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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini transportasi di Indonesia sangat dibutuhkan bagi setiap kalangan

masyarakat, perkembangan transportasi sendiri sangat signifikan demi menunjang

kehidupan masyarakat. Banyaknya pilihan transportasi dapat memudahkan

masyarakat untuk berpergian baik melalui jalur darat, udara maupun laut.

Salah satu transportasi yang perkembangannya paling menonjol adalah

industri penerbangan. Perkembangan transportasi udara di era globalisasi

mengakibatkan tingginya permintaan masyarakat untuk menggunakan jasa

penerbangan.. Di Indonesia industri penerbangan tidak hanya dibutuhkan oleh

kalangan menengah atas saja, tetapi semua kalangan membutuhkan transportasi

udara. Hal ini terbukti dari wilayah geografis Indonesia yang memiliki 17.500

pulau (sumber www.viva.co.id). Indonesia terdiri dari banyak pulau besar dan

kecil yang sekitarnya dikelilingi dengan laut. Untuk menghubungkan pulau-pulau

tersebut, transportasi udara lah yang menjadi andalannya. Oleh sebab itu

kebutuhan akan transportasi udara bukanlah hal yang dianggap mewah, karena hal

tersebut juga didukung dengan adanya beberapa maskapai yang menawarkan

harga rendah untuk jasa penerbangannya, dan membuat semua kalangan memiliki

kesempatan yang sama untuk berpergian dengan menggunakan alat transportasi

udara.
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Tabel.1.1

Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Utama Pada Keberangkatan

Penerbangan Domestik (Orang)

Polonia Soekarno
Hatta

Juanda Ngurah Rai Hasanudin

2012 3206396 19749880 6749476 3759796 2965780

2013 3174224 20659308 7264393 4244311 3470472

2014 3134138 20265692 6987700 4516163 3147580

2015 3226695 19131400 6857696 4122180 3306353

2016 3648046 19177768 7717461 4791011 3807671

Sumber: https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/812

Pengumpulan data yang dapat memberikan gambaran tentang aktifitas

angkutan udara antar bandara udara secara nasional dilakukan melalui beberapa

cara. Untuk lalu lintas angkutan udara berupa asal tujuan, pergerakan pesawat

udara, penumpang, bagasi, barang dan pos/paket dikumpulkan dari bandar udara

baik yang dikelola oleh PT. (Persero) Angkasa Pura maupun Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara, melalui Kantor Wilayah Departemen Perhubungan di daerah

yang bersangkutan. Data lalu lintas angkutan udara yang dikumpulkan ini

merupakan rekapitulasi terhadap aktivitas penerbangan masing-masing bandara

udara setiap tahun.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah penumpang

pesawat di bandara utama pada penerbangan domestik selalu meningkat, yaitu di

bandara Polonia, Soekarno Hatta, Juanda, Ngurah Rai, dan juga Bandara Udara

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/812
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Hasanudin. Peningkatan jumlah penumpang pesawat diantaranya didukung oleh

kondisi perekonomian Indonesia yang cukup baik, sehingga permintaan

perjalanan dengan pesawat meningkat, di mana hal ini juga dapat dilihat dari

dibukanya rute-rute baru baik itu internasional maupun domestik melalui bandara

yang dikelola AP II.

Ada beberapa tipe atau jenis penerbangan di Indonesia, yaitu penerbangan

yang menerapkan sistem full service, di mana maskapai penerbangan tersebut

memberikan pelayanan secara maksimal terhadap kebutuhan konsumen dimulai

dari tersedianya makanan, snack, kapasitas bagasi yang lebih dan masih banyak

lagi yang tentunya dengan harga yang sesuai. Kemudian ada pula maskapai yang

menerapkan system medium service, di mana maskapai penerbangan tersebut

masih menyediakan snack dan kapasitas bagasi yang hampir sama dengan jenis

full service yang tentunya dengan tariff yang lebih terjangkau oleh konsumen

biasa. Dan selanjutnya ada pula yang menerapkan sistem low cost atau sering

disebut penerbangan bertarif rendah, di mana maskapai tersebut tidak

menyediakan makanan ataupun snack tetapi menjual makanan di dalam pesawat

tersebut dan juga mempunyai kapasitas bagasi yang sedikit lebih rendah

dibandingkan dua sistem lainnya.

Penerbangan bertarif rendah ini juga banyak diterapkan oleh

maskapai-maskapai penerbangan lainnya, karena melihat situasi dan kondisi

penumpang pada saat ini. Yaitu ingin cepat sampai tujuan tetapi tidak

memerlukan waktu yang lama. Dan jika dibandingkan dengan jasa yang lainnya,

misalnya lewat darat ataupun laut, jalur udara merupakan alternatif yang paling
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baik digunakan karena selain dapat menghemat banyak waktu, juga dapat

menghemat biaya.

Banyaknya maskapai yang ada di Indonesia membuat persaingan di

industri penerbangan semakin ketat. Brand memegang peranan yang sangat

penting, salah satunya adalah menghubungkan harapan konsumen pada saat

perusahaan menjanjikan sesuatu kepada konsumen (Durianto dkk, 2001:1).

Menurut Aaker (1997:9), merek adalah nama dan atau simbol yang bersifat

membedakan (seperti sebuah cap, logo atau kemasan) dengan maksud

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok

penjual tertentu. Dengan demikian suatu merek membedakannya dari barang dan

jasa yang dihasilkan kompetitor. Suatu merek pada gilirannya memberi tanda

pada konsumen mengenai sumber produk tersebut. Di samping itu, merek

melindungi, baik konsumen maupun produsen dari para kompetitor yang berusaha

memberikan produk-produk yang tampak identik. oleh sebab itu pengalaman

(experience) konsumen terhadap brand menjadi peranan konsumen di dalam

memilih brand itu sendiri. Menurut Brakus et al. dalam Yohanes Surya (2014:2)

Brand experience atau pengalaman akan merek didefinisikan sebagai sensasi,

perasaan, kognisi dan tanggapan konsumen yang ditimbulkan oleh merek, terkait

rangsangan yang ditimbulkan oleh desain merek, identitas merek, komunikasi

pemasaran, orang dan lingkungan merek tersebut dipasarkan. Konsumen harus

lebih dahulu mengidentifikasi dan memahami brand atau merek tersebut, dan

dengan memahami merek akan menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap

merek tersebut. Kepercayaan merek adalah kemampuan merek untuk dipercaya
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(brand reliability), yang bersumber pada keyakinan konsumen bahwa produk

tersebut mampu memenuhi nilai yang dijanjikan dan intensi baik merek (brand

intention) yang didasarkan pada keyakinan konsumen bahwa merek tersebut

mampu mengutamakan kepentingan konsumen (Delgado dalam Danny Alexander

2014:2). Hubungan emosional dengan merek akan dengan sendirinya tercipta

melalui bagaimana konsumen menghabiskan sejumlah waktu dengan merek.

Brand experience akan menjadi sumber bagi konsumen atas terciptanya brand

trust (rasa percaya pada merek) (Ferinnadewi, 2008: 46). Pilihan konsumen

terhadap suatu brand juga dapat diukur dari brand image yang melekat pada

maskapai tersebut. Menurut Kotler (2009) pada Danny Alexander (2014:2) Citra

Merek adalah penglihatan dan kepercayaan yang terpendam di benak

konsumen, sebagai cerminan asosiasi yang tertahan di ingatan konsumen .

Perusahaan harus memberikan yang terbaik untuk konsumennya serta perusahaan

juga harus membangun brand image yang kuat dari para pesaing tentang

maskapainya kepada konsumen, agar perusahaan tetap bisa mempertahankan

pangsa pasarnya dan dapat mempengaruhi persepsi dari pada konsumen bahkan

dapat lebih dari harapan konsumen dan dapat memberikan jaminan kualitas yang

baik agar konsumen semakin yakin memilih brand tersebut.

Perusahaan dihadapkan pada bagaimana membangun brand experience,

brand trust dan brand image pada maskapainya untuk menciptakan brand loyalty

pada konsumennya. Brand Loyalty merupakan faktor yang sangat penting bagi

sebuah perusahaan, karena jika seseorang sudah loyal terhadap suatu brand, maka

ia akan cenderung melakukan pembelian terhadap apapun produk/jasa yang
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diluncurkan atau diproduksi oleh brand tersebut. Menurut Schiffman dan Kanuk

dalam Danny Alexander (2014:3), loyalitas merek adalah preferensi konsumen

secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama pada produk

yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu. Loyalitas merek adalah sebuah

komitmen yang kuat dalam berlangganan atau membeli suatu merek secara

konsisten di masa yang akan datang.

Meningkatnya pertumbuhan perekonomian juga membuat sarana

transportasi penerbangan menjadi meningkat. Oleh sebab itu hal ini memberikan

keleluasaan untuk memilih maskapai mana yang menurut masyarakat dapat

memberikan layanan sesuai atau lebih tinggi dari kebutuhannya. Namun bagi

industri penerbangan sendiri, banyak maskapai ini membuat semakin ketatnya

persaingan antara maskapai yang satu dengan yang lainnya, sehingga ada

kecenderungan beberapa maskapai menekan biayanya dan menawarkan harga

yang murah untuk masyarakat untuk mempertahankan pangsa pasarnya.

