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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 

 

I 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. 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. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka peneliti menelaah lebih lanjut 

keterkaitan antara variabel perceived quality dan brand experience terhadap customer 

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

II LANDASAN TEORI 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Brand Experience 

 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. 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 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). 

2.1.2 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). 

Persepsi kualitas menurut (Aaker, 1997) dapat didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk dengan apa 

yang diharapkan pelanggan. (Aaker, 1997) 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. 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. 

 

2.1.3 Customer Satifaction 

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. 

 

2.1.4 Brand Loyalty 

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 tersebut didapati 

adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut produk lainnya (Pepper 

dan Rogers, 2004) dalam Brakus et al(2009). Sedangkan menurut Aaker (1997) 

mendefinisikan bahwa loyalitas merek (brand loyalty) sebagai suatu ukuran keterkaitan 

pelanggan kepada sebuah merek. 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.  

 

2.2 Pengembangan Hipotesis 

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, 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 

 

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 

2.3 Rerangka Konseptual 
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III Metodologi Penelitian 

3.1 Pemilihan Obyek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah produk handphone BlackBerry, dengan 

subyek penelitian nya adalah pengguna smartphone Blackberry. Pemilihan sampel 

dilakukan dengan metode purposive sampling adalah pemilihan sampel berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan yaitu pengguna BlackBerry di wilayah Jakarta. 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 yang berupa antara lain: catatan hasil responden.  

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisi data kuantitatif dengan menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) dari 

paket software statistik AMOS digunakan dalam model dan pengujian hipotesis. 

3.2 Operasional  Variabel 

1. Variabel Brand Experience memiliki 4 indikator  yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu, 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. 

2. Variabel Customer Satisfaction memiliki 5 indikator  yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 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, CS5. Saya senang  melakukan aktifitas dengan menggunakan 

smartphone  BlackBerry (Oliver,1980) 

3. Variabel Perceived Quality memiliki 5 indikator  yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu 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 



 

 

4. . Variabel Perceived Quality memiliki 5 indikator  yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu 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. 

3.3 Metode pengolahan analisis data 

 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). 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. 

 

Gambar 3. 1 Model struktural 

Sumber : dikembangkan sendiri oleh peneliti 



 

 

IV ANALISA PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Uji Validitas Pre Test 

 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 >05 >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 keputusan 
untuk menggunakan 
smartphone BlackBerry 

0,431 0,753 Valid 



 

 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA  
Factor 

Loading  Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.05 >05 >0.5 

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 
BlackBerry ini  tersedia 
di toko 

0,890 0,777 Valid 

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  

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Pre-Test 



 

 

4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

 Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.2 sebagai 

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 

4.3 Hasil Analisis Measurement Model 

Tabel 4. 3 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 



 

 

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 

4.4 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. 4 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 dalam penelitian ini dinyatakan fit. 



 

 

4.5 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. 5 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 : 

 

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



 

 

4.6  Pembahasan   

4.6.1  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 didorong dengan pengalaman baik konsumen yang dibentuk oleh 

serangkaian pengalaman selama menggunakan BlackBerry.  

 

4.6.2   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. 

 

4.6.3   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. 

 

4.6.4   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. 

 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.  

 

4.6.5   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. 

 



 

 

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, 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. 

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. 

 

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. 

 

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 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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