dari Goodnessof- Fit Index (GFI) juga menunjukkan hasil yang memiliki 

kriteria poor fit yaitu sebesar 0,790. Kemudian terdapat 2 Menurut Hair, et al (2006), jika 

ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit, sehingga model 

dalm penelitian ini dinyatakan fit. 
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4.4.4 Hasil Pengujian Hipotesis (Structural Model) 

 Pada tahapan ini akan dilakukan uji hipothesis, nilai t-hitungnya dapat dilihat dari 

nilai Critical Ratio / CR ( >2,0 ) dari tabel output regression weights model structural 

dapat juga dengan melihat nilai P (probability) dimana nilai P dibawah 0,05 

menunjukkan hubungan yang signifikan (Hipotesis diterima ). 

Tabel 4. 6 Output Regression Weights 

Hipotesis Estimate CR P 

Kesimpulan 

Hipotesis 

Brand Experience           

Brand Loyalty 
0,402 0,288 0,774 

Hipothesis 1 tidak 

didukung data 

Brand Experience            

Customer Satisfaction 
0,444 6,352 *** 

Hipothesis 2 

didukung data 

 Perceived Quality           

Customer Satisfaction 
0,348 6,185 *** 

Hipothesis 3 

didukung data 

 Perceived Quality           

Brand Loyalty 
0,876 0,800 0,424 

Hipothesis 4 tidak 

didukung data 

Customer Satisfaction          

Brand Loyalty 
-0,325 -0,106 0,916 

Hipothesis 5 tidak 

didukung data 
Sumber: Hasil pengolahan data dengan menggunakan Amos 21 dan diolah pada Juli 2013 

 Penelitian ini menggunakan perangkat AMOS yang menggunakan kriteria jauh 

lebih ketat, yakni 0,001 dan bukannya 0,05, namun misalnya jika nilai P nya < 0,05 

maka tetap dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, hanya pengujian pada tingkat 

signifikansi 5% (0,05) dengan demikian diterima tidaknya hipothesis pengujian sebuah 

nilai estimasi dapat mengacu pada ketentuan AMOS (0,001) atau menggunakan standar 

0,05 maka dapat dikatakan bahwa nilai P (***) menandakan bahwa semua indikator 

menjelaskan semua konstruk yang ada (Singgih, 2012). Sehingga dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 
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1. Hipothesis 1 :  Brand Experience berpengaruh secara positif dan tidak 

signifikan terhadap Brand Loyalty 

 Pengaruh Brand Experience pengguna smartphone terhadap tingkat Brand 

Loyalty BlackBerry memiliki hubungan yang positif (+)  dan searah. Akan tetapi 

berdasarkan hasil dari pengujian data yang telah dilakukan untuk hipotesis pertama 

diperoleh nilai CR sebesar 0,288 dengan nilai p-value 0,774. Nilai CR tersebut lebih 

kecil  dari 2,0 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yang berarti dibawah ketentuan 

maka hipothesis 1 ditolak dengan demikian pengaruh antara Brand Experience terhadap 

Brand Loyalty berpengaruh secara positif dan tidak signifikan. 

2. Hipothesis 2 :  Brand Experience berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Customer Satsifaction  

 Pengaruh Brand Experience pengguna smartphone terhadap tingkat kepuasan 

pengguna BlackBerry memiliki hubungan yang positif (+) dan searah, sehingga 

pengalaman baik yang dirasakan oleh konsumen akan berdampak pada kepuasan dalam 

menggunakan BlackBerry. Berdasarkan hasil dari pengujian data yang telah dilakukan 

untuk hipotesis kedua diperoleh nilai CR sebesar 6,185 dengan nilai p-value ***. Nilai 

CR tersebut lebih besar dari 2,0 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dengan 

demikian pengaruh antara Brand Experience terhadap Customer Satisfaction 

berpengaruh secara positif dan signifikan sehingga hipotesis kedua dapat diterima. 

3. Hipothesis 3 :  Perceived Quality berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Customer Satsifaction  

 Pengaruh persepsi kualitas pengguna smartphone terhadap tingkat kepuasan 

pengguna BlackBerry memiliki hubungan yang positif (+) dan searah dan berdasarkan 

hasil dari pengujian data yang telah dilakukan untuk hipotesis ketiga  diperoleh nilai CR 
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6,185 dan nilai probabilitasnya sebesar *** Nilai CR tersebut lebih besar dari 2,0 dan 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dengan demikian pengaruh antara Perceived 

Quality terhadap Customer Satisfaction berpengaruh secara positif dan signifikan 

sehingga hipotesis ketiga dapat diterima. 

