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ABSTRAK 

 
 

Aldeline Nolita Devia : Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas 
Brawijaya Malang, 4 Juni 2018. Pengaruh Brand Experience dan Kualitas 
Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen Dimediasi Kepuasan Konsumen 
(Studi Pada Starbucks Coffee Malang). Pembimbing Ketua : Dr. Siti Aijah, 
SE.,MS, Komisi Pembimbing : Dr. Astrid Puspaningrum, SE.,MM.  

 
Keunggulan yang dapat digali menghadapi persaingan sebuah 

perusahaan bisa mengambil brand experience yang mencerminkan adanya 
diferensiasi terhadap berbagai aspek termasuk kepuasan dan loyalitas. Selain itu 
kualitas layanan yang diberikan juga masih menjadi isu yang kuat dalam 
meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis secara mendalam pengaruh brand experience 
dan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen dimediasi kepuasan 
konsumen pada Starbucks Coffee Malang. 

Penelitian ini menggunakan jenis explanatory riset yaitu menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel yang diteliti. Data primer dikumpulkan 
menggunakan kuesioner dan didukung dokumentasi. Analisis data penelitian 
menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, regresi liner berganda, dan 
analisis jalur / Path Analysis. 

Hasil uji instrumen membuktikan telah memenuhi kriteria validitas dan 
reliabilitas, hasil uji asumsi klasik juga telah memenuhi kriteri dari asumsi 
normalitas, autokorelasi, Non-Multikolinieritas dan Heterokedastisitas. Pada 
penelitian ini didapatkan ; a). Brand experience terhadap kepuasan konsumen 
dengan nilai 0,309 atau sebesar 30,9%, b). Kualitas layanan terhadap kepuasan 
konsumen dengan nilai 0,387 atau sebesar 38,7%., c). Brand experience 
terhadap loyalitas konsumen dengan nilai 0,216 atau sebesar 21,6%., d). 
Kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen dengan nilai 0,305 atau sebesar 
30,5%., e). Pengaruh brand experience dan kualitas layanan kepuasan 
konsumen dengan nilai 0,581 atau sebesar 58,1%., f). Pengaruh brand 
experience dan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen dengan nilai 0,657 
atau sebesar 65,7%., g). Pengaruh brand experience dan kualitas layanan 
terhadap loyalitas konsumen dimediasi kepuasan konsumen dengan nilai 0,438 
atau sebesar 43,8%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk meningkatkan komitmen 
konsumen perlu memberikan kepuasan kepada konsumen yang lebih baik 
dengan layanan prima atau “excellence service” yaitu sikap dan cara melayani 
dengan memuaskan dari kondisi sekarang dengan tetap menjaga brand 
experience. 
 
 
Kata kunci :  Brand experience (Sensorik, Afeksi, Perilaku, Intelektual), 

Kualitas layanan (reliable , responsiviness, empaty), Loyalitas, 

Kepuasan konsumen. 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
 
Aldeline Nolita Devia : Post Graduate Economics Faculty Brawijaya 

University. Juni 5th 2018. The Influence Of Brand Experience And Quality Service To 
Loyalitas Consumer Of Meditiation Satisfaction Of Consumer. (Studi at Starbucks 
Coffee Malang). Supervisor: Dr. Siti Aijah, SE.,MS, CO- Supervisor : Dr. Astrid 
Puspaningrum, SE.,MM.  
 

Excellence of which can dug to face emulation a company can take experience 
brand expressing the existence of diferensiasi to various aspect of[is including and 
satisfaction of loyalitas. Besides quality of given service also still become strong issue in 
improving and satisfaction of loyalitas consumer. This research aim to to know and 
analyse exhaustively influence of experience brand and service quality to consumer 
loyalitas of dimediasi satisfaction of consumer [at] Unlucky Starbucks Coffee. 

This research use type of explanatory research into that is explaining 
[relation/link] of kausal [among/between] accurate variable. Primary data collected to use 
kuesioner and supported [by] documentation. Data research analysis use instrument test, 
classic assumption test, doubled liner regresi, and analysis of Smartpls. Result of 
instrument test prove have fulfilled validity criterion and of reliabilitas, result of classic 
assumption test have also fulfilled kriteri of assumption of normalitas, autokorelasi, Non-
Multikolinieritas and of Heterokedastisitas. 

This research is got ; a. Negative influence of experience brand to satisfaction of 
its meaning consumer if downhill experience brand hence will happened degradation to 
satisfaction of consumer. b). There are influence of quality of service to satisfaction of 
consumer so that the quality of good service will give impact satisfaction of consumer 
which high enough c). There are influence of experience brand to consumer loyalitas, 
thereby if experience brand remain to be taken care by hence will affect at consumer 
loyalitas which enough d). There are influence of quality of service to consumer loyalitas if 
quality of given service can be improved, hence giving big contribution in improving 
consumer loyalitas. e). There are influence of experience brand and service quality 
satisfaction of its meaning consumer if experience brand and service quality always paid 
attention hence can give influence to satisfaction of consumer f). There are influence of 
experience brand and service quality to its meaning consumer loyalitas if experience 
brand and service quality paid attention better hence will have an effect on to consumer 
loyalitas which high enough. g). There are influence of experience brand and service 
quality to consumer loyalitas of dimediasi satisfaction of consumer, its meaning if 
experience brand and service quality can be defended and taken care of with as good as 
possible hence paying attention aspect satisfaction of consumer, hence will give big 
enough impact to consumer loyalitas. 

According to to result of this research, hence to increase consumer comitmen 
require to give satisfaction to better consumer with prima service or " service excellence" 
that is attitude and way of serving satisfactorily from present condition fixed take care of 
experience brand. 

 
Key Words : Brand experience (Sensorik, Afeksi, Behavior, Intelectual), 

Sevice Quality ( reliable, responsiviness, empaty), Loyality, 
Satisfaction of consumer. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

  Perusahaan yang mempunyai pandangan masa depan untuk memajukan 

usahanya perlu memperhatikan berbagai aspek dalam mencapai keunggulan. 

Perubahan sifat pasar saat ini yaitu dari sellers market menjadi buyers market, 

mengakibatkan pihak konsumen menjadi semakin berkuasa di pasar, dan semakin 

ketatnya persaingan bisnis. Maka dari itu para pemilik usaha dan pelaku bisnis harus 

dapat merumuskan strategi bisnis yang dapat mengatasi berbagai dampak tersebut, 

hal ini perlu dilakukan demi kelangsungan hidup bisnis yang dikelola.  

 Menurut pemikiran Brakus (2009) bahwa ; “brand experiences easier, faster, 

smoother, fewer clicks than anyone else is key. The more helpful a brand is the 

greater its chance of success. Society is lazy and demands ease! Once I’ve 

registered my details and credit card I want to feel like the most important person on 

the planet and get whatever I ask for with one fingerprint scanning click. The success 

of giants like Amazon and Uber can be boiled back down to the simple point of they 

make it easier than any other previous alternative”.  

 Pemikiran diatas memberikan sebuah gambaran dengan memperhatikan 

brand experience maka sebuah perusahaan dapat menciptakan suatu keunggulan 

yang lebih baik dari sebelumnya. Kemajuan teknologi dapat memberikan peluang 

kepada setiap pihak untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang sama baiknya 

dan dengan harga yang sama kompetitifnya, sehingga produk yang beredar di pasar 

umumnya relatif mirip dan sulit untuk dibedakan. Guna mengatasinya para produsen 

berusaha untuk mendiferensiasikan produknya melalui pengembangan dan 

perbaikan standar kualitas produk secara terus-menerus, dan berusaha menekan 

biaya produksi, sehingga harga jual produk nantinya masih terjangkau.  
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 Brand experience mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten 

memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada konsumennya. Selain itu, jika 

kualitas dapat memberikan manfaat fungsional kepada konsumen, maka merek 

dapat memberikan tambahan manfaat lagi yang sifatnya emosional dan 

berhubungan dengan psikologis konsumen, seperti prestige, keyakinan, harapan, 

kebanggan, dan lain-lainnya. Maka dari itu menempatkan merek sebagai salah satu 

komponen dari aset keunggulan bersaing, disamping kualitas dan harga adalah 

strategi yang tepat. Apalagi jika produsen dapat mengelola ketiganya secara tepat, 

maka akan tercipta sinergi yang saling mendukung diantara ketiganya, dan sinergi 

tersebut secara bergantian dapat memberikan keunggulan bagi perusahaan dalam 

persaingan, (Kusuma, 2014) 

Keunggulan yang dapat digali dari brand experience menghadapi persaingan 

yang kompetitif sebuah perusahaan dapat mengambil brand experience yang 

mencerminkan adanya diferensiasi terhadap pelayanan dan lainnya”. Berpijak pada 

pemikiran tersebut brand experience memberikan nilai bagi perusahaan maupun 

konsumen, antara lain membantu proses penyusunan informasi dalam membedakan 

merek yang satu dengan merek yang lain, membantu proses keputusan dalam 

pembelian suatu produk, merangsang perasaan positif terhadap produk dan jasa, 

(Ramaseshan, 2014). 

Menurut ahli pemasaran kepuasan pelanggan dan loyalitas dipengaruhi 

oleh penilaian terhadap hasil, interaksi dan kualitas lingkungan fisik. Kepuasan 

pelanggan juga tergantung pada banyak faktor seperti fitur produk atau jasa, emosi 

konsumen, atribut kesuksesan atau kegagalan jasa, persepsi terhadap kewajaran 

dan keadilan serta konsumen lain seperti anggota keluarga ataupun teman kerja 

(Zethaml, 2006). Di sisi lain, kepuasan pelanggan juga dapat memberikan dampak 
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pada loyalitas, adanya pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan menjadi 

bagian untuk lebih penitng untuk meningkatkan loyalitas. 

Kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan atau hasil terhadap 

ekspektasi konsumen dari produk dan jasa yang dihasilkan. Terciptanya kepuasan 

pelanggan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya hubungan antara 

perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi 

para pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi 

perusahaan. Memberikan loyalitas konsumen sebagai komitmen yang dipegang 

secara cukup mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa 

yang disukai, sehingga menyebabkan pelanggan berat untuk beralih kepada produk 

dan jasa lainnya (Kotler, 2016). 

Hubungan brand experience terhadap loyalitas konsumen dibuktikan 

oleh Anthony (2013) mendapatkan hasil bahwa brand experience secara 

keseluruhan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan loyalitas 

konsumen. Kemudian penelitian tersebut menjelaskan terdapat pengaruh yang 

signifikan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. Penelitian yang dilakukan 

Iskandar (2013) menghasilkan ada pengaruh yang signifikan dari brand experience 

dengan loyalitas, kemduian hasil penelitiannya lebih lanjut menyatakan brand 

experience dan kepuasaan secara bersama-sama berpengauh terhadap loyalitas 

Kemudian Delby (2014) dimensi brand experience terdiri dari empat 

dimensi yaitu entertainment, educational, esthetic, dan escapist membuktikan 

bahwa entertainment mempunyai hubungan yang signifikan terhadap terhadap 

loyalitas konsumen. Kemudian educational tidak ada hubungan dengan loyalitas 

konsumen, untuk esthetic juga tidak ada hubungan dengan loyalitas konsumen, 
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dan escapist mempunyai hubungan yang signifikan terhadap terhadap loyalitas 

konsumen. Pada variabel kualitas layanan penelitian tersebut membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. 

Penelitian Edmond (2015) menyatakan brand experience terdiri dari 

sensory, affective, intellectual, dan behavioral membuktikan bahwa untuk sensory, 

affective dan behavioral mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

terhadap loyalitas konsumen. Variabel intellectual tidak ada hubungan dengan 

loyalitas konsumen. Untuk variabel kualitas layanan penelitian tersebut 

membuktikan secara keseluruhan terdapat pengaruh yang signifikan kualitas 

layanan terhadap loyalitas konsumen. 

Penelitian Sachand (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan brand 

experience terdiri dari empat dimensi yaitu entertainment, educational, esthetic, 

dan escapist membuktikan entertainment dan escapist mempunyai hubungan 

yang signifikan terhadap terhadap loyalitas konsumen, sedangkan educational 

dan esthetic tidak ada hubungan dengan loyalitas konsumen. Secara 

keseluruhan variabel kualitas pelayanan pada penelitian tersebut membuktikan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas layanan terhadap loyalitas 

konsumen. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Anderzon (2016) membuktikan 

entertainment dan escapist mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

terhadap loyalitas konsumen, sedangkan educational dan esthetic tidak ada 

hubungan dengan loyalitas konsumen. Sebagaimana dengan penelitian yang lain 

dijelaskan bahwa untuk variabel kualitas layanan mempunyai pengaruh yang 

signifikan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Anderzon (2016) membuktikan 

entertainment dan escapist mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 
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terhadap loyalitas konsumen, sedangkan educational dan esthetic tidak ada 

hubungan dengan loyalitas konsumen. Variabel kualitas layanan mempunyai 

pengaruh yang signifikan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. 

Tabel 1.1 

Ringkasan Research Gap  

Peneliti Variabel Pengaruh 
antar 
variabel 

Hasil penelitian 

Anthony (2013) Brand 
experience 
 
 
Secvice 
Quality 

Consumer 
Loyalty 
 
 
Consumer 
Satisfaction 

1 Brand experience tidak 
mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan 
loyalitas  

2 Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas  

3 Brand experience 
mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan 
kepuasan  

4 Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 

5 Brand experience dan 
Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 

Iskandar (2013) Brand 
experience 
 
 
Secvice 
Quality 

Consumer 
Loyalty 
 
 
Consumer 
Satisfaction 

1 Ada pengaruh yang 
signifikan dari brand 
experience dengan loyalitas 

2 Brand experience 
berpengauh terhadap 
kepuasan konsumen 

3 Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
konsumen 

4 Kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen 

5 Brand experience dan 
Kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap 
loyalitas konsumen 

6 Brand experience dan 
Kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen 
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Lanjutan tabel 1.1 

Peneliti Variabel 
Pengaruh 

antar 
variabel 

Hasil penelitian 

Delby (2014) Brand 
experience 
 
 
 
 
 
Kualitas  
Layanan 

Loyalitas 
Konsumen 
 
 
 
 
 
Consumer 
Satisfaction 

1 Brand experience 
berpengaruh terhadap 
signifikan dengan loyalitas  

2 Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas  

3 Brand experience 
berpengaruh signifikan 
dengan kepuasan  

4 Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 

5 Brand experience dan 
Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 

Edmond (2015) Brand 
experience 
 
 
Secvice 
Quality 
 

Consumer 
Loyalty 
 
 
Consumer 
Satisfaction 

1 Brand experience 
berpengaruh terhadap 
signifikan terhadap 
loyalitas konsumen  

2 Brand experience tidak 
berpengaruh signifikan 
dengan kepuasan 
konsumen  

3 Kualitas pelayanan tidak 
berpengaruh terhadap 
loyalitas konsumen 

4 Kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen 

5 Brand experience dan 
Kualitas pelayanan tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
konsumen 

6 Brand experience dan 
Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
konsumen 

7 Brand experience dan 
Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
konsumen melalui 
loyalitas konsumen 
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Lanjutan tabel 1.1 

Peneliti Variabel 
Pengaruh 

antar 
variabel 

Hasil penelitian 

Sachand (2015) Brand 
experience 
 
 
Secvice 
Quality 
 

Consumer 
Loyalty 
 
 
Consumer 
Satisfaction 

1 Ada pengaruh yang 
signifikan dari brand 
experience dengan loyalitas 

2 Brand experience 
berpengauh terhadap 
kepuasan konsumen 

3 Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
konsumen 

4 Kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen 

5 Brand experience dan 
Kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap 
loyalitas konsumen 

6 Brand experience dan 
Kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen 

Anderzon (2016) Brand 
experience 
 
 
Secvice 
Quality 
 

Consumer 
Loyalty 
 
 
Consumer 
Satisfaction 

1 Brand experience 
berpengaruh terhadap 
signifikan terhadap 
loyalitas konsumen  

2 Brand experience tidak 
berpengaruh signifikan 
dengan kepuasan 
konsumen  

3 Kualitas pelayanan tidak 
berpengaruh terhadap 
loyalitas konsumen 

4 Kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen 

5 Brand experience dan 
Kualitas pelayanan tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
konsumen 

6 Brand experience dan 
Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
konsumen melalui loyalitas 
konsumen 

Sumber : Jurnal diolah 2018 
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Berpijak pada research gap yang telah disajikan pada tabel 1.1 maka 

terdapat suatu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian terhadap pengaruh dari 

brand experience terhadap loyalitas konsumen.  Hasil-hasil penelitian yang telah 

dipaparkan dalam gap tersebut memberikan suatu makna brand experience 

dapat memberikan pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, tetapi juga tidak 

memberikan pengaruh pada loyalitas pelanggan. Dari hasil penelitian terdalu 

yang disajikan dapat diambil suatu makna bahwa brand experience dapat 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen juga bisa tidak ada pengaruhnya, 

kemudian brand experience tidak berpengaruh signifikan dengan kepuasan 

konsumen. Kualitas pelayanan ada yang berpengaruh juga ada yang tidak 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, kemudian kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya diketahui pula 

bahwa brand experience dan Kualitas pelayanan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen. Terbukti bahwa brand experience 

dan Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Variabel brand experience dan Kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen melalui loyalitas konsumen. 

Berdasarkan pada fenomena dari hasil penelitian yang telah disajikan 

tersebut menjadi minat bagi peneliti untuk melakukan kajian terhadap hal-hal 

tersebut. 

Seiring dengan berkembangnya jaman, masyarakat kota pada saat ini telah 

mengalami perubahan gaya hidup (lifestyle). Salah satu manifestasi gaya hidup 

modern saat ini adalah kebiasaan kelompok masyarakat tertentu yang nongkrong di 

cafe atau coffee shop. Hal ini didukung oleh pendapat seorang pakar di bidang 

pemasaran yang berkata ; “Ngopi kini bukan lagi sekedar untuk menghilangkan 

kantuk, tapi sebagai bagian gaya hidup, dimana coffee shop menjadi tempat 
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kongkow yang amat diminati”, gaya hidup ini sesuai dengan karakter orang 

Indonesia yang suka berkumpul, (Taroepratjeka, 2013) 

 Mengkonsumsi produk kopi merupakan fenomena lama yang ada dalam 

kehidupan manusia, menurut salah satu konsultan kopi di Indonesia, “ Sekarang 

hampir semua sudut kota dapat dipastikan ada warung kopi. Biasanya pengunjung 

akan berlama-lama berada di warung kopi untuk menikmati secangkir kopi, kue-kue, 

serta berbincang-bincang atau mengobrol”, (Taroepratjeka, 2013) 

Munculnya warung kopi di kota Malang secara umum sudah dimulai sejak 

tahun 2008 dan mengalami suatu perkembangan yang pesat setelah tahun 2010 

yaitu setelah diadakan “Malang Coffee Festival 28-30 September 2012”. Berikut ini 

disajikan beberapa daftar cafe bertema kopi di kota Malang yang sudah cukup 

dikenal. 