Persaingan antar maskapai ini dapat dilihat pada data Top Brand Awards.

Top Brand merupakan penghargaan yang diberikan kepada merek-merek terbaik

pilihan konsumen. Top Brand didasarkan atas hasil riset terhadap konsumen

Indonesia. Pemilihan merek terbaik berdasarkan atas pilihan konsumen. Pemilihan

oleh konsumen ini dilakukan melalui survei dari Frontier Consulting Group di

sebelas kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,

Medan, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Denpasar, Palembang dan Samarainda.

Merek-merek yang mendapat predikat Top Brand adalah murni atas pilihan

konsumen. Oleh karena itu pemilihan merek dalam Top Brand bersifat
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independen. Hasilnya pun dipublikasikan secara luas lewat Majalah Marketing.

Merek tersebut harus terpilih oleh konsumen melalui hasil survei dengan melihat

tiga parameter yakni top of mind share, top of market share dan top of

commitment share. Merek yang terpilih adalah merek yang memperoleh Top

Brand Index minimum sebesar 10.0% dan menurut hasil survei berada dalam

posisi top three. Top brand hanya diberikan sekali setahun. Top brand didasarkan

oleh kinerja merek di tahun sebelumnya dan tidak menjamin kinerja merek di

tahun mendatang.

Tabel. 1.2

Top Brand Awards

RANK
ING

2012 2013 2014 2015 2016

Merek TBI Merek TBI Merek TBI Merek TBI Merek TBI

1 Garuda
Indone
sia

43.6% Garuda
Indone
sia

41,2% Garuda
Indone
sia

39,6% Garuda
Indone
sia

40.0% Garuda
Indone
sia

41.0%

2 Lion
Air

25.9% Lion
Air

30.8% Lion
Air

32.3% Lion
Air

35.1% Lion
Air

30.5%

3 Air
Asia

7.8% Air
Asia

9.9% Air
Asia

10.8% Air
Asia

8.7% Citilink 8.9%

4 Batavia
Air

7.1% Sriwija
ya Air

5.8% Sriwija
ya Air

4.0% Citilink 4.4% Air
Asia

7.7%

5 Sriwija
ya Air

4.4% Batavia
Air

5.8% Citilink 2.7% Sriwija
ya Air

4.4% Sriwija
ya Air

3.2%

6 Merpat
i

3.8% Merpat
i

2.6% Merpat
i

2.5% Batik
Air

3.2%

7 Mandal
a

1.6% Citilink 0.8%

8

Sumber: www.topbrand-award.com (2012-2016)

http://www.topbrand-award.com
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Tabel 1.2 menunjukan bahwa maskapai Lion Air berhasil meraih Top

Brand Awards posisi kedua dari tahun 2012 hingga tahun 2016, dan mengalami

kenaikan prosentase TBI (Top Brand Index) secara berakala dari tahun 2012

sebanyak 25,9%, 2013 sebanyak 30,8%, lalu 2014 32,3%, dan 2015 sebanyak

35,1%. Tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan prosentase TBI (Top Brand

Index) sebanyak 4,6% yaitu menjadi 30,5%. Maskapai Lion Air menduduki

peringkat kedua selama lima tahun berturut-turut dan dikalahkan oleh maskapai

Garuda Indonesia yang menduduki peringkat pertama selama lima tahun

berturut-turut. Hal ini menunjukan bahwa kinerja maskapai Lion Air masih

kurang karena beberapa hal. Lion Air perlu meningkatkan kualitas maskapainya

dengan tidak hanya dengan menawarkan harga yang murah saja, tetapi harus

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan penumpangnya seperti meningkatkan

kualitas dari segi pelayanannya, dan jaminan keselamatan. Karena seperti banyak

pemberitaan yang dapat kita temukan di media akhir-akhir ini yaitu banyak sekali

penumpang yang merasa kecewa akan pelayanan dari maskapai Lion Air, mulai

dari penundaan keberangkatan pesawat selama berjam-jam, tidak sesuainya

jadwal keberangkatan pesawat yang lebih cepat dari waktu yang dijanjikan, dan

beberapa hal lain yang merugikan penumpang. Tetapi banyaknya masalah yang

sedang dihadapi Lion Air saat ini yang dapat merugikan pihak maskapai maupun

konsumen, maskapai tersebut tetap menjadi maskapai dengan pengguna terbanyak

hingga tahun terakhir 2016 untuk penerbangan domestik..

Pada penelitian kali ini peneliti memilih lokasi penelitian di kota

Semarang, karena kota semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah,
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Indonesia dan merupakan kota metropolitan terbesar kelima setelah Jakarta,

Surabaya, Bandung dan Medan (sumber:

https://openstreetmap.id/semarang/index.php/page/index/1). Kota Semarang juga

memiliki bandara udara yaitu Bandara Ahmad Yani yang dapat menghubungkan

Kota Semarang dengan kota-kota lain baik yang ada di pulau Jawa maupun

kota-kota yang berada di pulau lain yang ada di Indonesia.

Untuk melihat aktifitas dari Bandara Ahmad Yani Semarang dari segi lalu

lintas pesawat dan juga lalu lintas penumpang dapat melihat grafik dan tabel

berikut.

Gambar 1.1

Lalu Lintas Pesawat di Bandara Ahmad Yani Semarang

(Tahun 2012-2016)

(Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara)

Dari gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya kenaikan

yang signifikan dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 jumlah pesawat yang

datang di Bandara Ahmad Yani sebanyak 10.190 dan pesawat yang berangkat dari

Bandara Ahmad Yani sebanyak 10.0170, lalu pada tahun 2016 jumlah pesawat

https://openstreetmap.id/semarang/index.php/page/index/1


10

yang datang mencapai 12.941 dan jumlah pesawat yang berangkat sebanyak

14.862.

Gambar 1.2

Lalu Lintas Penumpang di bandara Ahmad Yani Semarang

(Tahun 2012-2016)

(Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara)

Dari gambar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya kenaikan

yang signifikan dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 jumlah penumpang yang

datang di Bandara Ahmad Yani sebanyak 1.099.676 dan penumpang yang

berangkat dari Bandara Ahmad Yani sebanyak 1.079.264, lalu pada tahun 2016

jumlah penumpang yang datang mencapai 1.277.903 dan jumlah pesawat yang

berangkat sebanyak 1.274.107.

Untuk lebih jelas dan mempermudah pembaca, data disajikan dalam data

tabel sebagai berikut.
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Tabel 1.3

Lalu Lintas Pesawat dan Penumpang di Bandara Ahmad Yani Semarang

(Tahun 2012-2016)

Tahun Datang Berangkat

Jumlah Pesawat Jumlah
Penumpang

Jumlah Pesawat Jumlah
Penumpang

2012 10.190 1.099.676 10.170 1.079.264

2013 13.579 1.463.578 13.555 1.425.328

2014 12.218 1.200.088 12.236 1.185.719

2015 15.601 1.671.138 15.621 1.644.923

2016 12.941 1.277.903 14.862 1.274.107

(Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara)

Selain data lalu lintas pesawat dan penumpang di Bandara Ahmad Yani,

peneliti juga ingin menjelaskan lebih rinci data khusus Maskapai Lion Air melalui

Bandara Ahmad Yani. Berikut merupakan data jumlah penumpang Lion Air

melalu bandara Ahmad Yani Semarang.
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Tabel 1.4

Jumlah Penumpang Maskapai Lion Air yang Datang dan Berangkat Melalui

Bandara Ahmad Yani Semarang

Tahun Penumpang

Datang % Berangkat %

2012 439588 17.27% 443977 17.07%

2013 520524 20.45% 523708 20.14%

2014 485949 19.10% 492863 18.95%

2015 609914 23.97% 624138 24.00%

2016 488756 19.21% 515983 19.84%

Jumlah 2544731 100 % 2600669 100%

(Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya fluktuatif dimana

keadaan yang tidak stabil pada jumlah penumpang maskapai Lion Air di Bandara

Ahmad Yani Semarang. Pada tahun 2012 total penumpang yang datang sebanyak

17.27% dan penumpang yang berangkat sebanyak 17.07%, lalu di tahun 2013

mengalami kenaikan penumpang yang datang menjadi 20.45% dan penumpang

yang berangkat menjadi 20.14%, di tahun 2014 terjadi penurunan penumpang

yang datang menjadi 19.10% dan penumpang yang berangkat menjadi 18.95%, di

tahun 2015 kembali mengalami kenaikan penumpang yang datang menjadi

23.97% dan penumpang yang berangkat menjadi 24.00%, lalu di tahun terakhir

kembali mengalami penururnan penumpang yang datang menjadi 19.21% dan

penumpang yang berangkat menjadi 19.84%.
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Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH BRAND EXPERIENCE

DAN BRAND IMAGE TERHADAP BRAND LOYALTY MELALUI BRAND

TRUST SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada

Penumpang Lion Air di Kota Semarang)”