4. Hipothesis 4 : Perceived Quality berpengaruh secara positif dan tidak 

signifikan terhadap Brand Loyalty 

 Pengaruh persepsi kualitas pengguna smartphone terhadap tingkat loyalitas 

merek BlackBerry memiliki hubungan yang positif (+) dan searah. Berdasarkan hasil 

dari pengujian data yang telah dilakukan untuk hipotesis keempat diperoleh nilai CR 

0,800 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,424 karena nilai CR nya kurang dari 2 dan nilai 

P nya lebih besar dari 0,05 yang berarti dibawah ketentuan maka hipothesis 4 ditolak 

dimana Perceived Quality tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Brand Loyalty 

pengguna BlackBerry di Jakarta.  

5. Hipothesis 5 : Customer Satisfaction berpengaruh secara negatif dan tidak 

signifikan terhadap Brand Loyalty 

 Pengaruh kepuasan konsumen pengguna smartphone terhadap tingkat loyalitas 

merek BlackBerrry memiliki hubungan yang negatif (-) dan searah. Berdasarkan hasil 

dari pengujian data yang telah dilakukan untuk hipotesis kelima diperoleh nilai CR 0,106 

dan nilai probabilitasnya sebesar 0,916 karena nilai CR nya kurang dari 2 dan nilai P nya 

lebih besar dari 0,05 yang berarti dibawah ketentuan maka hipothesis 5 ditolak dimana 

Customer Satisfaction tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Brand Loyalty 

pengguna BlackBerry di Jakarta. 
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4.5  Pembahasan 

 Pada penelitian ini analisis model pengukuran menunjukkan bahwa seluruh 

variabel diatas telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas. Pada analisa 

model structural dari lima hipotesis yang diajukan terdapat tiga hipotesis yang tidak 

signifikan dan dua hipotesis yang signifikan. Hasil pengujian dari model struktural untuk 

tiap-tiap hipotesis adalah sebagai berikut. 

4.5.1  Hasil Uji Pengaruh Brand Experience terhadap Brand Loyalty  

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa brand experience tidak memiliki 

pengaruh terhadap brand loyalty. Hasil pengujian dari H1 tidak sama dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Brakus et al (2009) yang menyatakan bahwa 

variabel brand experience memiliki pengaruh terhadap brand loyalty. 

 Namun demikian, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen merasa 

pengalaman yang dirasakan dalam penggunaan BlackBerry, seperti memberikan kesan 

visual yang kuat, memiliki perasaan emosional yang kuat, banyak menggunakan 

BlackBerry untuk melakukan kegiatan di media social serta BlackBerry merupakan 

sarana pemecahan pada sejumlah masalah yang dihadapi oleh konsumen tidak dapat 

memberikan pengalaman baik yang dirasakan dalam menggunakan BlackBerry. Hal ini 

dikarenakan ketika pengalaman dalam menggunakan BlackBerry dirasakan buruk oleh 

konsumen seperti banyak nya gangguan jaringan yang dirasakan dalam penggunaan, 

kondisi BlackBerry yang mengalami hang/blank pada layar, hal ini menyebabkan secara 

tidak langsung membuat konsumen cenderung untuk tidak ingin mengulangi pengalaman 

tersebut. Dengan begitu maka konsumen akan berpendapat bahwa. Hasil pengujian H1 

menunjukkan bahwa loyalitas pengguna smartphone terhadap merek BlackBerry tidak 
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didorong dengan pengalaman baik konsumen yang dibentuk oleh serangkaian 

pengalaman selama menggunakan BlackBerry. Serangkaian pengalaman tersebut tidak 

diciptakan melalui kesan visual dan perasaan emosional serta aplikasi yang membantu 

konsumen dalam memecahkan masalah yang dimiliki oleh BlackBerry. Pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa bagi para pengguna BlackBerry, pengalaman merek yang 

dirasakan tidak berpengaruh terhadap loyalitas merek. Oleh karena itu untuk 

menciptakan pengalaman merek yang baik dibutuhkan kualitas produk yang memadai. 

Sehingga pengalaman dengan merk yang positif juga berpengaruh secara positif terhadap 

loyalitas mereka pada suatu merk. 

4.5.2   Hasil Uji Pengaruh Brand Experience terhadap Customer Satisfaction 

 Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa brand experience 

memiliki pengaruh terhadap Customer Satisfaction. Hasil pengujian dari H2 sama dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Brakus et al (2009) yang menyatakan bahwa 

variabel brand experience memiliki pengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

Hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa konsumen merasa puas terhadap penggunaan 

smartphone BlackBerry. Hal ini dibentuk oleh serangkaian pengalaman konsumen 

selama menggunakan BlackBerry yang tercipta melalui kepuasan aplikasi yang dimiliki 

oleh BlackBerry. 

 Pada penelitian ini menunjukkan bahwa bagi para pengguna BlackBerry, 

pengalaman merek yang dirasakan akan berpengaruh terhadap kepuasan. Oleh karena itu 

untuk menciptakan pengalaman merek yang baik dibutuhkan kualitas produk yang 

memadai yang membuat konsumen lebih nyaman menggunakan BlackBerry dalam 
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jangka waktu yang lama, seperti tidak adanya gangguan pada jaringan BlackBerry, tidak 

ada masalah pada software, hardware dan layar BlackBerry. 