Starbucks Coffee adalah adalah sebuah jaringan kedai kopi dari Amerika 

Serikat yang bermarkas di Seatlle, Washington. Starbucks Coffee adalah 

perusahaan kedai kopi terbesar di dunia, dengan 15.012 kedai di 44 negara. 

Starbucks menjual kopi, minuman panas berbasis espresso, minuman dingin dan 

panas lainnya, makanan ringan, serta cangkir dan biji kopi. Starbucks coffee pertama 

kali dibuka pada 1971 di Seatlle oleh Jerry Baldwin, Zev Siegle, dan Gordon Bowker. 

Starbucks pertama di luar Seatlle adalah di Vancouver dan Chicago pada 1987 

sedangkan cabang pertama diluar Amerika utara terletak di Tokyo, Jepang yang 

dibuka pada 1996. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga riset 

pemasaran independen, AC Nielsen bahwa ; “Pada tahun 2016, Starbucks Coffee 

menduduki peringkat ketiga dalam perolehan pasar yaitu sebesar 26,5% 

(www.Frontier.Com). 
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Tabel 1.2 

Daftar Cafe Bertema Kopi di Kota Malang tahun 2017 

 

No Nama Kafe Coffee Lokasi 
1 Apresio Kopi Jl.  MT Haryono Kavling 11 Ruko Ditas 
2 AGePe Coffee Jl.  MT Haryono 1 Gang 17 Dinoyo 
3 Aftertaste Coffee & Tea Jl.  Raya Sengkaling 231 
4 Captain Coffee Jl.  Saxophone Ruko Green Village 
5 Coffee Toffee Malang Jl.  Jakarta 58 
6 Coffee Kayoe Ruko Sigura-gura Nomor 2 
7 DW Coffee Jl.  Bogor Nomor 11 
8 Diaqu Coffee Jl.  Wilis Kavling 5, Perempatan Pulosari 
9 Excelso  MOG Lantai 1, Jl.  Kawi Nomor 20-24 
10 Ini Kopi Jl.  Candi Mendut Selatan VII Nomor 16 
11 Kopi Tuang Malang Jl.  Candi Mendut Nomor 54 
12 Kedai Kopi Romboeg Pawon Jl.  Terusan Sulfat Nomor 21 
13 Kopito Malang Jl.  Candi v Kelurahan Karang Besuki 
14 Kopi Jelata Jl.  Mertojoyo Selatan Nomor 17b Merjosari 
15 Komika Warkop Jl.  Jakarta Nomor 34 Malang 
16 Labore Coffee Eatery Jl.  Soekarno-Hata Nomor 25 
17 Legitpait Coffee Shop Jl.  Pattimura 24 Malang 
18 Museum Kopi Jl.  Sigura-gura Ruko Nomor 41b 
19 Mmmm Coffee Shop Jl.  Basuki Rahmat Nomor 19 
20 My kopi-O! Jl. Tenes 14 Malang 
21 Nomaden Coffee Jl. Jenderal Basuki Rahmat Nomor 11 
22 Nikmah Kopi Jl. Joyo Agung 26 Merjosari 
23 Pm! Coffeeshop & Blended Hs Bendungan Sigura-gura Ruko Kavling 2 
24 Starbucks Malang Malang City Point Lt 1,  Jl.  Terusan Dieng 
25 Telescope Jl.  Kalpataru Nomor 112 C 
26 Vosco Coffee Jl.  Borobudur 27 A 
27 Wonten Coffee Jl.  Mayjend Panjaitan Nomor 2C 
28 8-Ozcoffeestudio Jl.  Cintandui Nomor 74 
29 77 Kopi  Jl. Tlogomas Malang 
30 202 Café Coffee  Mall Dinoyo City 

Sumber : www.ngalam.co.id cafebertemakopi_html(2017) 

Berdasarkan tabel diatas terdapat 30 cafe bertema kopi yang sudah cukup 

dikenal dikalangan pada kopi mania di kota Malang, berdasarkan hasil pantauan dari 

ngalam.co.id jika diteluri lebih lanjut maka di kota Malang terdapat lebih dari 50 cafe 

yang bertema kopi hadir dikota Malang. Fenomena maraknya coffee shop juga 

terjadi di kota Malang, kebanyakan dari kedai kopi baik yang menyuguhkan kopi lokal 

sampai kopi import dengan harga yang relatif mahal dan dalam waktu singkat 

bermunculan cafe yang menyuguhkan aneka menu kopi yang lebih menjangkau 

semua kalangan. Kota Malang saat ini dipadati dengan banyaknya tempat-tempat 

http://www.ngalam.co/
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kuliner yang menjamur di berbagai sudut kota. Apalagi tingkat pertumbuhan jumlah 

mahasiswa di kota Malang terbilang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Peluang ini 

dimanfaatkan oleh para pebisnis kedai atau cafe dengan membuka tempat 

nongkrong atau sekedar untuk bersantai dengan keluarga dan teman.  

Posisi market leader yang dipegang oleh Starbucks Coffee, dapat dikatakan 

sebagai buah manis dari strategi human technology yang telah dirumuskannya. 

Adapun maksud dari strategi tersebut adalah bahwa Starbucks Coffee lebih memilih 

menggunakan pendekatan secara emosional dalam pemasarannya. Bagi kalangan 

kopi mania di kota Malang Starbucks Coffee mempunyai kesan tersendiri yang dinilai 

mampu memberikan ikatan terhadap emosional dengan pelanggannya. Terdapat 

cukup banyak faktor yang mendasari penilaian terhadap kepuasan pelanggan dan 

loyalitas, sehingga perusahaan perlu mengkaji secara cermat hal tersebut. Perhatian 

terhadap brand experience dan kualitas layanan merupakan salah satu strategi yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki posisi bersaing, juga mampu 

memberikan manfaat terhadap menambah tingkat kepuasan konsumen yang lebih 

baik serta dapat memberikan loyalitas konsumen.  

Starbucks coffee yang mempunyai gerai diberbagai negara termasuk di 

Indonesia dan terutama di kota Malang yang mempunyai brand experience sangat 

dekat dengan hati konsumen. Apabila dikaji dari sisi pemasaran perusahaan ini 

dapat dikatakan jarang melakukan kegiatan promosi, namun dari sisi pandang 

pemasaran konsumen yang berkunjung ke starbucks coffee semakin meningkat. 

Keunggulan starbucks coffee bagi para pecinta kopi juga dapat menemukan 

starbucks di lokasi-lokasi yang dipilih secara seksama seperti di hotel – hotel, 

restoran yang memiliki citra baik, kantor – kantor dan perusahaan penerbangan. 

Tujuan perusahaan secara umum adalah untuk memposisikan starbucks coffee 
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sebagai salah satu merek dalam pasar coffee bars yang paling dikenal dan dihormati 

di dunia. 

Starbucks coffee adalah lebih dari sekedar kopi terbaik. di gerai Starbucks 

ada orang – orang ramah, musik yang enak di dengar, dan tempat bertemu yang 

nyaman dan menbangkitkan semangat. Nilai membeli produk Starbucks muncul dari 

kualitas yang tidak kompromi dan dari hubungan yang dibangun dengan setiap 

pelanggan. Starbucks coffee mengorbankan kembali kecintaan terhadap kopi, 

membawa kembali rasa yang segar untuk dinikmati. 

Starbucks menawarkan pecinta kopi beberapa pilihan kopi dari seluruh dunia. 

Coffee buyer Starbucks sendiri pergi ke daerah – daerah penghasil kopi di Amerika 

Latin, Afrika/Arabian dan Asia Pasifik untuk memilih biji kopi arabika terbaik. 

Kemudian biji – biji kopi tersebut dipanggang oleh pemanggang biki kopi profesional 

Starbucks yang berusaha menciptakan keseimbangan pada setiap atribut rasa 

kopinya. Sebagai tambahan, selain kopi yang berkualitas maka starbucks juga 

menyediakan minuman – minuman seperti the TazoÒ, Ethos™ Water, pastries, dan 

pada pasar tertentu, salad dan sandwich yang berkualitas tinggi. Merchandise 

Starbucks termaasuk mesin pembuat espresso dan kopi ekslusif, permen dan coklat 

unik, dan barang – barang lainya yang berhubungan dengan kopi dan teh. 

Selain brand experience, starbucks juga selalu berusaha untuk memberikan 

layanan yang berkualitas kepada konsumennya yang dinilai mempunyai kontribusi 

cukup tinggi terhadap loyalitas pelanggan. Sebagai suatu yang unik dari starbucks 

adalah mampu bersaing pada kelas perusahaan besar, dan mampu membangun 

merek yang sangat baik, tanpa harus melakukan promosi yang berlebihan. Keunikan 

lain yang peneliti dapatkan yaitu adanya konsumen yang memiliki sensasi, perasaan, 

kognisi, dan tanggapan perilaku yang cukup tinggi pada merek tersebut, seperti, 

mobil, sepatu, handphone, dan sebagainya.  
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Berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan di starbucks Malang, dapat 

dikatakan bahwa setiap hari pengunjung yang datang jumlah cukup banyak bahkan 

pada hari libur jumlah pengunjung bisa berlipat dari hari-hari biasanya. Apabila 

dibandingkan dengan café yang bertema kopi lainnya yang ada dikota Malang, café 

starbuck ini mempunyai jumlah pengunjung yang relatif lebih banyak. Namun 

terdapat hal yang cukup menarik bahwa starbucks adalah salah satu produk yang 

cukup diperhatikan pada beberapa penelitiaan sebelumnya. Pada penelitian ini, 

fenomena produk strabucks yang telah berhasil menjual produknya tanpa promosi 

yang berlebih, layanan yang diberikan juga tidak terlalu berlebihan akan tetapi 

mampu membentuk brand experience pada konsumen, dan yang lebih menarik lagi 

bahwa terdapat loyalitas pelanggan terhadap starbucks yang cukup tinggi.  