1.2 Perumusan Masalah

Penggunaan transportasi udara di Indonesia periode tahun 2012 sampai

dengan 2016 terus mengalami kenaikan. Industri penerbangan antara lain Lion Air,

Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Air Asia, Citilink dan Batik Air. Dari beberapa

maskapai tersebut Lion Air merupakan salah satu maskapai yang memiliki

keunggulan dengan menawarkan tarif rendah (Low Cost), hal tersebut menjadikan

maskapai Lion Air menjadi maskapai yang diminati banyak konseumen dari

berbagai kalangan. Namun demikian bukan berarti Lion Air sebagai maskapai

dengan keunggulan tarif rendah tidak memiliki pesaing, bebrapa maskapai lain

sebagian besar sama seperti Lion Air menawarkan tarif rendah juga untuk

maskapainya. Penumpang Lion Air meningkat tiap tahunnya. Peningkatan bisnis

dalam bidang maskapai penerbangan yang pesat ini tidak lepas dari kemampuan

Lion Air menciptakan suatu brand kepada pelanggan dengan baik, yang

dibuktikan oleh Lion Air selalu menduduki peringkat kedua pada top brand index

ategori airways di Indonesia. Namun walaupun Lion Air selalu menduduki

peringkat kedua pada top brand index , Lion Air mengalami penururnan

presentase. Hal yang berbeda yang ditunjukan oleh maskapai Garuda Indonesia
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yang selalu menduduki peringkat pertama pada top brand index dan selalu

mengalami kenaikan presentase. Lalu bisa dilihat juga pada arus lalu lintas

penumpang maskapai Lion Air di Bandara Ahmad Yani yang mengalami kondisi

fluktuasi. Fluktuasi arus penumpang tersebut disebabkan oleh beberapa faktor

seperti harga tiket yang mengalami fluktuasi juga, beberapa pemberitaan di media

tentang masalah-masalah dari maskapai Lion Air seperti penundaan

keberangkatan pesawat (delay), bagasi yang salah tujuan, pilot yang bermasalah.

Hal-hal tersebut dapat memicu tidak loyalnya lagi konsumen akan Maskapai Lion

Air. Dari hal tersebut diharapkan dari pengalaman akan merek (Brand experience)

dan juga citra merek (Brand Image) yang diciptakan maskapai Lion Air dapat

membentuk kepercayaan merek (brand trust) akan maskapai Lion Air, sehingga

hal tersebut diharapkan membentuk loyalitas merek (brand loyalty) maskapai

Lion Air kepada konsumennya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka ada beberapa rumusan masalah

yang ingin diteliti oleh peneliti, yaitu:

1. Apakah brand experience berpengaruh terhadap brand trust maskapai

Lion Air ?

2. Apakah brand image berpengaruh terhadap brand trust maskapai Lion

Air ?

3. Apakah brand experience berpengaruh terhadap brand loyalty

maskapai Lion Air ?

4. Apakah brand image berpengaruh terhadap brand loyalty maskapai

Lion Air ?
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5. Apakah brand trust berpengaruh terhadap brand loyalty maskapai Lion

Air ?

6. Apakah brand experience dan brand image berpengaruh terhadap

brand trust maskapai Lion Air ?

7. Apakah brand experience berpengaruh terhadap brand loyalty melalui

brand trust maskapai Lion Air ?

8. Apakah brand image berpengaruh terhadap brand loyalty melalui

brand trust maskapai Lion Air ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan yang ada di dalam rumusan masalah, maka ada

beberapa tujuan penelitian yang ingin didapatkan :

1. Mengetahu apakah ada pengaruh antara brand experience terhadap

brand trust maskapai Lion Air

2. Mengetahui apakah ada pengaruh antara brand image terhadap brand

trust maskapai Lion Air

3. Mengetahui apakah ada pengaruh antara brand experience terhadap

brand loyalty maskapai Lion Air

4. Mengetahui apakah ada pengaruh antara brand image terhadap brand

loyalty maskapai Lion Air

5. Mengetahui apakah ada pengaruh antara brand trust terhadap brand

loyalty maskapai Lion Air



16

6. Mengetahui apakah ada pengaruh antara brand experience dan brand

image terhadap brand trust maskapai Lion Air

7. Mengetahui apakah ada pengaruh antara brand experience terhadap

brand loyalty melalui brand trust maskapai Lion Air

8. Mengetahui apakah ada pengaruh antara brand image terhadap brand

loyalty melalui brand trust maskapai Lion Air

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi peneliti, bagi perusahaan,

bagi semua masyarakat luas seperti berikut :

1. Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan menambah

pengetahuan dan wawasan luas yang telah didapatkan saat duduk

dibangku perkuliahaan, terutama dalam masalah yang berkaitan

dengan masalah merek, pengalaman akan merek, citra merek,

loyalitas merek dan juga kepercayaan akan merek .Sehingga mampu

membandingkan teori dengan aplikasi kenyataan yang ada dalam

lapangan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai temuan yang

bermanfaat bagi perusahaan untuk masukan dan pertimbangan dalam

perbaikan usaha bisnis serta membantu dalam penyusunan kebijakan

terutama dalam bidang pemasaran
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3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran atau ide bagi penelitian lain yang sejenis.

1.4 Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis

(yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau

dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai

wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati (L. Moleong

2002:34-35).

(Sukmadinata 2006:24) Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam

mencermati lebih jauh mengenai teori, yakni:

1. Teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri dari konstrak (construct) yang

sudah didefinisikan secara luas dan dengan hubungan unsur-unsur dalam set

tersebut secara jelas.

2. Teori menjelaskan hubungan antar variable atau antar konstrak sehingga

pandangan yang sistematik dari fenomena fenomena yang diterangkan oleh

variable dengan jelas kelihatan.

3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasi variable satu

berhubungan dengan variable yang lain.
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1.4.1 Brand (Merek)

Lamb (2001:121) Merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau

gabungan keempatnya yang mengidentifikasikan produk para penjual dan

membedakannya dari produk pesaing.

Kotler (2005:82), merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten

memberikan tampilan, manfaat dan jasa tertentu pada pembeli. Merek-merek

terbaik memberikan mutu, tetapi merek lebih dari sekedar simbol.

Menurut Keller dalam Tjiptono (2005:20), Merek bermanfaat bagi

produsen, sebagai:

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan

produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan

pencatatan akuntansi.

2. Bentuk proteksi terhadap fitur atau aspek produk yang unik.

3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa

dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu.

4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari

para pesaing.

5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum,

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen.

6. Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang.

Kotler (2005:90) merek memiliki peranan dilihat dari sudut pandang

produsen, dimana merek memiliki peranan serta kegunaan sebagai berikut:
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1. Merek memudahkan penjual untuk memproses pesanan dan menelusuri bila

terjadi kesalahan. Di samping itu juga lebih mudah bagi produsen untul

menemukan kalau ada keluhan dari konsumen.

2. Merek memberikan kesempatan pada penjual untuk menarik pelanggan yang

setia dan menguntungkan. Kesetiaan merek memberikan perlindungan

terhadap produsen dari pesaing serta pengendalian yang lebih besar dalam

perencanan program pemasarannya.

3. Merek dan tanda dagang produsen memberikan perlindungan hukum atas

tampilan produk yang unik, yang tanpa itu akan dapat ditiru oleh pesaing.

4. Merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar.

5. Merek yang baik membantu citra perusahaan. Dengan membawa nama

perusahaan, merek membantu mengiklankan mutu dan ukuran perusahaan.

1.4.2 Brand Experience (Pengalaman akan Merek)

Menurut Brakus et al. Dalam Yohanes Surya(2014:2) Brand experience

didefinisikan sebagai sensasi,perasaan,kognisi dan tanggapan konsumen yang

ditimbulkan oleh merek, terkait rangsangan yang ditimbulkan oleh desain merek,

identitas merek, komunikasi pemasaran, orang dan lingkungan merek tersebut

dipasarkan. Untuk dapat mendefinisikan lebih jauh mengenai brand experience

Brakus et al. dalam Yohanes Surya (2014:2) memulai penelitian dengan melihat

sudut pandang konsumen dengan menguji pengalamanpengalaman konsumen itu

sendiri dan bagaimana pengalaman itu menghasilkan pendapat sikap, dan aspek

lainnya dari perilaku konsumen. Brand experience dimulai pada saat konsumen
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mencari produk,membeli,menerima pelayanan dan mengkonsumsi produk. Brand

experience dapat dirasakan secara langsung maupun secara tidak langsung saat

konsumen melihat iklan atau juga saat pemasar mengkomunikasikan produk

melalui website.

Schmitt (1999:98) mengemukakan beberapa cara untuk membentuk dan

mengelola Brand experience :

1. Experiences don’t just happen; they need to be planned. Dalam proses

perencanaan, seorang pemasar harus kreatif, memanfaatkan kejutan, intrik,

dan bahkan provokasi

2. Think about the customer experience first. Seorang pemasar menentukan

karakteristik karakteristik fungsional dari sebuah produk dan manfaat dari

merek yang ada.