 Sehingga dengan memberikan kesan dan fasilitas yang memadai kebutuhan 

konsumen secara baik, maka pengguna juga akan merasa puas dengan pengalaman yang 

menyenangkan dalam menggunakan BlackBerry dikarenakan semakin positif 

pengalaman konsumen yang dirasakan, maka akan semakin tinggi kepuasan yang 

dirasakan oleh para pengguna BlackBerry. 

4.5.3   Hasil Uji Pengaruh Perceived Quality terhadap Customer Satisfaction 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perceived quality memiliki 

pengaruh terhadap Customer Satisfaction. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi nya 

persepsi kualitas positif konsumen yang diterima dalam menggunakan BlackBerry maka 

dapat menimbulkan kepuasan konsumen. Hasil pengujian dari H3 diperkuat dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Parasuraman (1985) yang menyatakan bahwa ketika 

ekspektasi konsumen terhadap kualitas sama dengan perceived yang dirasakan oleh 

konsumen maka konsumen akan merasakan kepuasan. Hal ini menunjukkan bahwa 

persepsi kualitas produk yang positif maka akan menimbulkan kepuasan pelanggan. 

4.5.4   Hasil Uji Pengaruh Perceived Quality terhadap Brand Loyalty  

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perceived quality tidak memiliki 

pengaruh terhadap brand loyalty. Hasil pengujian dari H4 berbeda dengan hasil 

penelitian menurut Zeithaml (1988) yang menyatakan bahwa perceived quality 

konsumen berpengaruh terhadap kesediaan untuk membeli sebuah produk , yang berarti 

bahwa semakin tinggi nilai yang dirasakan oleh konsumen maka akan semakin tinggi 

pula kesediaan konsumen untuk akhirnya membeli produk tersebut. 
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 Akan tetapi dalam penelitian ini dibuktikan bahwa perceived quality yang 

dirasakan oleh konsumen tidak berpengaruh terhadap brand loyalty BlackBerry. Hal ini 

disebabkan persepsi kualitas konsumen terhadap BlackBerry masih sangat rendah 

dikarenakan belakangan ini banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan yang 

lebih mudah untuk digunakan oleh konsumen pada smartphone lainnya seperti pada 

layanan massenging. Saat ini banyak aplikasi massenging menarik serta unik yang 

ditawarkan kepada konsumen yang ditunjang oleh fasilitas aplikasi berupa free sticker 

emotion, gratis ngobrol selama kuota mencukupi dan dalam satu aplikasi dapat 

menghubungkan ke aplikasi media social.  

4.5.5   Hasil Uji Pengaruh Customer Satisfaction terhadap Brand Loyalty  

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Customer Satisfaction.tidak 

memiliki pengaruh terhadap Brand Loyalty. Hasil pengujian dari H5 berbeda dengan 

hasil penelitian (Anderson dan Sullivan 1993; Mittal dan Kamakura 2001; Oliver 1997) 

yang menyatakan bahwa ketika konsumen merasa baik tenetang sebuah hubungan dan 

menghargai merek produk maka akan menaikan tingkat komitmen. Pada penelitian ini 

menyatakan bahwa kepuasan pengguna smartphone terhadap merek BlackBerry sangat 

rendah. 
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4.6 Tingkat Persepsi Responden 

4.6.1 Tingkat Persepsi Responden Mengenai Brand Experience 

Tabel 4. 7 Modus dan Mean Indikator Brand Experience 

Indikator Modus Mean Kesimpulan 

BE1 5 4,76 Agak Tinggi 

BE2 5 4,51 Agak Tinggi 

BE3 5 4,95 Agak Tinggi 

BE4 4 4,3 Sedang 
Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21.0 

Grafik 4. 6 Modus Variabel Brand Experience 

 Analisis diatas menunjukkan bahwa responden sangat setuju dalam indikator BE3 

yang menyatakan Saya banyak menggunakan BlackBerry untuk melakukan kegiatan di 

media social. Pihak BlackBerry dapat menambahkan beberapa aplikasi yang dapat 

memperdalam pengalaman yaitu dengan menambahkan aplikasi pop up pada notification 

yang langsung terhubung dengan media sosial, menambahkan aplikasi permainan yang 
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seru, serta penambahan aplikasi lirik lagu. Pengalaman yang dirasakan oleh responden 

cukup menyenangkan dalam penggunaan BlackBerry. 