Berdasarkan pada uraian yang telah disajikan diatas, maka dapat dikatakan  

bahwa hal yang menarik atau yang dinilai paling unik dari starbucks adalah mampu 

bersaing pada kelas perusahaan besar, dan mampu membangun merek yang sangat 

baik, tanpa melakukan promosi yang berlebihan. Disamping ketertarikan penulis 

tersebut, starbucks menjadi objek untuk penelitian brand experience karena 

didukung pada penelitian sebelumnya, pelaku yang dapat merasakan brand 

experience adalah konsumen yang memiliki sensasi, perasaan, kognisi, dan 

tanggapan perilaku yang cukup tinggi pada merek tersebut, serta adanya loyalitas 

dari konsumen terhadap starbucks yang cukup tinggi.  

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penelitian ini mengkaji secara 

mendalam tentang : “Pengaruh Brand Experience dan Kualitas Layanan Terhadap 

Loyalitas Konsumen Dimediasi Kepuasan Konsumen (Studi Pada Starbucks Coffee 

kota Malang)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersbeut maka disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah brand experience berpengaruh terhadap loyalitas konsumen Starbucks 

Coffee Malang? 

2. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen Starbucks 

Coffee Malang? 

3. Apakah brand experience berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

Starbucks Coffee Malang? 

4. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Starbucks 

Coffee Malang? 

5. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas Starbucks Coffee 

Malang? 

6. Apakah brand experience berpengaruh terhadap loyalitas yang dimediasi oleh 

kepuasan konsumen Starbucks Coffee Malang? 

7. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas yang dimediasi oleh 

kepuasan konsumen Starbucks Coffee Malang? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Guna menjawab rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand experience terhadap 

loyalitas konsumen Starbucks Coffee Malang.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap 

loyalitas konsumen Starbucks Coffee Malang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand experience terhadap 

kepuasan konsumen Starbucks Coffee Malang. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen Starbucks Coffee Malang.  

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas konsumen Starbucks Coffee Malang. 

6.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand experience terhadap 

loyalitas konsumen dimediasi oleh kepuasan konsumen Starbucks Coffee 

Malang. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap 

loyalitas konsumen dimediasi oleh kepuasan konsumen Starbucks Coffee 

Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti  

Selain merupakan salah satu syarat kelulusan, penelitian ini merupakan sarana 

untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengembangan kerangka 

pemikiran ilmiah, didasarkan pada teori dan emperikal pengaruh Brand 

Experience terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan 

2. Bagia akademik 

Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang didasarkan kajian emperik dan 

teoritis sehingga dapat menambah perbendaharaan kepustakaan akademik 

bidang ilmu pengetahuan manajemen pemasaran, yaitu tentang pengaruh dari 

brand experience dan kualitas layanan terhadap loyalitas yang dimediasi oleh 

kepuasan konsumen 

3.  Bagi Perusahaan  

Sebagai informasi terhadap respon pelanggan terhadap kelebihan dan 

kegagalan sebuah usaha sehingga bisa menjadi acuan untuk merancang 

strategi dalam menyusun kebijakan untuk mencapai keunggulan terkait dengan 
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meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dimasa yang akan 

datang, sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. 

4. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, sebagai bahan acuan 

ataupun bahan perbandingan untuk membuat penelitian berikutnya di masa 

yang akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

  Beberapa kajian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang mempunyai 

relevansi dengan penelitian ini yang dilakukan peneliti sebelumnya antara lain 

sebagai berikut. 

1. Penelitian Cherng (2013), menggunakan jenis penelitian statistik yaitu studi kasus 

dengan mengambil sampel sebanyak 499 orang terdiri dari 31 dari Burger King, 

147 dari Cold Stone Creamery, dan 100 orang dari McDonald’s serta 221 dari 

Starbucks Coffee. Data dikumpulkan menggunakan kuesoner dan dianalisis 

dengan analisis statistik Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan Structural 

Equation Modeling (SEM). Berdasarkan hasi pengujian hipotesis penelitian 

tersebut membuktikan bahwa ;  

a). Brand awareness/associations mempunyai pengaruh yang positif dimedisi 

oleh brand experience dan perceived quality sebesar 0,27 (p value 0,001), b). 

Perceived quality mempunyai pengaruh yang positif dimedisi oleh brand 

experience dan hedonic emotions 0,46 (p value 0,001), c). Perceived quality 

mempunyai pengaruh yang positif dimedisi oleh brand awareness/ associations 

dan hedonic emotions sebesar 0,33 (p value 0,001), d). Hedonic emotions 

mempunyai pengaruh yang positif dimedisi oleh perceived quality dan brand 

loyalty sebesar 0,32 (p value 0,001) dan e). Hedonic emotions mempunyai 

pengaruh yang positif dimedisi oleh brand experience dan brand loyalty sebesar 

0,51 (p value 0,001). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa brand 

awareness/associations, perceived quality dan hedonic emotions mempunyai 

pengaruh yang positif dimedisi oleh brand experience dan brand loyalty. 

Kemudian hedonic emotions mempunyai pengaruh yang positif dimediasi oleh 
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penyelesaian komplain, sehingga pandangan konsumen dalam mengkonsumsi 

suatu produk atau jasa secara umum disebabkan adanya kesetiaan terhadap 

merek. 

2. Penelitian Iskandar (2013), menggunakan jenis penelitian explanatory riset 

dengan sampel sebanyak 140 orang, data dikumpulkan menggunakan kuesioner. 

Analisis data penelitian menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dan 

Analisis Path. Berdasarkan hasi analisis dan pengujian hipotesis membuktikan 

persentase sumbangan pengaruh variable independen (brand experience) 

terhadap variable dependen (kepuasan) sebesar 42,8%. Sedangkan sisanya 

sebesar 57,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain yang tidak 

dimasukan dalam model penelitian ini. Kemudian didapatkan nilai t hitung > t table 

(10,167>1,977) maka Ho ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan 

antara brand experience dengan kepuasan. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial brand experience berpengaruh positif terhadap kepuasaan 

pada konsumen Starbucks. 

Persentase sumbangan pengaruh variable independen (brand experience dan 

kepuasan) terhadap variable dependen (loyalitas) sebesar 66,3%. Sedangkan 

sisanya sebesar 33,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variable lain yang tidak 

dimasukan dalam model penelitian ini. Selanjuntya didapatkan nilai F hitung> F 

table (138.001>3.062), maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan 

antara brand experience dan kepuasaan secara bersama-sama terhadap 

loyalitas. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa brand experience dan 

kepuasaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

Starbucks. Nilai t hitung > t table (10,418>1,977) maka Ho ditolak, artinya secara 

parsial ada pengaruh signifikan antara brand experience dengan loyalitas. Jadi 

dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Brand experience secara parsial 
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berpengaruh positif terhadap loyalitas pada konsumen Starbucks. Nilai t hitung > t 

table (2,967>1,977) maka Ho ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh 

signifikan antara kepuasan dengan loyalitas. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepuasaan pada 

konsumen Starbucks. 

3. Penelitian Ramaseshan (2014), penelitian ini merupakan studi kasus yang 

menganalisis dan menguji hubungan serta pengaruh antara brand experience 

dan brand loyalty melalui brand personality dan brand relationships. Penelitian 

tersebut mengambil sampel sebanyak 300 orang responden, data dikumpulkan 

menggunakan kuesioner, dianalisis menggunakan analisis statistik dan dilakukan 

pengujian hipotesis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Pada 

penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut ; a). Hipotesis 1a 

membuktikan bahwa brand experience tidak berpengaruh terhadap brand trust 

dengan nilai 0,131 (tidak signifikan), b). Hipotesis 1b membuktikan bahwa untuk 

brand experience berpengaruh signifikan terhadap brand attachment dengan nilai 

0,202** ( signifikan 0,01%), c). Hipotesis 1c membuktikan bahwa untuk brand 

experience berpengaruh signifikan terhadap brand commitment dengan nilai 

0,200* ( signifikan 0,51%), d). Hipotesis 4a membuktikan bahwa untuk brand 

experience berpengaruh signifikan terhadap brand personality dan brand 

purchase loyality dengan nilai 0,357** ( signifikan 0,01%), e). Hipotesis 4b 

membuktikan bahwa untuk brand experience berpengaruh signifikan terhadap 

brand personality dan attitudinal brand loyalty dengan nilai 0,456** (signifikan 

0,01%), f). Hipotesis 6a membuktikan bahwa untuk brand experience 

berpengaruh signifikan terhadap brand commitment dan purchase brand loyalty 

dengan nilai 0,208** (signifikan 0,01%), g). Hipotesis 6b membuktikan bahwa 

untuk brand experience berpengaruh signifikan terhadap brand commitment dan 
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attitudinal brand loyalty dengan nilai 0,219** ( signifikan 0,01%). Sehingga 

penelitian ini merekomendasikan perlu adanya pengkajian terhadap brand trust 

yang tidak dipengaruhi oleh brand experience. 