3. Be obsessive about the details of the experience. Konsep pemuasan kebutuhan

konsumen tradisional melewatkan unsur-unsur sensori, perasaan hangat yang

dirasakan konsumen, serta ‘cuci otak’ konsumen, yang meliputi pemuasan

seluruh tubuh dan seluruh pikiran konsumen. Schmitt (1999:83) menyebutnya

Exultate Jubilate, yang berarti kepuasan yang amat sangat.

4. Find the “duck” for your brand. Maknanya, seorang pemasar diharapkan

mampu memberikan suatu karakter yang memberikan kesan yang

mendalam, yang akan terus-menerus membangkitkan kenangan, sehingga

konsumen menjadi loyal. Karakter ini adalah suatu elemen kecil yang sangat

mengesankan, membingkai, dan merangkum keseluruhan experience yang

dirasakan konsumen.
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5. Think consumption situation, not product.

6. Strive for “holistic experiences” Holistic, seperti yang telah disebutkan

diatas, adalah sebuah perasaan yang luar biasa, menyentuh hati, menantang

intelegensi, relevan dengan gaya hidup konsumen, dan memberikan

hubungan yang mendalam antar konsumen.

7. Profile and track experiential impact with the Experiential Grid.

8. Use methodologies eclectically. Metode penelirian dalam pemasaran bisa

berbentuk kuantitatif maupun kualitatif, verbal maupun visual, dan di dalam

maupun di luar laboratorium. Pemasar dalam meneliti harus eksploratif dan

kreatif, serta menomorsekiankan tentang reliabilitas, validitas, dan

kecanggihan metodologinya.

9. Consider how the experience changes. Pemasar terutama harus memikirkan

hal ini ketika perusahaan memutuskan untuk memperluas merek ke dalam

kategori baru.

10. Add dynamism and “dionysianism” to your company and brand. Kebanyakan

organisasi dan perusahaan pemilik merek terlalu takut, terlalu perlahan, dan

terlalu birokratis. Untuk itulah dionysianism perlu diterapkan. Dionysianism

adalah kedinamisan, gairah, dan kreativitas.

Brakus et al. dalam Yohanes Surya (2014:2) juga mengemukakan

pendapat bahwa terdapat 4 dimensi brand experience :

1. Sensorik, menciptakan pengalaman melalui penglihatan,suara,sentuhan,bau,

dan rasa.
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2. Afeksi, pendekatan perasaan dengan mempengaruhi suasana hati,perasaan

dan emosi.

3. Perilaku, menciptakan pengalaman secara fisik, pola perilaku,gaya hidup.

4. Intelektual, menciptakan pengalaman yang mendorong konsumen terlibat

dalam pemikiran seksama mengenai keberadaan suatu merek.

Banyak penelitan saat ini mengenai brand experience hanya

mengungkapkan kegunaan atribut-atribut dari suatu produk, tidak

mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang ditimbulkan oleh suatu brand.

Ketika konsumen mencari, membeli dan mengkonsumsi merek, konsumen tidak

hanya terfokus akan kegunaan dari atribut-atribut suatu produk, namun

disamping itu juga mereka akan merasakan variasi stimuli-stimuli yang

berkaitan dengan merek tersebut. Stimuli yang berkaitan dengan merek ini

muncul sebagai bagian dari desain dan identitas merek (nama,logo), tampilan

produk, co-branding (melalui event-event pemasaran, sponsorship), komunikasi

pemasaran (brosur, iklan, website), orang(customer service, sales, call center) dan

lingkungan dimana merek tersebut dipasarkan atau dijual. Stimuli-stimuli inilah

yang merupakan sumber utama, terciptanya brand experience, Brakus et al. dalam

Yohanes Surya (2014:2).

Brand experience bergantung pada kepuasan konsumen secara stimultan

akan kebutuhannya (Temporal, 2001:65). Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud

termasuk kebutuhan-kebutuhan fungsional yang terpenuhi dengan pembelian

produk atau jasa, juga kebutuhan emosional yang diperoleh pelanggan berupa

stimulasi terhadap emosi dan perasaanya yang dipenuhi oleh merek. Brand
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experience dibangun berdasarkan asumsi bahwa diatas kebutuhan konsumen

mempunyai keinginan dan hasrat. Jadi selain peduli dengan bagaimana suatu

brand dapat melaksanakan fungsinya, konsumen menikmati saat-saat atau

pengalaman berinteraksi dengan brand tersebut.

Brand experience akan semakin berkesan apabila memiliki perbedaan dari

kompetitor, dan disampaikan dengan jelas. Menurut Temporal (2001:64) bagi

konsumen, brand experience yang baik lebih dari sekedar kualitas dan fungsi.

Beberapa hal diantaranya adalah comments one gets from others, admiring looks,

“wow” expression, jealous stares, sugesstive glances, secreative smiles, dan “me

too” faces.

Pemasar harus berupaya keras agar dapat memiliki koneksi dengan

konsumennya dalam mewujudkan brand experience. Konsumen akan terus

berharap pada merek untuk meyediakan brand experience berkesan yang

melibatkan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Brand experience

merupakan proses belajar bagi konsumen karena dari brand experience,

konsumen memperoleh banyak informasi mengenai produk.

1.4.3 Brand Trust (Kepercayaan terhadap Merek)

Delgado (2003:48) mendefinisikan kepercayaan merek (Brand Trust)

sebagai suatu perasaan aman yang dimiliki konsumen akibat dari interaksinya

dengan sebuah merek, yang berdasarkan persepsi bahwa merek tersebut dapat

diandalkan dan bertanggung jawab atas kepentingan dan keselamatan dari

konsumen. Menurut Murthy (dalam Kertajaya, 2009:11) dari sudut pandang
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perusahaan, brand trust adalah merek yang berhasil menciptakan brand

experience yang berkesan dalam diri konsumen yang berkelanjutan dalam

jangka panjang, berdasarkan integritas, kejujuran dan kesantunan brand tersebut.

Menurut Guviez & Korchia (dalam Ferinnadewi, 2008:3) dari sudut pandang

konsumen, brand trust merupakan variabel psikologis yang mencerminkan

sejumlah asumsi awal yang melibatkan kredibilitas, integritas, dan benevolence,

yang dilekatkan pada merek tertentu.

Menurut Lau dan Lee dalam Tjahyadi (2006:8) kepercayaan pelanggan

pada merek (brand trust) didefinisikan sebagai keinginan pelanggan untuk

bersandar pada sebuah merek dengan risiko-risiko yang dihadapi karena

ekspektasi terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang positif.

Menurut European Journal of Marketing dalam Yohanes Surya (2014:2-3)

ukuran yang sering dipakai untuk mengatur kepercayan adalah tipe skala multi

item yang menjelaskan dimensi-dimensi dari konsep perilaku spesifik

(“memegang janji”) dan atribut (“jujur”,”terikat kepada…”).Lebih khususnya

skala kepercayaan terhadap merek terdiri dari 6 item yang mewakili beberapa

karakteristik dari merek yang terikat dengan kemampuannya untuk dipercaya dan

intensinya terhadap konsumen. Enam item yang ada diskala tersebut adalah:

1. Menawarkan sebuah produk dengan tingkat kualitas yang konstan.

2. Membantu untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul ketika pemakai

produk menggunakan produk tersebut.

3. Menawarkan produk-produk baru yang mungkin dibutuhkan oleh pemakai

produk.
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4. Peduli dengan kepuasan pemakai produk.

5. Memandang pemakai produk sebagai seseorang yang berharga.

6. Menawarkan rekomendasi dan saran untuk memaksimalkan penggunaan

produk tersebut.

Ferrinadewi (2008:2) mengemukakan, terdapat tiga aktivitas yang dapat

dilakukan oleh perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen yaitu :

1. Achieving result, yaitu harapan konsumen tidak lain adalah janji konsumen

yang harus dipenuhi bila ingin mendapatkan kepercayaan konsumen.

2. Acting with integrity, yaitu bertindak dengan integritas berarti adanya

konsistensi antara ucapan dan tindakan dalam setiap situasi. Adanya integritas

merupakan faktor kunci bagi salah satu pihak untuk percaya akan ketulusan

dan pihak lain.

3. Demonstrate concern, yaitu kemampuan perusahaan untuk menunjukkan

perhatiannya kepada konsumen dalam bentuk menunjukkan sikap pengertian

konsumen jika menghadapi masalah dengan produk, akan menumbuhkan

kepercayaan dengan merek.

Menurut Delgado (2001:11), dalam brand trust terkandung makna:

1. Kesediaan seseorang untuk menempatkan diri pada resiko, bergantung pada

nilai yang telah dijanjikan merek.