4.6.2 Tingkat Persepsi Responden Mengenai Customer Satisfaction 

Tabel 4. 8 Modus dan Mean Indikator Customer Satisfaction 

Indikator Modus Mean 
Kesimpulan 

CS1 4 4.34 
Agak Tinggi 

CS3 5 4.58 
Agak Tinggi 

CS5 5 4.77 
Agak Tinggi 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21.0 
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Grafik 4. 7 Modus Variabel Customer Satisfaction 

 Analisis diatas menunjukkan bahwa responden cenderung puas dalam indikator 

CS5 menyatakan saya senang  melakukan aktifitas dengan menggunakan smartphone  

BlackBerry. akan tetapi pihak BlackBerry dapat meningkatkan tingkat kepuasaan 

konsumen dengan beberapa cara, salah satunya dengan menambahkan aplikasi 
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permainan serta meningkatkan jaringan software yang memudahkan konsumen dalam 

menggunakan BlackBerry dalam aktivitas sehari-hari. 

4.6.3 Tingkat Persepsi Responden Mengenai Perceived Quality 

Tabel 4. 9 Modus dan Mean Indikator Perceived Quality 

Indikator Modus Mean Kesimpulan 

PQ1 4 4,14 Sedang 

PQ2 4 4,35 Sedang 

PQ3 5 3,92 Sedang 

PQ4 5 4,4 Sedang 

PQ5 4 4,23 Sedang 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21.0 

Grafik 4. 8 Modus Variabel Customer Satisfaction 

 Analisis diatas menunjukkan bahwa responden cenderung setuju dalam indikator 

PQ4. Menyatakan bahwa produk smartphone BlackBerry dapat diandalkan. Maka pihak 

BlakBerry dapat meningkatkan kualitas pada sisi-sisi handphone dilapisi oleh bahan 
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yang tahan lama, headset yang dapat digunakan dalam waktu lama, serta ditambahkan 

fitur2 yang elegan. 

4.6.4 Tingkat Persepsi Responden Mengenai Brand Loyalty 

Tabel 4. 10 Modus dan Mean Indikator Brand Loyalty 

Indikator Modus Mean Kesimpulan 

BL1 4 4,3 Sedang 

BL2 5 3,7 Sedang 

BL3 3 3,6 Sedang 

BL4 4 3,5 Sedang 

BL5 5 4,01 Sedang 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21.0 

Grafik 4. 9 Modus Variabel Perceived Quality 

 Analisis diatas menunjukkan bahwa responden cenderung kurang loyal dalam 

BL1. Yang  Saya berniat untuk tetap menggunakan BlackBerry dalam jangka waktu 

yang lama, maka pihak BlackBerry harus meningkatkan kualitas pada software dan 
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hardware. Jaringan yang bagus dan dapat secara langsung terkoneksi dengan internet 

merupakan salah satu cara dalam peningkatan kualitas BlackBerry. 

 

4.7  Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan Brand 

Experience, Perceived Quality terhadap Customer Satsifaction dan Brand Loyalty , maka 

dapat diberikan masukan atau saran kepada pihak Research In Motion (RIM) sebagai 

perusahaan yang mengeluarkan produk smartphone BlackBerry. 

1. Untuk meningkatkan jumlah pengguna BlackBerry saat ini, dibutuhkan tingkat 

kepuasan dalam menggunakan smartphone BlackBerry. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tingkat kepuasan terjadi berkaitan 

langsung dengan yang dirasakan oleh konsumen dalam penentu penilaian sebuah 

produk. Dari data deskriptif statistik diketahui bahwa nilai mean brand 

experience dan perceived quality berada sedikit diatas rata-rata yaitu diatas nilai 

empat (4). Hal disimpulkan bahwa kepuasaan konsumen BlackBerry dapat 

didorong dengan brand experience dan perceived quality.  

2. Tanggapan positif yang dirasakan oleh konsumen secara langsung dalam 

penggunaan BlackBerry merupakan salah satu upaya BlackBerry dalam 

meningkatan merek salah satu nya dengan cara menggunakan pengalaman merek 

menyenangkan yang ditimbulkan selama menggunakan BlackBerry. Untuk  

menciptakan brand experience sebuah produk BlackBerry diperlukan 

keikutsertaan dan dukungan dari konsumen. Pihak BlackBerry dapat 

mengembangkan skala empat dimensi pengalaman merek, yaitu sensoric, affectif, 
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behavior, dan Intelectual. Setiap dimensi mewakili pengalaman produk yang 

dirasakan oleh konsumen, sehingga konsumen mendapatkan pengalaman yang 

berbeda dan tidak dimiliki oleh pengguna lain saat menggunakan BlackBerry. 

Pertama untuk menciptakan dimensi sensoric maka RIM dapat menambahkan 

warna yang elegan, mengintegrasikan notification secara pop up pada layanan 

media sosial yang dapat memudahkan pengguna dalam mengetahui 

pemberitahuan, tekstur yang mudah dibawa dan terdapat kesan visual yang dapat 

memperkuat kenyamanan dalam menggunakan BlackBerry, meningkatkan 

aplikasi games 3D yang menarik pengguna, dapat membaca file text subtittle 

pada video, menjaga agar jaringan nirkabel stabil dan dapat menambahkan > 30 

anggota dalam layanan BBM group.  

3. Perceived Quality merupakan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas 

atau keunggulan suatu produk sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. 