4. Penelitian Rajumesh (2014), penelitian studi kasus dengan sampel sebanyak 280 

orang, data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebar secara acak di 

Jaffna District, Sri Lanka, analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier 

Berganda dan analisis statistik Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan Structural 

Equation Modeling (SEM). Berdasarkan hasi pengujian hipotesis penelitian 

tersebut membuktikan bahwa ; a). brand experience mempngaruhi secara positif 

terhadap brand loyalty (B = .50 t = 13.52, p = .001), b). kemudian didapatkan 

bahwa brand experience berpengaruh positif melalui brand attitude (B = .55, t = 

20.85, p = .001), dan c). Hasil pengujian terakhir menunjukkan bahwa brand 

attitude berpengaruh positif melalui hbungan dan brand loyalty (B = .74, t = 12.74, 

p = .001). Disimpulkan bahwa brand attitude yang berperan sebagai mediator 

(perantara) dalam hubungan antara brand experience dan brand loyalty, memiliki 

pengaruh positif terhadap brand loyalty serta brand experience memiliki pengaruh 

positif terhadap brand attitude dan adanya pengaruh langsung yang signifikan 

brand experience terhadap brand loyalty. 

5.  Penelitian Kusuma (2014), menggunakan jenis penelitian explanatory riset 

dengan mengambil sampel sebanyak 250 orang, data primer dikumpulkan 

menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi 

Linier Berganda dan analisis statistik Structural Equation Modeling (SEM).  

Aktivitas Harley Davidson sebagai suatu bentuk pengalaman yang dirasakan 

konsumen terhadap merek dan memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda 

dibandingkan kompetitor. Kepuasan dan kepercayaan terhadap brand Harley 

Davidson juga dapat membangun kesetiaan merek. Data penelitian diperoleh 



21 

menggunakan teknik purposive sampling melalui pengumpulan data kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus.  

Dengan menggunakan program MASQDA, software untuk mempermudah analisis 

data kualitatif, diperoleh hasil penelitian yang membuktikan bahwa adanya 

pengaruh experience terhadap brand satisfaction dan brand trust sebagai 

perantara dalam hubungan antara brand experience dan brand loyalty, serta 

adanya pengaruh signifikan brand satisfaction dan brand trust terhadap brand 

loyalty. 

6. Penelitian Riyan (2015), menggunakan jenis penelitian studi kasus mengambil 

responden sebanyak 215 orang, data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner 

dan diolah menggunakan Analisis Regrasi Linier Bergand dengan Pengujian data 

menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil analisis statistik dan 

pengujian hipotesis penelitian tersebut adalah sebagai berikut ; a). brand 

experience berpengaruh signifikan  terhadap brand satisfaction dan brand trust, 

b). brand experience tidak berpengaruh terhadap brand loyalty, c).  Kemudian 

penelitian ini menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan brand 

satisfaction dan brand trust terhadap brand loyalty.      

7. Penelitian Selly (2015), menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan jumlah 

sampel sebanyak 175 orang, data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner 

dan diolah menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda yang didukung oleh 

pengujian hipotesis melalui analisis statistik Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

dan Structural Equation Modeling (SEM). 

Hasil penelitian menunjukkaan bahwa variabel citra merek berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara citra merek terhadap loyalitas 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Terdapat pengaruh positif dan 

sognfikan antara kualitas produk terhadap loyalitas. Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan citra merek, kualitas produk, dan pelayanan terhadap 

loyalitas. 

8. Penelitian Andriani (2015), penelitian menggunakan jenis penelitian studi kasus 

dengan jumlah sampel sebanyak 180 orang, data dikumpulkan menggunakan 

kuesioner dan diolah menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda analisis 

statistik Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel citra merek berpengaruh langsung dan signifikan terhadap 

variabel kepuasan pelanggan, variabel kualitas produk berpengaruh langsung 

dan signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan.  Variabel kepuasan 

pelanggan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel loyalitas 

pelanggan. Variabel citra merek berpengaruh langsung dan tidak signifiksn 

terhadap variabel loyalitas pelanggan. Variabel kualitas produk berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Dengan 

demikian, sebaiknya perusahaan KFC cabang Kawi terus meningkatkan citra 

merek dan kualitas produknya agar pelanggan tetap percaya pada produk KFC 

dan terus menjadi pelanggan setia dan dapat terus memberikan kepuasan 

terhadap pelanggannya. 

9. Penelitian Rony (2016) menggunakan jenis penelitian explanatory riset dengan 

mengambil sampel sebanyak 200 orang, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh brand exposure dan brand experience terhadap brand 

trust dan brand recall pada produk smartphone kategori high-end. Penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut :  



23 

1) berdomisili di Kota Malang; 2) telah berusia minimal 21 tahun; dan 3) 

menggunakan smartphone kategori high-end. Teknik analisis data dilakukan 

dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan SmartPLS 2.0. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada 

hubungan brand experience terhadap brand recall, brand experience terhadap 

brand trust, brand trust terhadap brand recall dan tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan padahubungan brand exposure terhadap brand recall dan brand 

exposure terhadap brand trust.  

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa brand trust memediasi 

secara signifikan hubungan antara brand experience dan brand recall, dan 

brand trust tidak memediasi secara signifikan hubungan antara brand exposure 

dan brand recall. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dengan adanya pengaruh brand 

experience terhadap brand recall, brand experience terhadap brand trust, brand 

trust terhadap brand recall, maka perusahaan harus mengembangkan brand 

experience, dan mencari jalan keluar terhadap masalah brand exposure yang 

tidak berpengaruh pada brand recall dan brand trust. 

10. Penelitian Paramita (2016) menggunakan jenis penelitian deskriptif mengambil 

sampel sebanyak 300 orang, data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner 

dan dianalisis menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil analisis 

penelitian ini membuktikan ; a). nilai t dari brand experience sebesar 14,744 dan 

nilai signifikansi 0,000 < nilai (α) = 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa brand 

experience memiliki pengaruh signifikan terhadap brand satisfaction dengan nilai 

Standardized Coefficients Beta sebesar 0,649, b). Nilai t dari brand experience 

sebesar 18,737 dan nilai signifikansi 0,000 < nilai (α) = 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa brand experience memiliki pengaruh signifikan terhadap 
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brand attitude dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,735, c). 

Nilai t dari brand experience sebesar 3,328 dan nilai signifikansi 0,001 < nilai (α) 

= 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa brand experience memiliki pengaruh 

signifikan terhadap brand loyalty dengan nilai Standardized Coefficients Beta 

sebesar 0,138, d). Nilai t dari brand satisfaction sebesar 2,936 dan nilai 

signifikansi 0,004 < nilai (α) = 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa brand 

satisfaction memiliki pengaruh signifikan terhadap brand loyalty dengan nilai 

Standardized Coefficients Beta sebesar 0,114, e). Nilai t dari brand attitude 

sebesar 15,974 dan nilai signifikansi 0,000 < nilai (α) = 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa brand attitude memiliki pengaruh signifikan terhadap brand 

loyalty dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,695. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa ; 1). Brand Experience memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Brand Satisfaction Starbucks Coffee, 2). Brand Experience 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Attitude Starbucks 

Coffee, 3). Brand Experience memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Brand Loyalty Starbucks Coffee, 4). Brand Satisfaction memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Brand Loyalty Starbucks Coffee, dan 5). Brand Attitude 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty Starbucks 

Coffee.  

11. Penelitian Sondakh (2016), menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan 

mangambil sampel sebanyak 200 orang nasabah, data primer dikumpulkan 

menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan Analisis Regresi Linier 

Berganda serta Analisis Path. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah. Variabel citra merek 

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah. Variabel 
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kepuasan nasabah berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas nasabah. 

Terakhir ditemukan bahwa kualitas layanan dan citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah, namun hanya memberikan pengaruh 

yang kecil terhadap loyalitas nasabah. 

