
 
 

1                                   Indonesia Banking School 

 

FAKTOR PENDORONG BRAND LOVE  TERHADAP PENINGKATAN 

BRAND LOYALTY: SUATU PENELITIAN PADA MEREK 

STRADIVARIUS DI WILAYAH JABODETABEK 
 

Luliawati, S.E. 

Dr. Whony Rofianto, ST, M.Si 

Abstract 

The purpose of this research are to analyze the driving factor brand love to increase brand 

loyalty on consumer’s Stradivarius brand in Jabodetabek. And the research aims to to find the 

connection between brand image dimension aspect and brand love, between brand love and 

brand loyalty. This research is a descriptive quantitative research, this research used survey 

method for collecting data. The sample of this research are consumer’s Stradivarius. The 

respondent are chosen by conveenience sampling. The result of analysis are processed with 

Structural Equation Model (SEM) and the summary of the result are: First, Sensuality doesn’t 

have positif effect on brand love. Second, intimacy have positive effect on brand love. Third, 

brand image have positive effect on brand love. and fourth, brand love have positive effect on 

brand loyalty. This research are different from previous research conducted by Cho (2011) 

which show that sensuality positive effect on brand love. 
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         Fashion menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian. 

Benda-benda seperti pakaian dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan 

hiasan, tetapi menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi (Nugraha, 

2007). Menurut Jugessur (2011), fashion adalah bagian dari kehidupan sosial seseorang yang 

memungkinkan konsumen menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Sehingga fashion 

merupakan sebuah fenomena yang membawa pada arti dan pilihan konsumsi tertentu, 

memungkinkan konsumen untuk memilih berbagai pilihan alternatif, mulai dari merek desainer 

lokal hingga desainer kelas dunia. Kecenderungan yang terjadi saat ini, alasan konsumen 

membeli produk fashion adalah karena dapat menciptakan prestige kepada pemakainya 

berdasarkan simbol merek yang dikenakan (Nia & Zaichkowsky, 2000 dalam Cheek & 

Easterling, 2008).  

        Berdasarkan data fashionbi.com, Stradivarius berasal dari negara Spanyol yang didirikan 

oleh perusahaan Inditex dengan menetapkan segmen pasar yaitu mass market. Dimana 

Stradivarius mengambil pasar yang luas atau target pasar yang memang untuk masyarakat luas 

namun tetap sesuai segmen yang telah ditargetkan sebelumnya. Ditujukan untuk perempuan yang 

berusia 17-35 tahun. Menurut website perusahaan, Stradivarius menjual pakaian, sepatu, tas, 

perhiasan, dan aksesoris di harga yang lebih rendah daripada pesaing brand lainnya seperti Zara. 

Stradivarius juga mengutamakan model-model terbaru disetiap produk yang mereka keluarkan, 

dengan mengikuti selera pelanggan, memperhatikan apa yang sedang trend saat ini, dan 
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menggunakan cara menampilkan desain pakaian yang baru melalui fashion leaders pada social 

media. 

Menurut dailymail.com, Stradivarius yang didirikan sejak tahun 1994 oleh seseorang 

bernama Amancio Ortega Gaona. Stradivarius menjadi salah satu brand yang tak pernah sepi 

pembeli. Hal ini dikarenakan brand yang mulai berkembang pesat pada tahun 1999 selalu 

menciptakan pakaian yang menyenangkan. Pada tiga tahun yang lalu, Stradivarius berhasil 

mengantongi $813 million dan memberikan keuntungan pemiliknya yang juga memilliki 

beberapa brand seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saat ini, Stradivarius memiliki 6.300 

toko yang terbagi di 87 negara, termasuk sejumlah toko di pusat perbelanjaan terkemuka di 

Indonesia, yaitu sebanyak 11 store di Jakarta dan Bandung, Bali dan Surabaya. 