Ketika ekspektasi konsumen terhadap kualitas sama dengan perceived yang 

dirasakan oleh konsumen maka konsumen akan merasakan kepuasan. Untuk 

meningkatkan perceived quality yang baik, pihak RIM dapat meningkatkan 

kualitas BlackBerry melalui startegi-strategi dalam software dan hardware, 

seperti kualitas trackball/ trackpad yang tidak mengalami error, touchscreen 

BlackBerry yang lebih responsive, layar tidak mengalami blank berwarna putih 

ketika menjalankan aplikasi kamera,  hasil foto kamera yang ter focus serta hasil 

foto yang dapat disimpan dalam memory eksternal microSD card maupun 

memori internal. Sehingga diharapkan semakin tinggi tingkat kepuasan 

konsumen dalam mengandalkan kualitas BlackBerry dalam kegiatan sehari-hari 

semakin tinggi kepuasan konsumen. 
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4. Berdasarkan data deskriptif statistik diketahui bahwa variabel brand loyalty 

mempunyai nilai mean  kecil yang berbeda dengan ketiga variabel lainnya yaitu 

brand experience, perceived quality dan customer satsifaction. Hal ini diperkuat 

dengan responden yang menggunakan lebih dari satu handphone maka dalam 

penelitian ini peneliti menduga bahwa konsumen hanya menggunakan 

handphone BlackBerry untuk kegiatan BBM saja, namun melakukan kegiatan 

lainnya seperti media social di smartphone lainnya. Jika variabel brand 

experience dan perceived quality yang dirasakan konsumen tinggi maka 

konsumen cenderung ingin kembali mengulangi pengalaman yang 

menyenangkan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil dari analisis data dengan menggunakan SEM (Structural Equation 

Modeling) menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki beberapa kecocokan 

dengan model penelitian yang diajukan. 

 Berdasarkan pada model struktural, dari kelima hipotesis yang diajukan terdapat 

tiga hipotesis yang tidak signifikan dan dua hipotesis yang signifikan dan hasil dari 

model struktural tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Brand Experience tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap 

Brand Loyalty  pengguna BlackBerry di Jakarta. 

2. Brand Experience berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Customer 

Satisfaction pengguna BlackBerry di Jakarta. 

3. Perceived Quality berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Customer 

Satisfaction BlackBerry di Jakarta. 

4. Perceived Quality tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap 

Brand Loyalty BlackBerry di Jakarta. 

5. Customer Satisfaction berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap 

Brand Loyalty BlackBerry di Jakarta. 
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5.2 Saran 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa brand experience dan  perceived quality 

memiliki pengaruh terdapat customer satisfaction pengguna BlackBerry di Jakarta. 

Penelitian ini tentu saja jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan 

sehinggga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian dimasa yang kan datang. 

Oleh karena itu berikut ini terdapat beberapa saran yang memungkinkan yang dapat 

diberikna penulis , antara lain yaitu : 

1. Perusahaan BlackBerry harus lebih meningkatkan kualitas produk-produk nya 

terutama dalam meningkatkan pengalaman konsumen selama menggunakan 

BlackBerry yaitu dengan keikutsertaan dan dukungan dari konsumen.  Sehingga 

diharapkan keterkaitan antara konsumen dalam menggunakan BlackBerry 

semakin bertambah dan menciptakan pengalaman menyenanngkan yang dapat 

meningkatkan kepuasan dan komitmen terhadap merek BlackBerry. 

2. Dari sisi persepsi konsumen, kualitas merupakan salah satu penentu dalam 

mencapai kepuasan pengguna BlackBerry hal ini terjadi saat persepsi kualitas 

yang ada dibenak konsumen mengenai kualitas dan keunggulan suatu produk 

sama dengan apa yang diharapkan konsumen. Perusahaan BlackBerry dapat 

meningkatkan kualitas produk BlackBerry yang memudahkan konsumen dalam 

beraktivitas sehari-hari dan didukung dengan penambahan aplikasi-aplikasi yang 

menarik dan terbaru, yang tidak dapat dirasakan oleh pengguna selain BlackBerry 

dan peningkatan kualitas dari hardware maupun software.  

3. Mengadakan penelitian serupa dengan mengganti objek penelitian yang sedang 

digemari oleh masyarakat Indonesia yang masih pada ruang lingkup yang saling 
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terkait. Selain mengganti objek juga diharapkan untuk dapat menambah indikator 

yang lebih bervariasi namun tetap berdasarkan refrensi yang ada seperti price 

perception, servive quality, product quality. Sehingga diharapkan penelitian ini 

akan mengukur dan menilai segala aspek yang berhubungan dan saling terkait. 
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Lampiran  1-Kuesioner 

PENGANTAR 

Nama saya Geliana Garfirni mahasiswi tingkat akhir Fakultas Ekonomi STIE 

Indonesia Banking School program studi  Manajemen Pemasaran. Saat ini saya sedang 

menyususn skripsi dengan judul Dampak Brand Experience dan Perceived Quality 

Terhadap Customer Satisfaction dan Brand  Loyalty Produk Smarphone Blackberry 

Di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, saya membutuhkan beberapa data yang 

telah dirangkum dalam kuesioner ini. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 

Saya menjamin penuh kerahasiaan informasi yang telah diberikan. Atas perhatian dan 

kerjasamanya serta waktu luanng yang disediakan, saya ucapkan terima kasih.  