12. Penelitian Deni (2016) menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan sampel 

sebanyak 150 orang, data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner dan 

dianalisis menggunakan analisis Analisis Regresi Linier Berganda serta analisis 

statistik Structural Equation Modeling (SEM). Fokus utama dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengaruh brand experience, brand satisfaction, dan 

brand trust terhadap brand attachment.  Hasil analisis menggunakan Structural 

Equation Model (SEM) dan hasilnya adalah sebagai berikut :  

a. Pengalaman merek berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan merek.  

b.  Pengalaman merek tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepercayaan merek.  

c.  Kepuasan merek berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan merek.  

d.  Kepuasan merek tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterikatan 

merek.  

e.  Kepercayaan merek berpengaruh positif signifikan terhadap keterikatan 

merek 

13.  Penelitian Lara (2017), jenis penilitan yang digunakan adalah explanatory riset 

dengan mengambil sampel sebanyak 175 orang dan data dikupulkan 

menggunakan kuesioner. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh brand experience, brand trust dan brand image terhadap brand loyalty 

(pada pengguna celana jeans merek levi’s di kota padang), dianalisis 

menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis Path. Hasil analisa 

data menunjukkan bahwa : 
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a. Terdapat pengaruh signifikan antara Brand Experience terhadap Brand image 

pada pengguna celana jeans merek Levi’s di Kota Padang dengan diperoleh 

nilai koefisien sebesar 0,306 dengan pvalue sebesar 0,047 dan t-hitung 

sebesar 1,992 > ttabel sebesar 1,66 dengan dengan nilai signifikan p-value 

0,047 < alpha 0,05  

b. Terdapat pengaruh signifikan antara Brand Experience terhadap Brand 

Loyalty pada pengguna celana jeans merek Levi’s di Kota Padang dengan 

diperoleh nilai koefisien sebesar 0,456 dengan pvalue sebesar 0,007 dan t-

hitung sebesar 2,700 > ttabel sebesar 1,66 dengan nilai signifikan p-value 

0,007 < alpha 0,05  

c. Terdapat pengaruh tidak signifikan antara Brand image Terhadap Brand 

loyalty pada pengguna celana jeans merek Levi’s di Kota Padang dengan nilai 

koefisien sebesar 0,220 dengan p-value sebesar 0,107 dan t-hitung sebesar 

1,614 < ttabel sebesar 1,66 dengan nilai signifikan p-value 0,107 > alpha 0,05  

d. Terdapat pengaruh signifikan antara Brand Trust Terhadap Brand image pada 

pengguna celana jeans merek Levi’s di Kota Padang dengan nilai koefisien 

sebesar 0,552 dengan p-value sebesar 0,000 dan t-hitung sebesar 3,544 > 

ttabel sebesar 1,66 dengan nilai signifikan p-value 0,000 < alpha 0,05  

e. Terdapat pengaruh tidak signifikan antara Brand trust Terhadap Brand Loyalty 

pada pengguna celana jeans merek Levi’s di Kota Padang dengan nilai 

koefisien sebesar 0,099 dengan p-value sebesar 0,529 dan t-hitung sebesar 

0,629 < ttabel sebesar 1,66 dengan nilai signifikan p-value 0,529 > alpha 0,05. 

Guna memberikan gambaran atau informasi secara ringkas dari hasil 

penelitian terdahulu yang telah disajikan, persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan maka dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1  Ringkasan hasil penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan dengan 
penelitian yang dilakukan 

 

No Peneliti Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Cherng (2013) - Brand awareness/ 
associations, perceived 
quality dan hedonic 
emotions mempunyai 
pengaruh yang positif 
dimedisi oleh brand 
experience dan brand 
loyalty.  

- Hedonic emotions 
mempunyai pengaruh 
yang positif dimedisi oleh 
penyelesaian komplain 

Mengkaji brand 
experience, brand 
loyalty dan 
perceived quality 

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 

2 Iskandar (2013) - Ada pengaruh signifikan 
antara brand experience 
dengan loyalitas. 

- Brand experience dan 
kepuasaan secara 
bersama-sama 
berpengauh terhadap 
loyalitas 

Mengkaji brand 
experience, brand 
loyalty dan 
kepuasan  

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 

3 Ramaseshan (2014) - Brand experience 
mempngaruhi brand 
loyalty dan brand attitude 
mempengaruhi brand 
loyalty 

- Merekomendasikan perlu 
adanya pengkajian 
terhadap brand trust yang 
tidak dipengaruhi oleh 
brand experience. 

Mengkaji brand 
experience, brand 
loyalty, brand trust 
dan perceived 
quality 

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 

4 Rajumesh (2014) - Brand attitude berperan 
sebagai mediator antara 
brand experience dan 
brand loyalty, memiliki 
pengaruh positif terhadap 
brand loyalty  

- Brand experience memiliki 
pengaruh positif terhadap 
brand attitude dan adanya 
pengaruh langsung yang 
signifikan terhadap brand 
loyalty. 

Mengkaji brand 
experience, brand 
loyalty, brand 
attitude dan brand 
attitude 

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 

5 Kusuma (2014) - Adanya pengaruh 
experience terhadap brand 
satisfaction dan brand 
trust sebagai antara brand 
experience dan brand 
loyalty. 

- Adanya pengaruh brand 
satisfaction dan brand 
trust terhadap brand 
loyalty. 

Mengkaji brand 
experience, brand 
loyalty, brand 
attitude dan brand 
attitude 

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 
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No Peneliti Hasil Persamaan Perbedaan 

6 Riyan (2015) - Terdapat pengaruh yang 
signifikan brand 
experience dan brand 
satisfaction Terhadap 
brand loyalty 

- Tidak ada pengaruh yang 
signifikan brand 
experience dan brand trust 
terhadap brand loyalty 

Mengkaji brand 
experience, brand 
loyalty, brand 
attitude dan brand 
attitude 

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 

7 Selly (2015) - Terdapat pengaruh positif 
citra merek terhadap 
loyalitas  

- Terdapat pengaruh positif 
kualitas produk terhadap 
loyalitas. Terdapat 
pengaruh positif kualitas 
pelayanan terhadap 
loyalitas. 

- Terdapat pengaruh 
signifikan yang positif citra 
merek, kualitas produk, 
dan pelayanan terhadap 
loyalitas. 

Mengkaji citra 
merek, kualitas 
produk, kualitas 
pelayanan dan 
loyalitas 

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 

8 Andriani (2015) - Citra merek berpengaruh 
terhadap kepuasan 
pelanggan. 

- Kualitas produk 
berpengaruh terhadap 
kepuasan pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berpengaruh terhadap 
variabel loyalitas 
pelanggan 

Mengkaji citra 
merek, kualitas 
produk, kualitas 
pelayanan dan 
loyalitas 

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 

9 Rony (2016) - Brand trust memediasi 
secara signifikan 
hubungan antara brand 
experience dan brand 
recall 

- Brand trust tidak 
memediasi secara 
signifikan hubungan 
antara brand exposure 
dan brand recall. 

Mengkaji brand 
trust, experience, 
brand recall dan 
brand recall. 

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 

10 Paramita (2016) - Brand Experience ber 
pengaruh terhadap Brand 
Satisfaction. 

- Brand Experience ber 
pengaruh terhadap Brand 
Attitude 

- Brand Experience ber 
pengaruh terhadap Brand 
Loyalty 

Mengkaji brand 
trust, experience, 
brand recall dan 
brand recall. 

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 
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No Peneliti Hasil Persamaan Perbedaan 

11 Sondakh (2016) - Citra merek berpengaruh 
tidak signifikan terhadap 
variabel kepuasan 
nasabah.  

- Kepuasan nasabah 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel loyalitas 
nasabah.  

- Kualitas layanan dan citra 
merek berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepuasan nasabah, 
namun hanya memberikan 
pengaruh yang kecil 
terhadap loyalitas 
nasabah. 

Mengkaji citra 
merek, kepuasan 
dan kualitas 
layanan serta 
loyalitas 

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 

12 Deni (2016) - Pengalaman merek 
berpengaruh positif 
terhadap kepuasan merek.  

- Pengalaman merek tidak 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
kepercayaan merek.  

- Kepuasan merek 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
kepercayaan merek.  

- Kepuasan merek tidak 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
keterikatan merek.  

- Kepercayaan merek 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
keterikatan merek 

Mengkaji 
pengalaman merek,  
kepuasan merek, 
kepercayaan, 
keterikatan merek 

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 

13 Lara (2017) - Brand experience, brand 
trust berpengaruh 
terhadap brand loyalty 

- Brand image tidak 
berpengaruh terhadap 
brand loyalty 

- Brand trust tidak 
berpengaruh terhadap 
Brand Loyalty 

Mengkaji brand 
experience, brand 
trust dan brand 
image dan brand 
loyalty 

Jenis penelitian, 
lokasi penelitian, 
variabel dan 
indikator, analisis 
data dan pengujian 
hipotesis 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Konsep Pemasaran 

Pemasaran telah didefinisikan dalam beberapa versi oleh berbagai 

kalangan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Berikut beberapa 

pengertian dari pemasaran, yang dianggap dapat mewakili maksud dari pemasaran 

itu sendiri. Menurut Barry (1987:77), pemasaran adalah “The anticipation, 

management and satisfaction of demand through the exchange market ”. 

Sedangkan Stanton, et. all., (1991:5), mendefinisikan pemasaran sebagai “ 

Total system of bussiness activities designed to plan, price, promotion, and distribute 

want to satisfying products to target market to achieve organizational objectives ”. 

Menurut Kotler (2016), pemasaran adalah : “Suatu proses sosial dan 

managerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain”. 

Menurut Swasta (2009) konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis 

yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat 

ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Konsep pemasaran 

tersebut dibuat dengan menggunakan tiga faktor dasar, yaitu :  

1. Seluruh perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada 

konsumen / pasar.  

2. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan dan 

bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri.  

3. Seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan 

diintegrasikan secara organisasi.  

Definisi tersebut mempunyai konsekuensi bahwa semua kegiatan perusahaan 

termasuk produksi, teknik, keuangan dan pemasaran harus diarahkan pada usaha 
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mengetahui kebutuhan pembeli, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan 

mendapatkan laba yang layak dalam jangka panjang.  

Antara pemasaran jasa dan pemasaran produk terdapat perbedaan dari segi 

sifat dan karakteristik produk ataupun jasa tersebut. Karena berbagai macam 

kegiatan yang dilaksanakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Menurut Miller dan 

Layton, (2000) Pemasaran jasa adalah merupakan sistem total aktivitas bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan produk, jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan 

pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasional. Kemudian Zeithaml, 

(2000) menyebutkan pemasaran jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang 

outputnya, bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan 

memberikan nilai tambah (seperti : hiburan, kenikmatan, santai) bersifat tidak 

berwujud. 