 

  Gambar 1.1 Jumlah store Stradivarius  

 
  Sumber: Inditex Annual Reports, 2017 

 

Selain itu, yang membedakan Stradivarius dari pesaing lainnya adalah Stradivarius memiliki 

produk pakaian yang hampir masuk ke seluruh kelompok usia dengan menciptakan gaya pakaian 

yang berjenis apapun, seperti style untuk pakaian formal, casual, hang out, campus life hingga 

hijabers. Dibandingkan dengan pesaing brand lainnya seperti Pull & Bear yang lebih 

mengkonsepkan desain pakainnya ke arah street style, beach style dan model jeans yang bergaya 

sicko-19.  

Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet saat ini, maka semakin banyak 

kaum wanita yang menyukai brand tersebut. Segmen pakaian dan pasar fashion di Indonesia 

sendiri terus berkembang secara signifikan, memungkinkan konsumen untuk selalu tampil 

uptodate dan trendi di lingkungan sosialnya. Kegemaran konsumen di Indonesia pada produk-

produk bermerek melatarbelakangi fenomena perilaku konsumsi obsesif terhadap produk fashion 

bermerek, terutama merek dari luar negeri. Setidaknya hal ini didukung oleh hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Fournier (1998) mengenai karakteristik unik konsumen Indonesia yang 

salah satunya menyatakan bahwa konsumen Indonesia “suka buatan luar negeri.” Kurangnya 

kepercayaan terhadap kualitas produk lokal menimbulkan persepsi bahwa produk bermerek luar 
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negeri lebih berkualitas dan bergengsi (Putri, 2008). Kondisi yang demikian tentunya 

mempengaruhi karakteristik konsumen Indonesia yang cenderung memuja produk fashion luar 

negeri. Terlebih lagi karena adanya pengaruh fashion budaya barat yang lebih condong memikat 

hati para pecinta fashion.  

 

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk di Indonesia 

 
             Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Januari 2017 

 

 

             Gambar 1.3 Global Apparel Retail Industry Value Forecast 

 
             Sumber: Marketline, 2017 

 

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak pada tahun ini menurut sumber 

Badan Pusat Statistik yang mencapai 258 juta jiwa lebih menjadikan Indonesia sebagai pasar 
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yang sangat potensial bagi perusahaan fashion brand untuk membangun bisnis di Indonesia. 

(http://setkab.go.id). Sehingga persaingan bisnis dunia fashion di Indonesia menjadi semakin 

ketat sebab hasil data grafik menurut marketline, menunjukkan bahwa perkembangan fashion 

terus meningkat setiap tahunnya. Maka di Indonesia pun setiap waktu brand-brand fashion 

ternama terus bersaing dalam menghadirkan desain produk fashion sebaik mungkin untuk 

menarik perhatian para konsumen. 

 

Tabel 1.1 Nama-nama Merek Lokal dan Internasional di Indonesia 

 Brand Pakain Lokal     Brand Pakaian Internasional 

ColorBox  Stradivarius 

Gaudi  Forever 21 

The Executive  Mango 

Danar Hadi  Zara 

Cotton Ink  H&M 

Sumber: Olah data primer, 2017 

 

2. LANDASAN TEORI 

Marketing 

        Marketing adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan 

membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari 

pelanggan sebagai imbalannya (Kotler & Armstrong, 2008). 

Brand 

       Merek merupakan sebuah nama, tanda lambang, istilah, atau desain yang memperlihatkan 

identitas produk atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakan produk itu 

dari produk pesaing (Kotler & Armstrong, 2008). 

Lovemarks Theory 

       Robert (2004) menyarankan pada Lovemarks theory perusahaan harus mampu menciptakan 

sebuah merek untuk membangun lovemark dalam rangka menjalin hubungan loyalitas dengan 

pelanggan. Sebuah lovemarks didefinisikan sebagai hubungan emosional yang mendalam yang 

membedakan pengalaman lovemark dari pengalaman merek. 