 

 

SCREENING QUESTION: 

1. Apakah Anda pengguna smartphone BlackBerry? 

( ) Ya   ( )Tidak (berhenti disini. Terima kasih) 

2. Sudah berapa Anda menggunakan smartphone BlackBerry? 

 ( )< 6 Bulan  ( )> 6 - 1 Tahun  ( )1Tahun atau lebih 

3. Apakah Anda menggunakan smartphone selain BlackBerry ? 

 ( )Ya  ( )Tidak 

Jika iya, sebutkan      

Profile Responden 

Jenis Kelamin  : ( )Laki-laki ( )Perempuan 

Usia Anda saat ini :   tahun 

Petunjuk Penelitian: 

Berilah tanda silang  (√) pada pilihan jawaban yang tersedia dibawah ini yang sesuai 

dengan kondisi Anda. 
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Tingkat Pendidikan terakhir : ( )SMA ( )D3 

     ( )S1 ( )S2 

Pekerjaan saat ini  : ( )Pelajar  ( )Pegawai Negeri 

     ( )Mahasiswa/I  ( )Karyawan Swasta 

    ( )Ibu Rumah Tangga ( )Wiraswasta 

Domisili  : Jakarta    

 

 

 

1. Blackberry memberikan kesan visual yang kuat kepada saya. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

2. Saya memiliki perasaan emosional yang kuat terhadap BackBerry. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

3. Saya banyak menggunakan BlackBerry untuk melakukan kegiatan di media social. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

4. BlackBerry merupakan sarana pemecahan pada sejumlah masalah yang saya hadapi. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

5. Saya merasa puas dengan kinerja produk BlackBerry. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

6. Jika saya bisa melakukannya lagi, saya akan membeli merek smartphone selain 

BlackBerry. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

Petunjuk Menjawab: 

Berilah lingkaran (O) pada pilihan nomer jawaban yang tersedia dibawah ini yang sesuai 

dengan kondisi Anda. 
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7. Pilihan saya untuk menggunakan produk BlackBerry  merupakan tindakan yang bijak. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

8. Saya merasa salah dengan keputusan untuk menggunakan produk BlackBerry. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

9. Saya senang  melakukan aktifitas dengan menggunakan produk BlackBerry. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

10. BlackBerry memberikan kualitas yang sangat baik 

 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

11. Kualitas BlackBerry konsisten 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

12. Handphone BlackBerry tahan lama 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

13. Handphone BlackBerry dapat diandalkan 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

14. Fitur Handphone BlackBerry sangat baik. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

15. Saya berniat untuk tetap menggunakan BlackBerry dalam jangka waktu yang lama. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

16. Saya berniat membeli produk BlackBerry ini kembali. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

17. BlackBerry akan menjadi pilihan pertama saya di masa yang akan datang 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 
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18. Saya tidak akan membeli smartphone merek lain jika merek BlackBerry ini tersedia di 

toko. 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

19. Saya akan merekomendasikan produk BlackBerry ini kepada teman-teman dan orang 

lain 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 6 7  Sangat Setuju 

 

Terima Kasih
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Lampiran  2-Uji Validitas Pre Test 

A. Brand Experience (BE) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .660 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 29.461 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 
 be1 be2 be3 be4 

Anti-image Covariance 

be1 .603 -.259 -.095 -.074 

be2 -.259 .510 .099 -.238 

be3 -.095 .099 .825 -.238 

be4 -.074 -.238 -.238 .557 

Anti-image Correlation 

be1 .720a -.467 -.135 -.127 

be2 -.467 .623a .152 -.447 

be3 -.135 .152 .586a -.351 

be4 -.127 -.447 -.351 .679a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 
 Initial Extraction 

be1 1.000 .639 

be2 1.000 .679 

be3 1.000 .257 

be4 1.000 .694 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

 

 

 

 

Total Variance Explained 
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Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