2. Ditentukan oleh perasaan percaya diri dan rasa aman.

3. Kepercayaan terhadap merek melibatkan harapan.

4. Dihubungkan dengan hasil yang positif.

5. Terdapat atribut seperti reliable, dapat bergantung pada merek.
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Dimensi Brand Trust

Menurut Lau dan Lee (1999:344), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi

kepercayaan terhadap merek, yaitu merek itu sendiri, perusahaan pembuat merek,

dan konsumen. Selanjutnya Lau dan Lee memproposisikan bahwa kepercayaan

terhadap merek akan menimbulkan loyalitas merek. Hubungan ketiga faktor

tersebut dengan kepercayaan merek dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Brand characteristic mempunyai peran yang sangat penting dalam

menentukan pengambilan keputusan konsumen untuk mempercayai suatu

merek. Hal ini disebabkan oleh konsumen melakukan penilaian sebelum

membeli. Karakteristik merek yang berkaitan dengan kepecayaan merek

meliputi dapat diramalkan, mempunyai reputasi dan kompeten.

2. Company characteristic yang ada di balik suatu merek juga dapat

mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut.

Pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada di balik merek suatu

produk merupakan dasar awal pemahaman konsumen terhadap merek suatu

produk. Karakteristik ini meliputi reputasi suatu perusahaan, motivasi

perusahaan yang diinginkan, dan integritas suatu perusahaan.

3. Consumer Brand Characteristic merupakan dua kelompok yang saling

mempengaruhi. Oleh sebab itu, karakteristik konsumen – merek dapat

mempengaruhi kepercayaan terhadap merek. Karakteristik ini meliputi

kemiripan antara konsep emosional konsumen dengan kepribadian merek,

kesukaan terhadap merek, dan pengalaman terhadap merek.
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1.4.4 Brand Image (Citra Merek)

Pengertian Citra Merek (Brand Image) Menurut Kotler (2007:346) citra

merek ialah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, seperti

tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Keller (2008:1)

menyatakan “brand image is consumer’s perception about a brand, as reflected by

the brand associations held in consumer memory”. Yang artinya citra merek

adalah persepsi konsumen tentang suatu merek sebagai refelksi dari asosiasi

merek yang ada pada pikiran konsumen. Persepsi itu sendiri merupakan aktivitas

mengindera, mengintegrasikan, dan memberikan penilaian kepada objek-objek

fisik maupun objek sosial, dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus

fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya (Young 1996: 59).

sensasi-sensasi yang diterima dari lingkungan akan diolah bersama-sama dengan

hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya bai harapan, nilai, sikap, ingatan dan

lain-lain. Persepsi yang terbentuk berdasarkan pengalaman pribadi konsumen

dapan menjadi semakin kuat jika konsumen mengalami pengalaman positif

terhadap produk tersebut, sebaliknya dengan pengalaman negatif yang diterima

konsumen maka persepsi tersebut akan menurun. Persepsi menyenangkan atau

tidak menyenangkan terhadap suatu merek dapat membentuk citra dan akan

tersimpan dalam memori konsumen.

Pengukuran Citra Merek Menurut pendapat Kotler dan Keller dalam

Prabowo (2013:30) pengukuran citra merek adalah subjektif, artinya tidak ada

ketentuan baku untuk pengukuran citra merek (brand image). Bahwa pengukuran
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citra merek dapat dilakukan berdasarkan pada aspek sebuah merek yaitu

Strengthness, Uniqueness, dan Favorable.

a. Strengthness (Kekuatan)

Strengthness (kekuatan) dalam hal ini adalah keunggulan-keunggulan

yang dimiliki oleh merek yang bersifat fisik dan tidak ditemukan pada merek

lainnya. Keunggulan merek ini mengacu pada atribut-atribut fisik atas merek

tersebut sehingga biasa dianggap sebagai sebuah kelebihan dibandingkan dengan

merek lain, yang termasuk pada kelompok strength ini antara lain: fisik produk,

keberfungsian semua fasilitas produk, harga produk, maupun penampilan fasilitas

pendukung dari produk tersebut.

b. Uniqueness (Keunikan)

Uniqueness (keunikan) adalah kemampuan untuk membedakan sebuah

merek di antara merek-merek lainnya. Kesan unik ini muncul dari atribut produk,

menjadi kesan unik berarti terdapat diferensiasi antara produk satu dengan produk

lainnya. Termasuk dalam kelompok unik ini antara lain: variasi layanan yang

biasa diberikan sebuah produk, variasi harga dari produk-produk yang

bersangkutan maupun diferensiasi dari penampilan fisik sebuah produk.

c. Favorable (Kesukaan)

Favorable (kesukaan) mengarah pada kemampuan merek tersebut agar

mudah diingat oleh konsumen, yang termasuk dalam kelompok favorable ini

antara lain: kemudahan merek tersebut diucapkan, kemampuan merek untuk tetap
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diingat oleh pelanggan, maupun kesesuaian antara kesan merek di benak

pelanggan dengan citra yan diinginkan perusahaan atas merek yang bersangkutan.

1.4.5 Brand Loyalty (Loyalitas Merek)

Loyalitas adalah pilihan yang dilakukan konsumen untuk membeli merek

tertentu dibandingkan merek yang lain dalam kategori produk. (Giddens dalam

Farid Yuniar Nugroho, 2011:16). Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Danny

Alexander (2014:3), loyalitas merek adalah preferensi konsumen secara konsisten

untuk melakukan pembelian pada merek yang sama pada produk yang spesifik

atau kategori pelayanan tertentu. Loyalitas merek adalah sebuah komitmen yang

kuat dalam berlangganan atau membeli suatu merek secara konsisten di masa

yang akan datang.

Rangkuti (2009:53) menjelaskan bahwa loyalitas merek dapat diukur

melalui:

1. Behavior measures

Suatu cara langsung untuk menentukan loyalitas terutama untuk

habitual behavior (perilaku kebiasaan) adalah dengan memperhitungkan pola

pembelian aktual.

2. Measuring switch cost

Pengukuran pada variabel ini dapat mengidentifiksikan loyalitas

pelanggan dalam suatu merek. Pada umumnya jika biaya untuk mengganti merek

sangat mahal, pelanggan akan enggan untuk berganti merek sehingga laju

penyusutan kelompok pelanggan dari waktu ke waktu akan rendah.
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3. Measuring satisfaction

Pengukuran terhadap kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan suatu merek

merupakan indikator paling penting dalam loyalitas merek. Bila ketidakpuasan

pelanggan terhadap suatu merek rendah, maka pada umumnya tidak cukup alasan

bagi pelanggan untuk berpindah ke merek lain kecuali bila ada faktor penarik

yang cukup kuat.

4. Measuring liking brand

Kesukaan terhadap merek, kepecayaan, perasaan hormat atau

bersahabat dengan suatu merek membangkitkan kehangatan dan kedekatan dalam

perasaan pelanggan. Akan sulit bagi merek lain untuk menarik pelanggan yang

berada dalam tahap ini. Ukuran rasa suka tersebut adalah kemauan untuk

membayar harga yang lebih mahal untuk mendapatkan produk tersebut.

5. Measuring commitment

Salah satu indikator kunci adalah jumlah interaksi dan komitmen

pelanggan terkait dengan produk tersebut. Kesukaan pelanggan akan suatu merek

akan mendorong mereka untuk membicarakan merek tersebut kepada orang lain

baik dalam taraf menceritakan atau sampai tahap merekomendasikan.

1.4.6 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis

baca, diantaranya adalah sebagai berikut:
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1. Penelitian oleh Rizan Mohamad dkk (2012) dalam penelitian “Pengaruh

Brand Image dan Brand Trust terhadap Brand Loyalty Teh Botol” diperoleh

hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan antara brand image, brand trust terhadap brand loyalty.

2. Penelitian oleh Danny Alexander Bastian (2014) dalam penelitian “Analisa

Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Kepercayaan Merek (Brand Trust)

Terhadap Loyalitas Merek (Brand Loyalty) ADES PT. Ades Alfindo Putra

Setia” diperoleh hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang

positif dan signifikan antara brand image, dan brand trust terhadap brand

loyalty.

3. Penelitian oleh Yohanes Surya Kusuma (2014) dalam penelitian “Pengaruh

Brand Experience Terhadap Brand Loyalty Melalui Brand Satisfaction dan

Brand Trust Harley Davidson di Surabaya” diperoleh hasil penelitian yang

menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara

brand experience terhadap brand loyalty.

4. Penelitian oleh SB.Handayani dan Ida Martini (2015) dalam penelitian

“Pengaruh Brand Image Terhadap Brand Loyalty, Brand Trust Sebagai

Variabel Mediasi (Studi Empiris Pada Pemakaian Motor Matic Merek

Yamaha di Kota Semarang)” Diperoleh hasil penelitian yang menunjukan

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara brand image

terhadap brand loyalty melalui brand trust sebagai variabel mediasi.
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1.5 Hubungan Antar Vriabel

1.5.1 Hubungan Brand Experience (X1) dan Brand Trust (Me)

Hubungan emosional dengan merek akan dengan sendirinya tercipta

melalui bagaimana konsumen menghabiskan sejumlah waktu dengan merek.

Dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki bersama dengan suatu merek akan

terciptanya kepercayaan terhadap merek itu sendiri. Brand experience akan

menjadi sumber bagi konsumen atas terciptanya brand trust (rasa percaya pada

merek) (Ferinnadewi, 2008).

Hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dilaporkan oleh Yohanes Surya

Kusuma (2014) dalam penelitian “Pengaruh Brand Experience Terhadap Brand

Loyalty Melalui Brand Satisfaction dan Brand Trust Harley Davidson di

Surabaya” menunjukan bahwa brand experience memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap brand trust. Semakin baik pengalaman merek yang dibentuk,

maka semakin baik pula kepercayaan merek di mata konsumen. Demikian pula

sebaliknya, apabila pengalaman merek yang dibemtuk oleh perusahaan buruk,

maka kepercayaan merek di mata konsumen akan buruk.

1.5.2 Hubungan Brand Image (X1) dan Brand Trust (Me)

Hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dilaporkan oleh

SB.Handayani dan Ida Martini (2015) dalam penelitian “Pengaruh Brand Image

Terhadap Brand Loyalty, Brand Trust Sebagai Variabel Mediasi

(Studi Empiris Pada Pemakaian Motor Matic Merek Yamaha di Kota Semarang) ”

menunjukan bahwa dalam penelitian ini semuanya terbukti signifikan pada taraf
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5% hal ini dapat dibuktikan juga dari nilai t hitung yang diperoleh untuk masing

masing variable independent. Adapun nilai t hitung untuk vaerabel independent

Brand Image (X) dan Brand Trust (Y1),diperoleh semua lebih besar

daripada t tabel sebesar 1,660. Nilai t hitung variable Brand Image (X)

sebesar 4,756 > t tabel sebesar 1,660 signifikan pada 0,001. Hal ini menunjukan

bahwa Ho di tolak dan Ha diterima bahwa Dugaan Brand Image berpengaruh

positif terhadap Brand Loyality dapat diterima .Demikian juga dengan Nilai t

hitung variable Brand Trust sebesar 4,204> t tabel sebesar 1,660 signifikan pada

0,000 yang dapat diartikan bahwa Ho ditolak dan menerima Ha dimana

Hipotesis Brand Trust berpengaruh positif terhadap Brand Loyality dapat

diterima .

Berarti brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand

trust. Semakin baik citra yang dibentuk, maka semakin baik pula kepercayaan

merek di mata konsumen. Demikian pula sebaliknya, apabila citra merek yang

dibemtuk oleh perusahaan buruk, maka kepercayaan merek di mata konsumen

akan buruk.

1.5.3 Hubungan Brand Experience (X1) dan Brand Loyalty (Y)

Berkaitan dengan merek, Brakus et al. Dalam Yohanes Surya(2014:2)

menjelaskan bahwa pengalaman terhadap suatu merek (brand experience) sebagai

suatu respon subjektif atau respon (sensasi, perasaan, dan kognisi) serta perilaku

yang dipengaruhi oleh stimuli merek berkenaan dengan identitas, packaging,

komunikasi dan lingkungan.
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Brakus et al. Dalam Yohanes Surya(2014:2) dalam penelitiannya

mengidentifikasi brand experience memiliki hubungan yang positif terhadap

brand loyalty. Pengalaman diartikannya sebagai hasil dari stimulasi yang

memunculkan perasaan kesenangan terhadap suatu merek. Kesenangan tersebut

berkembang menjadi kepuasan yang menimbulkan perilaku untuk mengulang

pengalaman tersebut. Sehingga pengalaman merek tidak hanya berpengaruh

terhadap kepuasan terdahulu namun juga memiliki pengaruh positif terhadap

loyalitas pelanggan. Loyalitas merek ini ditunjukkan dengan kecenderungan untuk

membeli ulang merek tersebut dan merekomendasikannya kepada yang orang lain

dan cenderung untuk tidak beralih ke merek alternatif lain.

Semakin baik pengalaman merek suatu produk/ jasa, maka semakin baik

juga kepuasan merek di mata konsumen. Demikian juga sebaliknya, apabila

pengalaman merek yang dibentu perusahaan jelek, maka kepuasan merek dimata

konsumen akan buruk. perbedaan motivasi konsumen dalam mencari,

mengolah, dan memutuskan pembelian menjadikan pengaruh pengalaman dan

keterikatan emosional mereka terhadap loyalitas berbeda. Diharapkan kedua hal

baru tersebut dapat memberikan perspektif baru pada literatur pemasaran

sekaligus kemanfaatan baru bagi pemasar dalam meningkatkan level pembelian

kembali oleh pelanggan yang mereka miliki.

1.5.4 Hubungan Brand Image (X2) dan Brand Loyalty (Y)

Model konseptual dari citra merek menurut Keller (1993:63) meliputi

atribut merek, keuntungan merek, dan sikap merek. Konsumen beranggapan
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bahwa citra sebuah perusahaan akan mempengaruhi citra merek suatu produk

yang dihasilkannya. Citra merek dibangun dengan memperhatikan

indikator-indikator seperti kualitas produk, harga, promosi, dan gaya hidup. Citra

merek yang baik seringkali dikaitkan dengan loyalitas terhadap merek itu sendiri.

Citra merek yang baik tentu saja harus diiringi dengan kualitas barang dan jasa.

Citra baik dari merek yang sudah timbul sebelumnya dari barang dan jasa yang

baik pula, tentu akan menimbulkan loyalitas terhadap merek itu sendiri.

Hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dilaporkan oleh Shendy Meilani

Larasati, dkk dalam penelitian “Pengaruh Brand Image, Brand Experience, dan

Brand Trust terhadap Brand Loyalty”, menunjukan bahwa dari hasil uji t variabel

Brand image (X1) memiliki pengaruh terhadap variabel brand loyalty (Y) dengan

hasil Ho ditolak dan Ha diterima, maka dari itu dapat dikatakan bahwa secara

parsial variabel brand image berpengaruh terhadap variabel brand loyalty.

1.5.5 Hubungan Brand Trust (Me) dan Brand Loyalty (Y)

Kepercayaan terhadap merek merupakan kesediaan atau kemauan

konsumen dalam menghadapi resiko yang berhubungan dengan merek yang dibeli

akan memberikan hasil yang positif atau menguntungkan (Lau & Lee, 1999).

Loyalitas pelanggan terhadap merek merupakan konsep yang sangat

penting khususnya pada kondisi tingkat persaingan yang sangat ketat dengan

pertumbuhan yang rendah. Pada kondisi demikian loyalitas pada merek sangat

dibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan hidup. Di samping itu, upaya

mempertahankan loyalitas merek ini merupakan upaya strategis yang lebih efektif
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dibandingkan dengan upaya menarik pelanggan baru bagi perusahaan, merek

adalah salah satu aset penting dalam pemasaran sebuah produk maupun jasa.

Sehingga dalam pemasaran, perusahaan akan berusaha membangun dan

mempertahankan merek agar dapat dikenal dan diakui keberadaannya oleh

konsumen. Persaingan yang ketat mengakibatkan banyak merek yang mulai tidak

dikenal atau diingat konsumen. Hal ini disebabkan konsumen mulai berpindah ke

produk lain yang lebih baik di mata konsumen. Kepercayaan terhadap merek

(brand trust) memegang 3 peranan yang penting dalam terciptanya loyalitas

konsumen terhadap suatu merek tertentu.

Menurut Lau dan Lee (1999:44), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi

kepercayaan terhadap merek. Adapun ketiga faktor tersebut adalah merek itu

sendiri (brand characteristic), perusahaan pembuat merek (company characteristic)

dan konsumen (consumer-brand characteristic). Berkaitan dengan hal tersebut,

maka tujuan penelitian ini adalah menguji apakah Karakteristik Merek (Brand

Characteristic), Karaterisitik Perusahaan (Company Characteristic), dan

Karakteristik Konsumen (Consumer-Brand Characteristic) berpengaruh terhadap

Loyalitas Merek (Brand Loyalty).

Hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dilaporkan oleh Shendy Meilani

Larasati, dkk dalam penelitian “Pengaruh Brand Image, Brand Experience, dan

Brand Trust terhadap Brand Loyalty”, menunjukan bahwa dari hasil uji t variabel

Brand trust (X3) memiliki pengaruh terhadap variabel brand loyalty (Y) dengan

hasil Ho ditolak dan Ha diterima,maka dari itu dapat dikatakan bahwa secara

parsial variabel brand trust berpengaruh terhadap variabel brand loyalty
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1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumussn masalah

penelitian, jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan ,

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan

data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap

rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris (Sugiyono, 2006:51)

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Diduga ada pengaruh antara brand experience terhadap brand trust

maskapai Lion Air.

H2: Diduga ada pengaruh antara brand image terhadap brand trust maskapai

Lion Air.

H3: Diduga ada pengaruh antara brand experience terhadap brand loyalty

maskapai Lion Air.

H4: Diduga ada pengaruh antara brand image terhadap brand loyalty

maskapai Lion Air.

H5: Diduga ada pengaruh antara brand trust terhadap brand loyalty maskapai

Lion Air.

H6: Diduga ada pengaruh antara brand experience dan brand image terhadap

brand trust maskapai Lion Air

H7: Diduga ada pengaruh antara brand experience terhadap brand loyalty

melalui brand trust maskapai Lion Air

H8: Diduga ada pengaruh antara brand image terhadap brand loyalty melalui

brand trust maskapai Lion Air
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Untuk memperjelas hipotesis tersebut, berikut ini disajikan gambar mengenai

hubungan hipotesis tersebut.