Theory Hierarki Kebutuhan Maslow 

       Menurut Solomon (2009), motivasi didefinisikan sebagai proses yang mendorong individu 

untuk melakukan suatu tindakan. Suatu motivasi akan timbul ketika seseorang berhasil 

mengidentifikasi kebutuhan yang perlu dipenuhi. Dengan demikian, berkaitan dengan aktivitas 

konsumsi maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan merupakan suatu pendorong atau motivasi 

konsumen sehingga konsumen tersebut akan bertindak untuk memenuhinya. 

Faktor Pendorong Brand Love..., Luliawati, Ma.-IBS, 2017

http://setkab.go.id/


 
 

5                                   Indonesia Banking School 

 

 

Pengaruh Sensuality Terhadap Brand Love 

         Faktor sensorik dari lingkungan toko, yang digunakan untuk membuat brand image 

mungkin dapat menyenangkan semua panca indera konsumen. Efek warna pada emosi dan 

mempengaruhi pengalaman emosional yang terkait dengan lingkungan ritel (Bellizzi, Crowley, 

dan Hasty, 1983). Dan juga pada efek positif dari warna lingkungan ritel pada perasaan dan niat 

membeli (Bellizi dan Hite, 1992). Selain itu telah menyarankan bahwa warna secara positif 

mempengaruhi emosional kesenangan dan gairah, yang mendefinisikan pengalaman emosional 

cintta (Valdez & Albert, 1994). Musik juga berperan penting untuk menetapkan suasana hati 

tertentu dan memicu kesenangan dan gairah emosi dalam pengalaman konsumen (Alpert & 

Alpert, 1989; Anand & Holbrook, 1986; Bruner, 1990; Dube, Chebat, & Morin, 1995; Yalch & 

Spangenberg, 2000). 

        Menciptakan lingkungan toko dengan menampilkan kerapian, penataan, dan aroma yang 

menyenangkan dapat mendorong perasaan senang dan bergairah pada konsumen (Bone & Ellen, 

1999; Chebat & Michon, 2003; Ellen & Bone, 1999; Mattila & Wirtz, 2001). Ditambah lagi 

bahwa musik merek, desain interior, aroma, bau, dan rasa menanamkan rasa cinta dalam 

konsumen (Albert et al., 2008). Responden penelitian menggunakan kata ‘sensualitas’ untuk 

menggambarkan perasaan cinta pada merek mereka. Dimana hal itu mendukung hubungan antara 

sensuality dan brand love yang diusulkan oleh Roberts (2004). Oleh karena itu, masuk akal 

untuk mengharapkan hubungan positif antara pengalaman indrawi dan brand love. Maka 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

 

H1: Sensuality memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love 

 

Pengaruh Intimacy Terhadap Brand Love 

       Sejak abad ke-20 hasil penelitian dalam psikologi telah menunjukkan bahwa keintiman 

merupakan faktor umum yang penting dalam membentuk perasaan cinta (Spearman, 1927; 

Sternberg, 1986, 1997; Sternberg & Grajek, 1984; Thomson, 1939; Thurstone, 1938). Demikian 

pula, penelitian di bidang pemasaran telah menyarankan bahwa keintiman adalah komponen 

kunci dalam membangun hubungan antara konsumen dan obyek atau merek (Albert et al., 2008; 

Carroll & Ahuvia, 2006; Shimp & Madden, 1988). 
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       Dukungan emosional konsumen (yaitu, keintiman) terhadap produk yang mengarah pada 

perasaan positif yang kuat (yaitu, cinta) (Shimp dan Madden, 1998). Subkomponen dari Intimacy 

(Robert, 2004) yaitu, komitmen dan kesenangan konsumen telah dikaitkan dengan brand love 

oleh para peneliti. Komitmen konsumen menumbuhkan brand love dan memperluas hubungan 

jangka panjang dengan suatu merek (Albert et al., 2008). Selain itu emosi yang positif termasuk 

(misalnya, kenikmatan/kesenangan) sebagai bagian dari konstruksi brand love (Carroll dan 

Ahuvia, 2006). Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

 

H2: Intimacy memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love 

 