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

1 2.269 56.730 56.730 2.269 56.730 56.730 

2 .906 22.642 79.371    

3 .501 12.537 91.909    

4 .324 8.091 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 
 Component 

1 

be1 .800 

be2 .824 

be3 .507 

be4 .833 
 

B. Customer Satisfaction (CS) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.553 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 35.792 

df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 
 cs1 cs2 cs3 cs4 cs5 

Anti-image Covariance 

cs1 .578 -.144 -.010 -.281 -.175 

cs2 -.144 .896 -.015 .144 -.058 

cs3 -.010 -.015 .482 -.210 -.292 

cs4 -.281 .144 -.210 .601 .188 

cs5 -.175 -.058 -.292 .188 .495 

Anti-image Correlation 

cs1 .640a -.200 -.020 -.477 -.327 

cs2 -.200 .574a -.023 .196 -.088 

cs3 -.020 -.023 .599a -.390 -.598 

cs4 -.477 .196 -.390 .431a .344 

cs5 -.327 -.088 -.598 .344 .520a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Communalities 
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 Initial Extracti

on 

cs1 1.000 .649 

cs2 1.000 .639 

cs3 1.000 .698 

cs4 1.000 .781 

cs5 1.000 .701 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative % Total % of 

Variance 

Cumulativ

e % 

Tota

l 

% of 

Variance 

Cumulative % 

1 
2.301 46.015 46.015 2.301 46.015 46.015 2.19

0 

43.794 43.794 

2 
1.167 23.346 69.361 1.167 23.346 69.361 1.27

8 

25.567 69.361 

3 .804 16.075 85.436       

4 .476 9.523 94.959       

5 .252 5.041 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 
 Component 

1 2 

cs1 .795 -.128 

cs2 .290 .745 

cs3 .835 -.010 

cs4 .570 -.676 

cs5 .750 .373 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 2 components 

extracted. 

Rotated Component 

Matrixa 
 Component 
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1 2 

cs1 .796 .127 

cs2 .042 .798 

cs3 .797 .252 

cs4 .753 -.463 

cs5 .595 .589 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax 

with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 

iterations. 
 

C. Perceived Quality (PQ) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .813 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 85.767 

df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 
 pq1 pq2 pq3 pq4 pq5 

Anti-image Covariance 

pq1 .300 -.066 -.043 .002 -.164 

pq2 -.066 .326 -.114 -.037 -.113 

pq3 -.043 -.114 .481 -.234 .042 

pq4 .002 -.037 -.234 .494 -.060 

pq5 -.164 -.113 .042 -.060 .264 

Anti-image Correlation 

pq1 .812a -.211 -.112 .004 -.583 

pq2 -.211 .864a -.288 -.093 -.387 

pq3 -.112 -.288 .792a -.479 .118 

pq4 .004 -.093 -.479 .833a -.165 

pq5 -.583 -.387 .118 -.165 .770a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

Communalities 
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 Initial Extraction 

pq1 1.000 .745 

pq2 1.000 .788 

pq3 1.000 .587 

pq4 1.000 .602 

pq5 1.000 .763 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

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

1 3.486 69.711 69.711 3.486 69.711 69.711 

2 .735 14.705 84.415    

3 .353 7.069 91.484    

4 .257 5.138 96.622    

5 .169 3.378 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 
 Component 

1 

pq1 .863 

pq2 .888 

pq3 .766 

pq4 .776 

pq5 .874 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
D. Brand Loyalty (BL) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .808 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 92.968 

df 10 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 
 bl1 bl2 bl3 bl4 bl5 

Anti-image Covariance 

bl1 .539 -.086 -.013 .000 .011 

bl2 -.086 .140 -.117 -.069 -.004 

bl3 -.013 -.117 .160 .005 -.065 

bl4 .000 -.069 .005 .531 -.169 

bl5 .011 -.004 -.065 -.169 .562 

Anti-image Correlation 

bl1 .923a -.314 -.044 .000 .019 

bl2 -.314 .727a -.780 -.252 -.015 

bl3 -.044 -.780 .749a .017 -.216 

bl4 .000 -.252 .017 .890a -.309 

bl5 .019 -.015 -.216 -.309 .894a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 
 Initial Extraction 

bl1 1.000 .566 

bl2 1.000 .871 

bl3 1.000 .844 

bl4 1.000 .604 

bl5 1.000 .568 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

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

1 3.454 69.071 69.071 3.454 69.071 69.071 

2 .671 13.420 82.491    

3 .429 8.577 91.068    

4 .364 7.275 98.343    

5 .083 1.657 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 
 Component 

1 

bl1 .752 

bl2 .933 

bl3 .918 

bl4 .777 

bl5 .754 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Case Processing 

Summary 
 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Lampiran  3- Uji Reliabilitas Pre Test 

 

A. Brand Experience (BE) 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.699 4 

 

 

B. Customer Satisfaction (CS) 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.602 5 
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C. Perceived Quality (PQ) 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.885 5 

 

D.Brand Loyalty (BL) 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.885 5 
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Lampiran  4- Model Fit Summary 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 153 

Number of distinct parameters to be estimated: 38 

Degrees of freedom (153 - 38): 115 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 322.050 

Degrees of freedom = 115 

Probability level = .000 
 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 38 322.050 115 .000 2.800 

Saturated model 153 .000 0 
  

Independence model 17 1301.936 136 .000 9.573 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .753 .707 .826 .790 .822 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .126 .110 .143 .000 