 
2.2.2. Brand Experience 

Konsep brand merupakan merupakan salah satu bagian yang cukup penting 

dari fase penciptaan produk dan jasa. Dalam mengembangkan strategi pemasaran 

untuk produk individual, penjual harus menghadapi keputusan pemberian merek 

yang merupakan masalah utama dalam strategi produk dan jasa. Mengembangkan 

produk bermerek memerlukan pengeluaran investasi jangka panjang yang besar, 

khususnya untuk iklan, promosi, dan pengemasan. Sebuah merek pada dasarnya 

merupakan janji penjual untuk senantiasa mamberikan sekumpulan features khusus, 

manfaat, dan layanan kepada pembeli, (Kotler, 2016) 

Brand terbaik selalu membawa satu jaminan kualitas, bahkan dapat 

merupakan simbol yang kompleks. Tantangan dalam pemberian merek adalah 

mengambangkan satu paket arti yang mendalam bagi merek tersebut. Menurut 

Kotler, (2016) Arti mendalam dari sebuah merek dapat diketahui jika ke-6 dimensi 
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dari merek, seperti atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian, dan pengguna dapat 

divisualisasikan dengan baik. Salah satu contoh dari merek dengan artian mendalam 

atau deep brand adalah Mercedes, yang mereknya mempunyai arti teknologi tinggi, 

kinerja tinggi, dan keberhasilan. Sedangkan contoh dari merek yang mempunyai 

artian dangkal atau shallow brand adalah audi, sebab kita belum dapat menangkap 

dengan mudah manfaat, kepribadian, dan profit penggunanya, (Temporal,2004). 

Sebagaimana digambar oleh Tilde (2009) bahwa “ Branding is the talk of the 

town. Corporations spend millions planning and implementing brand activities. New 

research is published and frameworks are developed on a daily basis in the attempt to 

find the holy grail of brand management”.  

 
Gambar 2.1. A reader’s guide brand management 
Sumber : Tilde (2009) 
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Brand sangatlah penting, karena manajemen merek adalah proses yang 

mencoba untuk mengontrol segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh 

merek, serta cara mempersepsi proses itu. Aset merek yang bersifat intangible dan 

tangible, sehingga relatif sulit ditiru oleh pesaing, jika dikelola secara tepat akan 

memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memilikinya, antara lain dapat 

dijadikan alat pembeda produk perusahaan dengan pesaing, membukakan akses 

dengan lebih mudah ke pasar dan industri baru, memberikan rasio penjualan, dan 

mendatangkan profit yang berkelanjutan, (Rangkuti, 2008). 

Menurut Brakus et al (2009) 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.(2009) memulai penelitian dengan melihat sudut pandang 

konsumen dengan menguji pengalaman pengalaman konsumen itu sendiri dan 

bagaimana pengalaman itu menghasilkan pendapat sikap, dan aspek lainnya dari 

perilaku konsumen. Brand experience dimulai pada saat konsumen 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.  

Menurut Brakus et al.(2009) terdapat 4 dimensi brand experience dimensi 

tersebut adalah : 

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

dan rasa. 

2) Afeksi, pendekatan perasaan dengan mempengaruhi suasana hati, perasaan 

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

konsumen 

4) Intelektual, menciptakan pengalaman yang mendorong konsumen terlibat dalam 

pemikiran seksama mengenai keberadaan suatu merek. 

Tilde (2009) menyebutkan bahwa terdapat lima (5) dimensi yang menjadi 

pertimbangan dari Brand Experience sebagaimana digambar pada model berikut. 

 
Gambar 2.2. The five capability dimension of building a brand rxperience 
Sumber : Tilde (2009) 

 
Brand experience atau pengalaman merek secara konseptual berbeda dari 

konsep merek lainnya, karena brand experience adalah konsep yang menerangkan 

hubungan pelanggan dengan merek yang terbentuk atas tanggapan subyektif, 

internal (perasaan, sensasi, dan pengetahuan) dan perilaku pelanggan yang 

dipengaruhi oleh rangsangan yang berhubungan dengan dan merupakan bagian dari 

desain dan identitas merek, kemasan, komunikasi dan lingkungan (Brakus dkk, 

2009). 
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2.2.3. Kualitas Layanan 

Pelayanan (services) merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk dijual, atau jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan 

secara tersendiri yang pada hakikatnya bersifat tidak teraba (intangibles), yang 

merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk 

atau jasa yang lain, untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau mungkin pula tidak 

diperlukan penggunaan benda nyata (tangibles). Akan tetapi, sekalipun penggunaan 

benda itu perlu, namun tidak terdapat adanya pemindahan hak milik atas benda 

tersebut, (Lamb, 2008). 

Terdapat 4 (empat) karakteristik jasa yang membedakannya dengan barang, 

yaitu : 

a. Intangibility  

Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Bila 

konsumen/pelanggan membeli jasa, maka hanya menggunakan, memanfaatkan 

atau menyewa jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan jasa menghadapi 

tantangan untuk memberikan bukti-bukti fisik dan perbandingan pada 

penawarannya abstraknya, (Kotler, 2016) 

b. Inseparibility 

Hasil (outcome) dari jasa dipengaruhi oleh penyedia jasa dan pelanggan. Oleh 

karena itu, efektifitas individu yang menyampaikan jasa (contact personnel) 

merupakan unsur yang penting, (Kotler, 2016) 

c. Variability 

Jasa mempunyai banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada 

siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Oleh karena itu. Hasil (output) 

dari jasa tidak dapat distandarisasikan, (Kotler, 2016) 
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d. Perishability 

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan 

namun tetap dapat dirasakan, (Kotler, 2016) 

Lebih lanjut Lovelock (2006) berpendapat bahwa klasifikasi jasa dapat 

dilakukan berdasarkan 7 (tujuh) kriteria, yaitu : 

a. Segmen pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada 

konsumen akhir (contoh : taksi, asuransi jiwa, dan pendidikan) dan jasa kepada 

konsumen organisasional (contoh : jasa konsultasi hukum dan jasa akuntansi dan 

perpajakan), (Kotler, 2016) 

b. Tingkat keberwujudan (Intangibility) 

Berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan konsumen. 

Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :  

1. Rented goods service 

Konsumen menyewa dan menggunakan produk tertentu berdasarkan tarif 

tertentu selama jangka waktu tertentu pula. Contoh : sewa mobil, apartemen, 

dan lainnya, (Kotler, 2016) 

2. Owned goods service. 

Jasa yang dimiliki  konsumen direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan 

kinerjanya atau dirawat  oleh perusahaan jasa. 

Contoh : reparasi mobil, perawatan tanaman, laundry,  dan lainnya 

3. Non goods service 

Berupa jasa personal yang bersifat intangible (tidak berbentuk produk fisik) 

ditawarkan kepada para pelanggan. Contoh: sopir, dosen, pemandu wisata, 

dan lainnya. 
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c. Keterampilan penyedia jasa 

Terdiri atas jasa profesional (contoh: dokter, arsitek, dan lainnya ) dan jasa non 

profesional (contoh : penjaga malam). 

d. Tujuan organisasi 

Terdiri atas jasa komersial/profit (contoh: penerbangan, bank, dokter umum) dan 

jasa non profit (contoh: sekolah, perpustakaan, panti asuhan). 

e. Regulasi 

Terdiri atas regulated service (contoh: pialang, perbankan) dan non regulated 

service (contoh: makelar, katering). 

f. Tingkat intensitas karyawan 

Terdiri atas : 

1. Equipment based service (contoh: ATM) 

2. Vending machines ( contoh: binatu) 

3. People based service (contoh: pelatih sepak bola, satpam) 

g. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan 

Terdiri atas: 

1. High contact service,  keterampilan interpersonal karyawan harus diperhatikan 

oleh perusahaan jasa, karena kemampuan membina hubungan sangat 

dibutuhkan dalam berurusan dengan orang banyak 

Contoh : bank, universitas, pegadaian. 

2. Low contact service, diperlukan keahlian teknis karyawan yang paling penting. 

Contoh : bioskop, (Kotler, 2016) 

Peranan pelayanan sangat diharapkan dalam konsep pemasaran karena 

pelayanan memiliki peranan yang penting dalam perkembangan perusahaan. Oleh 

karena itu, pelayanan secara profesional perlu diberikan dengan bentuk pelayanan 

sebaik-baiknya sesuai debgan kebutuhan dan selera konsumen/pelanggan dan 
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mendorong mereka untuk selalu melaksanakan pembelian ulang setelah merasakan 

produk atau jasa perusahaan. Selain itu dengan membuat kesan baik pada 

konsumen secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. 

Sehingga bukan hanya pelanggan yang sudah lama saja yang dapat dipertahankan, 

tapi juga pelanggan baru yang sebelumnya belum pernah membeli produk dan jasa 

perusahaan, (Kotler, 2016) 

Cukup banyak pendapat yang berbeda tentang definisi kualitas, karena 

kualitas memiliki ukuran relatif atas suatu barang atau jasa yang dinilai dari atribut, 

disain dan kesesuaian bagi para pembelinya. Menurut Deming et.al dalam Supranto 

(2011) kualitas didefinisikan sebagai tepat guna, sesuai denagn persyaratan, bebas 

dari penyimpangan, dan sebagainya. Menurut Lamb (2006) memberikan pengertian 

quality sebagai keseluruhan bentuk dan karakteristik produk atau service yang 

menunjang kemampuan memenuhi kebutuhan yang dijanjikan. 