Pengaruh Brand Image Terhadap Brand Love 

        Brand Image manangkap pengalaman secara kognitif, afektif dan asosiasi sensorik 

(misalnya, mystery, sensuality dan intimacy) konsumen dengan merek. Riset pemasaran menurut 

(Broyles etal., 2009; Esch et al., 2006) telah menunjukkan bahwa brand image yang positif 

menambah pengalaman kognitif yang baik dan pengalaman emosional dengan merek seperti rasa 

kepercayaan, kasih sayang, keterlibatan, rasa kebersamaan dan kesetiaan. Misalnya, konsumen 

bisa menyukai retailer hot topic (merek pakaian remaja) karena mereka memiliki brand image 

yang positif karena mengalami ‘goth’ yang terinspirasi dari lingkungan toko, menjelajahi band 

musik alternatif yang dipromosikan di situs internet, dan menghadiri acara musik yang 

disponsori. Brand image dapat juga dikaitkan dengan evaluasi pengalaman kognitif pada brand. 

Misalnya, konsumen mungkinmemiliki rasa hormat untuk patagonia (olahraga aktif) karena 

persepsi positif dari kualitas produk, dan pengetahuan dan pengalaman yang mewakili brand 

tersebut. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

 

H3: Brand Image memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love 

 

Pengaruh Brand Love Terhadap Brand Loyalty 

        Menurut, merek mempengaruhi (yaitu, respon emosional positif terhadap merek) 

mempengaruhi kepercayaan merek, yang terdiri dari keyakinan keandalan, kualitas, kemauan 

untuk mengandalkan, ketergantungan, kepercayaan, keamanan, dan kejujuran (Chaudhuri dan 

Holbrook, 2001 dan Taylor et al., 2004). Berdasarkan definisi tersebut merek mempengaruhi dan 

percaya dalam studi ini, pengaruh merek sebanding dengan brand image. (Robert, 2004). 

Brand love mempengaruhi (misalnya, cinta) keduanya yaitu sikap dan perilaku brand loyalty 

(Carroll & Ahuvia, 2006; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Pawle & Cooper, 2006; Taylor et al., 

2004; Whang et al., 2004). Dan adanya pengaruh yang siginifikan antara kepercayaan merek 

dengan brand loyalty yang ditemukan pada penelitian sebelumnya oleh (Chaudhuri & Holbrook, 

2001; Pawle & Cooper, 2006; Taylor et al., 2004) dapat menyebabkan brand loyalty. Mengingat 

penemuan penelitian sebelumnya, menunjukkan termasuk keduanya sikap dan perilaku termasuk 

loyalitas untuk menangkap brand loyalty secara keseluruhan. Maka hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

 

H4: Brand Love memiliki pengaruh positif terhadap Brand Loyalty 
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3. METODE PENELITIAN 

          Objek dari penelitian ini adalah konsumen pengguna merek Stardivarius. Populasi 

penelitian ini adalah wanita remaja hingga dewasa yang menggunakan produk Stradivarius di 

wilayah Jabodetabek. 

 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variables Definition Measurement Scaling 

 

 

 

 

 

Sensuality 

(SN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensuality adalah 

Sebuah pengalaman 

indrawi yang 

menyenangkan (visi, 

suara, sentuhan, bau, 

dan / atau rasa) 

karena untuk elemen 

merek seperti desain 

produk, paket, 

display, dan musik di 

toko. 

(Cho, 2011) 

SN1: Desain merek Stradivarius 

benar-benar menarik bagi saya. 

SN2: Aroma lingkungan toko 

Stradivarius menyenangkan 

saya. 

SN3: Tekstur produk 

Stradivarius lebih baik dari 

merek lain. 

SN4: Produk-produk Stradivarius 

memiliki skema warna yang indah. 

SN5: Merek Stradivarius 

memiliki tampilan yang luar 

biasa. 