Independence model .275 .262 .289 .000 
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Lampiran  5- Estimates – Standarize Regression Weight 

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

   
Estimate 

cs <--- be .760 

cs <--- pq .615 

bl <--- be .326 

bl <--- pq .733 

bl <--- cs -.154 

be4 <--- be .818 

be3 <--- be .501 

be2 <--- be .736 

be1 <--- be .647 

cs5 <--- cs .686 

cs3 <--- cs .743 

cs1 <--- cs .484 

pq5 <--- pq .874 

pq4 <--- pq .789 

pq3 <--- pq .639 

pq2 <--- pq .659 

pq1 <--- pq .807 

bl1 <--- bl .809 

bl2 <--- bl .830 

bl3 <--- bl .896 

bl4 <--- bl .713 

bl5 <--- bl .763 
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Lampiran  6- Estimates – Regression Weight 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

cs <--- be .444 .070 6.352 *** 
 

cs <--- pq .348 .056 6.185 *** 
 

bl <--- be .402 1.398 .288 .774 
 

bl <--- pq .876 1.096 .800 .424 
 

bl <--- cs -.325 3.080 -.106 .916 
 

be4 <--- be 1.000 
    

be3 <--- be .696 .137 5.081 *** 
 

be2 <--- be .904 .118 7.664 *** 
 

be1 <--- be .656 .098 6.699 *** 
 

cs5 <--- cs 1.000 
    

cs3 <--- cs 1.096 .158 6.933 *** 
 

cs1 <--- cs .871 .186 4.686 *** 
 

pq5 <--- pq 1.000 
    

pq4 <--- pq .872 .086 10.118 *** 
 

pq3 <--- pq .767 .103 7.479 *** 
 

pq2 <--- pq .737 .095 7.789 *** 
 

pq1 <--- pq .796 .076 10.477 *** 
 

bl1 <--- bl 1.000 
    

bl2 <--- bl .934 .082 11.442 *** 
 

bl3 <--- bl 1.013 .077 13.139 *** 
 

bl4 <--- bl .875 .098 8.929 *** 
 

bl5 <--- bl .825 .083 9.926 *** 
 

Dampak Brand Experience..., Geliana Garfirni, Ma.-Ibs, 2013 



114 

 

  

 

Nama    :Geliana Garfirni  

Alamat : Jln. A.U.P No.39 rt/rw  010/010 

 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 

Telepon : 0856-9915833 / 021 – 78836773 

E-mail : gelianagarfirni@gmail.com 

 

 

Umur : 22 Tahun 

Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 21 Oktober 1991 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tinggi Badan/Berat Badan : 150 cm / 45 kg  

Status : Belum Menikah 

Agama : Islam 

Kewarganegaraan : Indonesia 

  

 

 STIE Indonesia Banking School  (2009-2013) 

 

 SMA 60 Jakarta (2006-2009) 

 

 SLTP N 107 Jakarta (2003-2006) 

 

 SD Yasporbi Jakarta (1998-2003) 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Data Pribadi 

 

Latar Belakang Pendidikan Formal 

 

Dampak Brand Experience..., Geliana Garfirni, Ma.-Ibs, 2013 



115 

 

 

 

 Lembaga Nurul Fikri Jakarta 

 Lembaga Bimbinngan belajar Alumni 

 

 

 

 2006 : Panitia Buku Tahunan SMA 60 

 2009 : Anggota Customer Relationship Offical Indonesia Banking 

  School 

 2010 : Anggota Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa 

  Program (HMPS)  

  Studi Manajemen Indonesia Banking School periode (2010-2011).  

 2010 : Panitia Acara SENAT Program Orientasi Mahasiswa Baru 

  Indonesia Banking School 

 2010 : Kordinator Acara SENAT Debat Terbuka Mahasiswa Internal 

  2010 

 2011 : Kordinator  Acara Business Competition Indonesia Banking 

  School 2011 

    Kordinator Acara National Banking School (NBF) 2011  

    Kordinator Acara Management In Movement 2011 

Seminar  

Seminar 

 2009 : Pelatihan Service Excellent  

 2010 : Pelatihan Customer Service 

 2010 : Seminar IESC  

 2011 : Pelatihan Basic Treasury 

 2012 : Seminar Otoritas Jasa Keuangan 

 2013  : Seminar Trade Finace 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalaman Organisasi 

 

Pendidikan Non Formal 

 

Dampak Brand Experience..., Geliana Garfirni, Ma.-Ibs, 2013 



116 

 

 

 2013 : Seminar Analisa Kredit 

 

 2010 : Program magang di Kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Pusat 

 daerah  Semarang 

 2011 : Program magang di Kantor Pusat Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya 

 2012 : Internship di Kantor Pusat Bank Commonwealth Jakarta  

 

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya. 

 

Hormat Saya , 

       

 

         Geliana Garfirni 

Pengalaman Kerja 

 

Dampak Brand Experience..., Geliana Garfirni, Ma.-Ibs, 2013 