Gambar 1.3
Hipotesis

H3

H7

H1

H6

H5

H2

H8

H4

Keterangan Gambar:

Brand Experience (X1) : Variabel bebas

Brand Trust (X2) : Variabel bebas

Brand Image (Me) : Variabel Intervening

Brand Loyalty (Y) : Variabel Terikat

Brand
Experience (X1)

Brand Trust
(Me)

Brand Loyalty
(Y)

Brand Image (X2)
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1.7 Definisi konseptual dan Definisi Operasional

1.7.1 Definisi Konseptual

Adapun definisi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Brand Experience

Adalah sensasi, perasaan, kognisi dan tanggapan konsumen yang

ditimbulkan oleh merek, terkait rangsangan yang ditimbulkan oleh desain

merek, identitas merek, komunikasi pemasaran, orang dan lingkungan

merek tersebut dipasarkan.

2. Brand Trust

keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek dengan

risiko-risiko yang dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu akan

menyebabkan hasil yang positif

3. Brand Image

Adalah penglihatan dan kepercayaan yang terpendam di benak

konsumen, sebagai cerminan asosiasi yang tertahan di ingatan konsumen.

4. Brand Loyalty

Freddy Rangkuti (2002:60) loyalitas merek adalah ukuran dari

kesetiaan konsumen terhadap suatu merek.

1.7.2 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012: 31) definisi operasional adalah penentuan

konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat
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diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk

meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti

yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau

mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

1. Brand Experience

Brand Experience merupakan persepsi konsumen mengenai pengalaman

setelah menggunakan jasa maskapai lion air dengan menilai dari sensasi, perasaan,

kognisi dan tanggapan konsumen yang ditimbulkan oleh maskapai lion air, terkait

rangsangan yang ditimbulkan oleh desain maskapai lion air, identitas maskapai

lion air, komunikasi pemasaran, orang dan lingkungan maskapai lion air

dipasarkan.

Menurut brakus et al dalam Yohanes Surya (2014:2) terdapat 4 dimensi

yang dapat mengukur baik buruknya brand experience lion air:

a) Sensorik

 Logo Lion Air dengan gambar singa berwarna merah yang

mudah dikenal oleh konsumen

b) Afeksi

 Lion Air membuat konsumen memiliki perasaan yang puas di

hati konsumen setelah memakai jasa penerbangannya

c) Perilaku

 Tarif yang rendah membuat konsumen dari segala kalangan

ingin menggunakan jasa penerbangannya

d) Intelektual
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 Konsumen tidak memiliki banyak pertimbangan untuk

menggunaan jasa penerbangannya

2. Brand Trust

Brand trust merupakan penilaian terhadap keinginan konsumen untuk

bersandar pada maskapai lion air dengan risiko-risiko yang dihadapi karena

ekspektasi terhadap maskapai lion air itu akan menyebabkan hasil yang

positif.

Menurut Elena Delgado (2001:11) ada dua faktor yang dapat mengukur

tinggi rendahnya brand trust lion air, yaitu:

a) Fiability

 Kepercayaan konsumen terhadap maskapai Lion Air

 Jasa maskapai Lion Air sudah sesuai dengan harapan konsumen

b) Intentionality

 Tanggung jawab maskapai Lion Air jika terjadi masalah dengan

penerbangan

 Kemampuan Maskapai Lion Air dalam menyelesaikan urusan

penerbangan konsumen dengan tulus dan jujur

3. Brand Image

Brand image merupakan penilaian akan penglihatan dan kepercayaan

yang terpendam di benak konsumen, sebagai cerminan asosiasi yang tertahan

di ingatan konsumen terhadap maskapai lion air.
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Menurut Kotler and Keller dalam Prabowo (2013:20) ada tiga faktor

yang dapat mengukur baik buruknya citra merek lion air, yaitu:

a) Strength of Brand Association

 Lion Air merupkan maskapai penerbangan dengan tarif rendah

b) Favorability of brand association

 Kualitas layanan Lion Air terjaga dengan baik

 Rute penerbangan yang banyak

c) Uniqueness of brand association

 Warna logo dan tag line “we make people fly” yang menjadi ciri

khas maskapai Lion Air

4. Brand Loyalty

Brand loyalty merupakan penilaian akan ukuran dari kesetiaan konsumen

terhadap maskapai lion air.

Terdapat 4 faktor yang dapat mengukur tinggi rendahnya brand loyalty

lion air, yaitu:

a) Loyalitas konsumen pengguna maskapai Lion Air

 Konsumen yang merekomendasikan maskapai Lion Air ke

lingkungan sekitar

 Senantiasa memakai jasa maskapai Lion Air

 Menyukai jasa makapai tersebut

 Jasa maskapai Lion Air dijadikan pilihan utama
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1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Explanatory research atau penjelasan, yaitu penelitian yang bertujuan

untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel penelitian dan menguji

hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya (Masri Singarimbun, 1989:4-5).

Adapun pengaplikasian variabel-variabel tersebut adalah brand experience dan

brand image sebagai variabel independen, variabel brand loyalty sebagai variabel

dependen dan variabel brand trust sebagai variabel intervening.

Ini sesuai dengan tujuan utama peneliti yaitu menguji rumusan hipotesis

penelitian untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh brand experience dan brand

image terhadap brand loyalty melalui brand trust.

1.8.2 Populasi dan Sempel

1.8.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas : obyek/subyek yang

mempunyai kualitas atau karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari kemudian dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2006:72). Populasi

dalam penelitian ini adalah penumpang maskapai Lion Air di Kota Semarang.

Jumlah populasi tidak diketahui.

1.8.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugioyono, 2006:73). Dalam penelitian ini teknik sampling
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yang digunakan adalah Nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel

yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik Nonprobability sampling yang

dipilih adalah “purposive sampling” yaitu teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu (Sugiyono 2010:87). Kriteria yang digunakan adalah

masyarakat Kota Semarang yang pernah menggunakan jasa penerbangan Lion Air

lebih dari 2x.

Sampel yang dipilih adalah responden yang dekat dengan lokasi penelitian

karena mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam melakukan

penelitian. Dalam Ferdinand (2006), ukuran sampel tergantung pada jumlah

indikator dikalikan 5 sampai dengan 10. Dalam penelitian ini digunakan ukuran

sampel yaitu dengan mengalikan jumlah seluruh indikator (16 indikator x 7 = 112).

Sehingga dalam penelitian ini menyebarkan 112 kuesioner kepada penumpang

maskapai Lion Air di Kota Semarang.

1.8.3 Sumber Data

Data yang diambil adalah data yang benar-benar mewakili objek yang

sedang diteliti dengan pokok permasalahannya.

− Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberian data kepada

penginput data (Sugiyono, 2006 : 129). Data ini diperoleh dengan wawancara

melalui penggunaan kuisioner dengan masyarakat pengguna maskapai Lion Air
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dengan tujuan penerbangan domestik. Data primer yang ingin dicari dalam

penelitian sebagai berikut:

 Persepsi responden tentang brand experience dari penggunaan maskapai

Lion Air

 Persepsi responden tentang brand image dari penggunaan maskapai Lion

Air

 Persepsi responden tentang brand trust maskapai Lion Air

 Persepsi responden tentang brand loyalty maskapai Lion Air

− Data Sekunder

Data sekunder adalah seumber data yang diperoleh dengan cara membaca,

mempelajari dan memahami melalui media lain yang beesumber dari literatur,

buku-buku, serta dokumen perusahaan (Sugiyono 2006:141)

Menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari

jurnal dan buku-buku yang membahas tentang brand experience, brand trust,

brand image dan juga brand loyalty.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

− Kuisioner

Kuisioner adalah bagian dari wawancara yang merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan

dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono 2006 :

135). Metode pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan daftar

pertanyaan (kuisioner) kepada responden untuk dijadikan data primer.
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− Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan

studi penelaah terhadap buu-buku, literatur-literatur, catatan-catatan,

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,

1988 : 111).

Studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari

dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan pemasalahan yang

menjadi objek penelitian.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya dalam

penelitian melakukan pengolahan data. Metode pengolahan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a.Editing

Yaitu proses pemeriksaan dan pengoreksian yang dilakukan setelah data

terkumpul untuk mengetahui apakah jawaban responden terhadap pertanyan yang

diajukan sudah lengkap atau belum.

b.Scoring

Yaitu pemberian nilai berupa angka pada jawaban pertanyaan untuk

memperoleh data kuantitatif. Scoring dilakukan dengan menggunakan skala likert.
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c.Tabulating

Yaitu kegiatan menyajikan data dalam bentuk tabel. Maksud penggunaan

tabel ini adalah untuk memudahkan dalam menganalisis data yang diperoleh

serta untuk memudahkan dalam penyajian dan pengolahan data tersebut.