(Cho, 2011) 

 

 

 

 

 

Interval 

Scaling 

1-7 

 

 

 

 

 

 

Intimacy 

(IT) 

 

 

Intimacy adalah 

pengalaman afektif 

dan terikat antara 

konsumen dengan 

merek, dipengaruhi 

oleh empati 

perusahaan, 

komitmen konsumen, 

dan kesenangan 

konsumen dari 

memiliki atau 

berinteraksi dengan 

merek. 

(Cho, 2011) 

 

IT1: Saya yakin bahwa 

hubungan saya dengan 

Stradivarius akan bertahan 

lama. 

IT2: Saya dapat mengandalkan 

merek Stradivarius. 

IT3: Saya suka memandangi 

produk-produk Stradivarius. 

IT4: Saya akan selalu 

mempercayai merek 

Stradivarius. 

IT5: Saya akan kecewa jika 

merek Stradivarius tidak lagi 

ada. 

IT6: Merek Stradivarius 

membuat saya bergairah. 

(Cho, 2011) 

 

 

 

 

 

Interval 

Scaling 

1-7 

 

 

 

 

 

Faktor Pendorong Brand Love..., Luliawati, Ma.-IBS, 2017



 
 

8                                   Indonesia Banking School 

 

 

 

Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variables Definition Measurement Scaling 

 

 

 

 

 

 

Brand Image 

(BI) 

 

 

 

 

Brand Image adalah 

sebagai pikiran dan 

perasaan konsumen 

tentang suatu merek. 

(Severi & Ling, 

2013) 

BI1: Stradivarius adalah merek 

yang bagus  

BI2: Merek Stradivarius 

memiliki karakteristik yang 

tidak dimiliki oleh merek 

lainnya. 

BI3: Merek Stradivarius 

memiliki kepribadian yang 

membedakannya dari merek 

pesaing. 

BI4: Stradivarius adalah merek 

yang tidak mengecewakan 

pelanggannya. 

BI5: Stradivarius adalah salah 

satu merek fashion terbaik di 

kelasnya. 

(Abdullah, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Interval 

Scaling 

1-7 

 

 

 

Brand Love 

(BL) 

 

 

 

Brand Love adalah 

ikatan emosional 

mendalam yang 

dimiliki konsumen 

dengan merek 

tertentu. 

(Carroll & Ahuvia, 

2006; Roberts, 2004) 

BL1: Saya mencintai merek 

Stradivarius 

BL2: Merek Stradivarius 

sungguh sangat menyenangkan 

BL3: Stradivarius merupakan 

merek yang sangat 

mengagumkan 

BL4: Stradivarius membuat 

saya merasa nyaman. 
(Carroll and Ahuvia, 2006) 

 

 

 

Interval 

Scaling 

1-7 

 

 

 

 

Brand Loyalty 

(BLY) 

 

 

 

Brand Loyalty adalah 

sebagai suatu ukuran 

keterkaitan seorang 

pelanggan pada 

sebuah merek. 

(Aaker, 1991) 

BLY1: Saya akan membeli 

Stradivarius kapanpun saya 

bisa. 

BLY2: Saya menilai diri saya 

sebagai pelanggan setia 

Stradivarius. 

BLY3: Saya membeli 

Stradivarius sebanyak yang 

saya bisa.  

BLY4: Stradivarius adalah 

merek yang lebih saya pilih 

untuk digunakan. 
(Keller, 2001) 

 

 

 

 

Interval 

Scaling 

1-7 

 

 

Faktor Pendorong Brand Love..., Luliawati, Ma.-IBS, 2017



 
 

9                                   Indonesia Banking School 

 

 

 

Metode Analisis Data 

         Metode pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data penelitian adalah 

menggunakan metode SEM. SEM atau Structural Equation Modeling menggunakan analisis dari 

struktur kovarians untuk menjelaskan kasualitas diantara konstruk. Metode SEM mempunyai 

batasan untuk mempresentasikan hanya satu hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel-variabel independen. Kelebihan utama dari SEM adalah bahwa beberapa hubungan 

dependen yang saling terkait dapat diestimasi secara bersamaan dan hal tersebut dapat 

merepresentasikan konsep yang tidak teramati atau variabel latent (Cooper & Schindler, 2011). 

Menurut Malhotra (2010), terdapat 6 langkah dalam menggunakan Structural Equation Model 

(SEM) yaitu: 1) Mendefinisikan konstruk individual 2) Spesifikasi model 3) Mengkaji 

realibilitas dan validitas model pengukuran 4) Spesifikasi model struktural jika pengukuran valid 

5) Mengkaji validitas model structural 6) Membuat kesimpulan dan membuat rekomendasi. 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

        Total sampel dari penelitian ini adalah 120 orang, dengan keseluruhan responden adalah 

perempuan dikarenakan Stradivarius adalah toko retail khusus perempuan. Hasil UJi Validitas 

dan Reliabilitas variable menunjukkan semua valid dan reliabel. Kemudian terdapat uji goodness 

of fit untuk melihat kecocokan model penelitian terhadap model dasar dari jurnal sebelumnya. 

Hasil dibawah ini menunjukkan kecocokan yang baik karena terdapat 2 good fit dan marginal fit. 

 

Tabel Hasil Penelitian Goodeness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (good fit) 1.812 Good Fit 

CFI ≥ 0.90 (good fit)  0.932 Good Fit 

RMSEA < 0.08 (good fit)  0.083 Marginal Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 20 

Analisis Pengaruh Sensuality Terhadap Brand Love 

         Hipotesis ini tidak terbukti signifikan antara variabel Sensuality terhadap Brand Love. Hasil 

ini tidak mendukung teori Saatchi (2003) yang mengatakan bahwa sensualitas membawa 

konsumen pada dunia indera yaitu “penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, rasa, tekstur 

baru, aroma yang menarik, selera dan musik yang indah” yang diperlukan untuk membangun 

hubungan emosional konsumen dengan merek. Dan juga tidak mendukung teori dari peneliti 

sebelumnya yaitu, Emsenhuber (2009) menjelaskan bahwa adanya hubungan antara aroma dan 

visi dan tujuan perusahaan mengambil keuntungan dari itu untuk mencapai hubungan yang lebih 
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berkesan. Terbukti bahwa sensuality tidak berhubungan dengan pengalaman atmosfir di dalam 

toko yang dirasakan oleh konsumen Stradivarius ketika berbelanja dan karena seluruh responden 

adalah wanita maka hal tersebut tidak begitu amat penting dalam mengunjungi toko pakaian. 

 

Analisis Pengaruh Intimacy Terhadap Brand Love 

        Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Intimacy terbukti memiliki pengaruh 

positif terhadap Brand Love. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk yang diciptakan oleh 

Stradivarius membuat semakin meningkatnya brand yang dirasakan konsumen. Hal ini 

mendukung teori dari Saatchi (2013) karena konsumen merasakan adanya empati, komitmen dan 

semangat dalam berkunjung dan berbelanja produk Stradivarius. Semakin baik kualitas produk 

yang diciptakan maka semakin baik brand love Stradivarius. Menurut Saatchi (2013b), empati 

adalah mengenai pemahaman emosi dan kebutuhan konsumen. Semakin besar pengaruh empati 

dari perusahaan terhadap konsumen tentu akan meningkatkan intimacy yang dirasakan oleh 

konsumen. Jika Stradivarius dapat lebih memperhatikan dari sisi empati melalui pelayanan oleh 

para staff di toko dalam melayani setiap pengunjung yang datang untuk melihat dan mencari 

pakaian atau aksesoris yang mereka butuhkan. Mereka dapat membantu mencari produk yang 

dimaksudkan atau memberikan rekomendasi untuk mix and match style pakaian yang sesuai 

dengan kebutuhan dan karakter dari setiap konsumen. Sehingga yang didapatkan oleh konsumen 

dalam berbelanja di toko Stradivarius, tidak hanya mendapatkan pengalaman dari sisi produk 

saja tetapi konsumen mendapatkan perhatian lebih dalam segi kualitas pelayanan Hal ini 

mendukung teori Bauer et al., (2007), komitmen diperlukan dalam rangka membangun hubungan 

jangka panjang. Gairah, disisi lain “membawa percikan” dalam hubungan tersebut. 