1.8.6 Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini digunakan skala Likert. Menurut Sugiono (2010:132),

skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang

atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Skala Likert mempunyai interval 1-5, jawaban yang mendukung

pertanyaan atau pernyataan diberi skor tertinggi dan untuk jawaban yang tidak

mendukung pertanyaan atau pernyataan diberi skor terendah. Adapun pemberian

bobot nilai variabel sebagai berikut :

a. Jawaban sangat setuju atau sangat mendukung diberi nilai 5

b. Jawaban setuju atau mendukung diberi nilai 4

c. Jawaban cukup setuju atau cukup mendukung diberi nilai 3

d. Jawaban tidak setuju atau tidak mendukung diberi nilai 2

e. Jawaban sangat tidak setuju atau sangat tidak mendukung diberi nilai 1
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1.8.7 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Setelah semua yang diperlukan berhasil dikumpulkan, maka langkah

selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan menganalisis data yang

digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Teknik analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu suatu

analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel variabel dalam

penelitian dengan menggunakan perhitungan perhitungan atau uji statistik dari

data yang diperoleh yang berasal dari jawaban kuesioner dan data primer.

Pengujian statistik dimaksud untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian.

Metode analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil

jawaban kuesioner dan digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka-

angka dan perhitungan dengan metode statistik. Data tersebut harus

diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu

untuk memudahkan dalam menganalisis, untuk itu akan digunakan program

analisis SPSS (Statistical Package for Sosial Science). SPSS adalah suatu software

yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik

untuk statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis windows.

1.8.8 Uji Validitas Data

Konsep validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu

mengukur apa yang ingin diukur. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika

pertanyaan tersebut mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen
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dikatakan valid, bila instrument tersebut mampu mengukur apa saja yang harus

diukurnya dan mampu mengungkap apa yang ingin diungkap (Hadi, 1993).

Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan software statistik

(SPSS). Pengujian validitas dapat dinilai dari corrected item total correlation yang

lebih besar dari r tabel. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan

melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau

variabel. Sedangkan untuk mengetahui skor masing – masing item pertanyaan

valid atau tidak, maka ditetapkan kriteria statistik sebagai berikut :

1. Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut

valid.

2. Jika r hitung < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid.

1.8.9 Uji Reabilitas Data

Reliabilitas mengarah pada keajegan suatu alat ukur, dimana tingkat

reliabilitas memperlihatkan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan dan dipercaya,

sehingga hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan berulang terhadap gejala

yang sama, dengan alat ukur yang sama pula. Reliabilitas dihitung dengan

menggunakan software statistik (SPSS). Di dalam pengujian reliabilitas, instrumen

menggunakan pengujian 1 skor pada taraf signifikansi 5%. Suatu konstruk atau

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,60 (Ghozali,

2007:42).
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1.9 Teknik Analisis Data

1.9.1 Analisis Kuantitatif

Yaitu suatu analisa yang digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel

dalam penelitian dengan menggunakan perhitungan-perhitungan atau uji statistik.

Metode statistik memberikan cara yang obyektif guna mengumpulkan, mengolah,

dan menganalisis data kuantitatif serta menarik kesimpulan dari hasil analisis

tersebut. Alat analisa yang digunakan dalam analisa ini adalah :

1.9.1.1 Koefisien Korelasi

Uji korelasi dilakukan untuk melihat kuat atau tidaknya variabel

independen mempengaruhi variabel dependen. Uji korelasi dihitung dengan

menggunakan software statistik (SPSS).

Untuk melihat keeratan hubungan / koefisien korelasi antar variabel,

maka dapat dilihat dengan menggunakan tabel interpretasi koefisien korelasi

sebagai berikut

Tabel. 1.5
Interpretasi Koefisien Korelasi

Pedoman Interpelasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0, 00 - 0,199 Korelasi Sangat Rendah

0, 20 - 0, 399 Korelasi Rendah

0, 40 - 0, 599 Korelasi Sedang

0, 60 – 0,799 Korelasi Kuat

0,80 – 1,000 Korelasi Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2010:250)
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1.9.1.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun

kausal suatu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono,

2004:204).

Persamaan regresi linier sederhana ini dapat digunakan untuk melakukan

prediksi (ramalan) bagaimana individu dalam variabel dependen akan terjadi bila

individu dalam variabel independen ditetapkan (Sugiyono, 2004:208).

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah :

bXaY 

Keterangan :

Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a : Harga Y bila X=0 (harga konstan)

b : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang

didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan

bila b (-) maka terjadi penurunan.

X : Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai

tertentu.

Selain itu, harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

a      
 22

2








ii

iiiii

XXn

YXXXY
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b   
 22 






ii

iiii

XXn

YXYXn

1.9.1.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi merupakan pengembangan dari regresi sederhana yang

digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel

dependen (Y) bila dua atau lebih variabel independen (X) sebagai faktor prediktor

dimanipulasi (dinaik-turunkan nilainya). Jadi, regresi ganda akan dilakukan bila

jumlah variabel independennya (X) minimal dua. (Sugiyono, 2001:210)

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Y = a+b1X1+b2X2

Dimana Keterangan :

Y = Variabel terikat

X1 = Variabel bebas pertama

X2 = Variabel bebas kedua

a = Bilangan tetap / konstanta

b1 = Koefisien regresi X1 terhadap Y

b2 = Koefisien regresi X2 terhadap Y
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1.9.1.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur sejauh mana

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sedangkan nilai

yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel dependen (Ghozali, 2005 : 83).

Rumus yang digunakan :

KD = (r2) x 100 %

Dimana :

KD = koefisien determinasi

R2 = determinasi

1.9.1.5 Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikansi (t)

Uji t merupakan suatu uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui

ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas yaitu(X1) Brand Experience, (X2)

Brand Trust, (X3) Brand Image terhadap variabel dependent yaitu Brand Loyalty

(Y) secara parsial.
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Rumus pengujian untuk uji-t

Ketereangan :

t = t hitung untuk dibandingkan dengan t-tabel

n = Jumlah Sampel

r = koefisiean korelasi

r2 = koefisien determinasi

Dengan level signifikan 0,05 (5%)

Kriteria pengujian sebagai berikut :

a. Ho :β = 0 (artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen secara

individu terhadap variabel dependen) .

b. Ha :β≠ 0 (ada pengaruh antara variabel independen secara individu

terhadap variabel dependen).

c. Ho diterima dan Ha ditolak apabila t-hitung < t-tabel.

d. Ho ditolak dan Ha diterima apabila t-hitung > t-tabel.

Gambar 1.4

Uji t

Terima Ho

t-tabel t-hitung

Tolak Ho Tolak Ho
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b.Uji F

Pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk melihat

seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen) X1, X2, X3 secara

bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (dependen) Yy. Menurut Sugiyono

(2001:190), untuk uji F dapat digunakan rumus:

   1/1
/

2

2




knR
kRF

Dimana :

R2 = koefisien korelasi ganda
n = jumlah anggota sampel/responden
k = jumlah variabel independen
F = F hitung

Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan F-tabel dan

F-hitung

Jika F hitung > F tabel, Ho ditolak dan Ha diterima maka koefisien yang

diuji adalah signifikan, yaitu dapat diberlakukan untuk seluruh populasi dimana

sampel tersebut diambil.

Jika F hitung < F tabel, Ho diterima dan Ha ditolak maka koefisien yang

diuji tidak signifikan, yaitu tidak dapat diberlakukan untuk seluruh populasi

dimana sampel tersebut diambil.
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Gambar 1.5

Uji F

1.9.1.6 Uji Sobel

Menurut Baron dan Kenny (dalam Ngatno, 2015:110), suatu variabel

disebut variabel intervening apabila variabel tersebut ikut mempengaruhi

hubungan antara variabel prediktor (independen) dan variabel kriterion

(dependen). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah brand trust.

Menurut Tuckman (dalam Sugiyono, 2007) variabel intervening adalah

variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen

dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat

diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela / antara variabel

independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak

langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.

Ft Fh

Daerah penolakan
H1 atau Daerah
penerimaan Ho

0

Daerah penerimaan
H1 atau Daerah
penolakan Ho
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Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang

dikembangkan oleh Sobel dan dikenal dengan uji Sobel (Sobel test). Uji sobel

dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel

independen (X) ke variabel dependen (Y) melalui variabel intervening (M).

Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan jalur

X→M (a) dengan jalur M→Y (b) atau ab. Jadi koefisien ab = (c – c’), dimana c

adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c’ adalah

koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. Standard error koefisien

a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standard error pengaruh tidak langsung

(indirect effect) Sab dihitung dengan rumus dibawah ini :

Keterangan:

Sab : Standar error tidak langsung

a : Koefisien regresi tidak terstandar yang menggambarkan pengaruh

X terhadap M

b : Koefisien regresi tidak terstandar yang menggambarkan pengaruh

M terhadap Y, dengan melibatkan X

Sa : Standar error dari koefisien a

Sb : Standar error dari koefisien
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Nilai t dari koefisien ab digunakan untuk menguji signifikansi

pengaruhtidak langsung. Nilai t dari koefisian ab dapat dihitung dengan

rumus.

Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel,

apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka dapat disimpulkan bahwa

terjadi pengaruh mediasi.