 

 

Analisis Pengaruh Brand Image Terhadap Brand Love 

        Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Brand Image terbukti memiliki 

pengaruh positif terhadap Brand Love. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Brand Image 

menangkap pengalaman secara kognitif, afektif, dan sensorik konsumen dengan merek. Menurut 

Broyles et al., (2009) bahwa Brand Image yang positif menambah pengalaman kognitif yang 

baik dan pengalaman emosional dengan merek seperti rasa kepercayaan, kasih sayang, 

keterlibatan, rasa kebersamaan dan kesetiaan Analisis tersebut menunjukkan bahwa brand image 

yang bagus dari Stradivarius membuat konsumen ingin membeli produk Stradivarius kembali. 

Brand image sudah terbukti dari penelitian seperti Broyles et al., (2009) & Esch et al., (2006) 

menambah pengalaman emosional yang positif seperti rasa kepercayan, kasih sayang dan 

kesetiaan. 

 

Analisis Pengaruh Brand Love Terhadap Brand Loyalty 

        Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Brand Love terbukti berpengaruh positif terhadap 

Brand Loyalty. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen memiliki rasa kagum, nyaman dan 

cinta terhadap produk Stradivarius. Maka Stradivarius dapat memberikan desain model pakaian 

yang semakin fashionable, stylish dan unik setiap waktunya dan membangun rasa cinta di hati 

dan pikiran konsumen dalam segi produk, kenyamanan toko maupun pelayanan oleh para 

karyawan sehingga konsumen akan terus mengunjungi toko Stradivarius dan konsumen juga 

akan lebih lama menghabiskan waktu untuk melihat produk-produk Stradivarius dan 

membelinya. Hal ini mendukung teori bahwa seseorang dapat jatuh cinta dengan objek material 
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(misalnya, produk, merek dan toko) dimana objek tersebut memberikan kebahagiaan dan nilai 

besar (Richins, 1997). 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Penelitian untuk menguji hipotesis yang diajukan pada konsumen pengguna Stradivarius 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Sensuality tidak terbukti berpengaruh secara positif 

terhadap Brand Love dalam penelitian ini 2) Intimacy terbukti berpengaruh secara positif 

terhadap Brand Love dalam penelitian ini 3) Brand Image terbukti berpengaruh secara positif 

terhadap Brand Love dalam penelitian ini 4) Brand Love terbukti berpengaruh secara positif 

terhadap Brand Loyalty dalam penelitian ini 

  Adapun saran yang dapat diberikan kepada Stradivarius dan untuk peneliti lain adalah 

sebagai berikut: 1) Meningkatkan intimacy atau hubungan yang mendalam antara Stradivarius 

dan konsumen dengan meningkatkan rasa empati perusahaan terhadap konsumen. 2) 

Memberikan desain produk pakaian hingga aksesoris yang terus semakin uptodate sesuai dengan 

tren fashion setiap tahunnya dan juga berdasarkan kebutuhan serta keinginan konsumen. 3) 

Membuat inovasi yang semakin berkembang dalam menciptakan produk yang lebih stylish dan 

mengagumkan bagi konsumen dengan mengutamakan tingkat kenyamanan konsumen serta 

berkunjung dan berbelanja produk Stradivarius. 
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LAMPIRAN 

1. Overall model fit 

 
 

 

 

2. Overall structural model fit 
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3. Standardized Reggression Weights (Measurement Model)  
 

   
Estimate 

SN5 <--- SN ,792 

SN4 <--- SN ,712 

SN3 <--- SN ,644 

SN2 <--- SN ,677 

SN1 <--- SN ,794 

IT6 <--- IT ,873 

IT5 <--- IT ,863 

IT4 <--- IT ,817 

IT3 <--- IT ,732 

IT2 <--- IT ,792 

IT1 <--- IT ,756 

BI5 <--- BI ,852 

BI4 <--- BI ,877 

BI3 <--- BI ,818 

BI2 <--- BI ,823 

BI1 <--- BI ,825 

BL4 <--- BL ,907 

BL3 <--- BL ,911 

BL1 <--- BL ,892 

BL2 <--- BL ,909 

BLY4 <--- BLY ,943 

BLY3 <--- BLY ,894 

BLY2 <--- BLY ,932 

BLY1 <--- BLY ,803 
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4. Standardized Reggression Weights (Structual Model) 

   
Estimate 

BL <--- BI ,504 

BL <--- IT ,835 

BL <--- SN ,038 

BLY <--- BL ,904 

SN5 <--- SN ,772 

SN4 <--- SN ,746 

SN3 <--- SN ,664 

SN2 <--- SN ,680 

SN1 <--- SN ,773 

IT6 <--- IT ,867 

IT5 <--- IT ,840 

IT4 <--- IT ,823 

IT3 <--- IT ,746 

IT2 <--- IT ,791 

IT1 <--- IT ,787 

BI5 <--- BI ,840 

BI4 <--- BI ,878 

BI3 <--- BI ,838 

BI2 <--- BI ,843 

BI1 <--- BI ,800 

BL1 <--- BL ,831 

BL2 <--- BL ,861 

BL3 <--- BL ,859 

BL4 <--- BL ,856 

BLY4 <--- BLY ,915 

BLY3 <--- BLY ,845 

BLY2 <--- BLY ,897 

BLY1 <--- BLY ,727 

 

5. Goodness of Fit 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 58 438,477 242 ,000 1,812 
Saturated model 300 ,000 0 

  
Independence model 24 3156,452 276 ,000 11,436 
      

 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 
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Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,861 ,842 ,933 ,922 ,932 
Saturated model 1,000 

 
1,000 

 
1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,083 ,070 ,095 ,000 
Independence model ,296 ,287 ,305 ,000 
 

6. Reggression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BL <--- BI ,411 ,084 4,904 *** par_20 

BL <--- IT ,622 ,080 7,744 *** par_21 

BL <--- SN ,035 ,045 ,778 ,437 par_22 

BLY <--- BL 1,125 ,075 14,911 *** par_23 

SN5 <--- SN 1,000 
    

SN4 <--- SN ,778 ,098 7,899 *** par_1 

SN3 <--- SN ,673 ,095 7,051 *** par_2 

SN2 <--- SN ,655 ,097 6,778 *** par_3 

SN1 <--- SN ,827 ,106 7,798 *** par_4 

IT6 <--- IT 1,000 
    

IT5 <--- IT ,973 ,081 12,070 *** par_5 

IT4 <--- IT ,842 ,073 11,509 *** par_6 

IT3 <--- IT ,789 ,080 9,806 *** par_7 

IT2 <--- IT ,865 ,081 10,718 *** par_8 

IT1 <--- IT ,813 ,076 10,673 *** par_9 

BI5 <--- BI 1,000 
    

BI4 <--- BI ,996 ,082 12,105 ***  

BI3 <--- BI 1,026 ,091 11,220 ***  

BI2 <--- BI 1,040 ,092 11,313 ***  

BI1 <--- BI ,863 ,082 10,527 ***  

BL1 <--- BL 1,000 
   

 

BL2 <--- BL 1,023 ,065 15,748 ***  

BL3 <--- BL 1,013 ,064 15,711 ***  

BL4 <--- BL ,997 ,064 15,657 ***  

BLY4 <--- BLY 1,000 
   

 

BLY3 <--- BLY 1,037 ,060 17,291 ***  

BLY2 <--- BLY 1,011 ,050 20,095 ***  

BLY1 <--- BLY ,803 ,063 12,825 ***  
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