Dalam perspektif total quality management, kualitas dipandang sebagai 

kesatuan yang meliputi proses, lingkungan, manusia dan hasil yang dicapai. Menurut 

Tjiptono (2006) ada lima macam perspektif kualitas yang berkembang. Kelima 

macam perspektif inilah yang dapat menjelaskan mengapa kualitas bisa diartikan 

secara beraneka ragam oleh pakar yang berbeda dalam situasi yang berlainan. 

Adapun kelima perspektif itu adalah : 

a. Transcendental Approach 

Dalam pendekatan ini kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit 

diartikan secara persis atau akurat sehingga dalam pendekatan transcendental 

kualitas pelayanan bersifat semu yang dapat dirasakan oleh seseorang, dan 

kualitas tersebut berbeda-beda arti dari masing-masing orang. Contoh: seni 

musik, seni tari, seni rupa, (Tjiptono,2006). 
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b. Product Based Approach 

Bersifat obyektif dan menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut 

yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas 

mencerminkan perbedaan dalam jumlah unsur atau atribut yang dimiliki 

berbagai produk, (Tjiptono,2006). 

c.  Product Based Approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi 

seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi, (Tjiptono,2006). 

d. Manufacturing Based Approach 

Perspektif ini bersifat supply based dan terutama memperhatikan praktek-

praktek perekayasaan dan pemanufakturan, serta mengartikan kualitas sebagai 

kesesuaian denagn persyaratannya. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian 

spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong oleh 

tujuan peningkatan produktifitas dan penekanan biaya. Sehingga yang 

menentukan kualitas adalah standart yang ditetapkan perusahaan, bukan 

konsumen yang menggunakannya, (Tjiptono,2006). 

e.  Value Based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade off antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan 

sebagai affordable excellent, artinya produk dengan kualitas yang dapat diterima 

pada tingkat haraga yang wajar, (Tjiptono,2006). 

Pemahaman akan kelima perspektif tersebut dapat bermanfaat bila mampu 

memadukannya dan aktif menyesuaikannya setiap saat dengan perubahan kondisi 

yang dihadapi. Oleh karena itu setiap perusahaan jasa harus mendefinisikan  

kualitas berdasarkan tujuan, harapan, budaya, dan pelanggannya masing-masing. 
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Kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai perspektif di atas adalah kualitas memiliki 

hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan dan kaitannya untuk memahami 

harapan pelanggan serta kebutuhan konsumen, (Hurriyati, 2010). 

Menurut Wyckof (2002), bahwa kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keungggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Lebih lanjut disebutkan kualitas jasa berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian 

untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Menurut Gronroos (2011), kualitas total suatu jasa terdiri atas tiga komponen 

utama, yaitu : 

a. Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output 

(keluaran) jasa yang diterima pelanggan. 

b. Functional Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara 

penyampaian suatu jasa. 

c. Corporate Image, yaitu profil, reputasi, citra umum, dan daya tarik khusus suatu 

perusahaan. 

Berdasarkan komponen-komponen di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

output jasa dan cara penyampaiannya merupakan faktor-faktor yang digunakan 

untuk menilai kualitas jasa. Tujuan dari pelayanan adalah untuk memberikan kesan 

dan pesan yang optimal kepada konsumen serta upaya dalam memberikan tingkat 

kepuasan konsumen yang maksimal, oleh karena itu, sebuah kualitas pelayanan 

merupakan cerminan dari sebuah kualitas produk, (Zeithaml, 2000). 

Uraian lebih lanjut mengenai harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Zeithaml (2000) yaitu dengan model sebagai 

berikut. 
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Gambar 2.3. Model Konseptual Harapan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan 
Sumber : Tjiptono (2006) 
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Parasuraman (2005) mengungkapkan ada dua faktor yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan, yaitu : 

a. Harapan 

Harapan merupakan faktor yang penting karena apabila perusahaan mampu 

memenuhi harapan pelanggan, maka akan menimbulkan kepuasan pada diri 

pelanggan. Definisi harapan menurut Zeithaml (2009) adalah perkiraan atau 

keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Sedangkan menurut 

Lovelock (2001) harapan pelanggan merupakann keyakinan pelanggan sebelum 

mencoba membeli suatu produk yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai 

kinerja produk tersebut. 

Selanjutnya harapan itu akan meningkat atau bahkan menurun setelah pelanggan 

berkomunikasi dengan pelanggan lainnya, atau dengan kata lain, harapan 

pelanggan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan 

interaksi dan perubahan lingkungan yang terjadi. Kesimpulannya harapan 

pelanggan dibentuk berdasarkan beberapa faktor, yaitu pengalaman masa lalu, 

opini teman atau kerabat, informasi dan janji perusahaan serta tujuan yang ingin 

dicapai pelanggan. 

b. Perceived (Persepsi) 

Dalam menilai service quality unsur lain selain harapan adalah persepsi 

konsumen tentang apa yang diterima. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Tjiptono (2006) bahwa kualitas harus dimulai dengan kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan.  Pengertian persepsi menurut Kotler (2016) 

adalah suatu proses bagaimana seseorang dalam menyeleksi, mengatur, dan 

menginterprestasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran 

keseluruhan yang berarti. Orang dapat muncul dengan persepsi yang berbeda 
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terhadap objek rangsangan yang sama, karena tiga proses yang berkenaan 

dengan persepsi yaitu : 

1.  Perhatian Selektif (selective attention), yaitu dari banyak rangsangan yang 

diterima oleh seseorang tidak mungkin dapat mengingat secara keseluruhan 

semua stimulus yang masuk. Stimulus tersebut akan tersaring keluar.  

2. Perubahan makna secara selektif  (selective distortion), bahwa seseorang 

cenderung menafsirkan informasi dengan cara yang mendukung persepsi 

sebelumnya, daripada membantah apa yang telah ada. 

3. Mengingat kembali secara selektif (selective retention), menyatakan 

kecenderungan untuk mempertahankan informasi yang mendukung sikap 

dan kepercayaan seseorang, (Tjiptono,2006) 

Tidak selamanya pelayanan yang diberikan mampu menghasilkan kepuasan, 

oleh karena itu perlu dipaparkan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi 

masalah pelayanan yang kurang berkualitas. Konsumen merasa tidak puas dari 

pelayanan karena harapannya tidak terpenuhi. Melalui analisis pelanggan yang tidak 

puas, perusahaan mendapat peluang untuk melakukan perbaikan kinerja dan 

bahkan biasa mengubah pelanggan yang semula tidak puas menjadi pelanggan 

yang puas atau bahkan loyal, (Zeithaml, 2009). 

Pelayanan merupakan bagian yang penting karena menyangkut kepentingan 

konsumen bahkan kepentingan secara keseluruhan. Pelayanan merupakan kunci 

keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Seiring dengan 

adanya peningkatan kesadaran konsumen maka pelayanan juga telah meningkat 

kedudukannya dimata konsumen menjadi suatu hak, yaitu hak atas pelayanan 

sehingga dalam kehidupannya masyarakat tidak pernah terlepas dari berbagai 

bentuk dan jenis pelayanan.  
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Kualitas dan kepuasan konsumen berkaitan erat, oleh karena itu, kualitas 

memberikan dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan yang kuat dengan 

perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan 

untuk memahami dengan seksama harapan konsumen serta kebutuhan mereka. 

Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan konsumen dimana 

perusahaan memaksimumkan pengalaman konsumen yang menyenangkan dan 

meminimum pengalaman konsumen yang kurang menyenangkan. Pada akhirnya 

kepuasan konsumen dapat menciptakan loyalitas kepada perusahaan yang 

memberikan kualitas memuaskan.  

2.2.4. Kepuasan Konsumen  

2.2.4.1. Konsep Kepuasan Konsumen  

Kualitas dan kepuasan konsumen berkaitan erat, oleh karena itu, kualitas 

memberikan dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan yang kuat dengan 

perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan 

untuk memahami dengan seksama harapan konsumen serta kebutuhan mereka. 

Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan konsumen dimana 

perusahaan memaksimumkan pengalaman konsumen yang menyenangkan dan 

meminimum pengalaman konsumen yang kurang menyenangkan.  

Pada akhirnya kepuasan konsumen dapat menciptakan loyalitas kepada 

perusahaan yang memberikan kualitas memuaskan, Kotler (2016) menyebutkan 

bahwa : “kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal 

dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk dengan 

harapannya”.  

Menurut Tjiptono (2006) kepuasan pelanggan adalah situasi kognitif pembeli 

berkenaan dengan kesepadanan atau ketidaksepadanan antara hasil yang 

didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan. Kepuasan pelanggan sebagai sikap 
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keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa setelah perolehan (acquisition) dan 

pemakaiannya. Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa secara umum pengertian kepuasan pelanggan dilihat dari sisi 

kesesuaian antara harapan (expectation) pelanggan melalui persepsi dengan 

pelayanan yang diterima (kenyataan yang dialami). 

Kepuasan seorang pembeli (konsumen) setelah melakukan pembelian 

tergantung pada kesesuaian antara prestasi dari produk yang dibeli dengan harapan 

dari pembeli tersebut. Puas atau tidak puas bukan merupakan emosi melainkan 

suatu hasil evaluasi dari emosi. Penelitian mengenai kepuasan konsumen menjadi 

topik sentral dalam dunia riset pasar dan perkembangan pesat. Konsep berpikir 

bahwa kepuasan konsumen  akan meningkatkan profit adalah konsumen yang puas 

akan bersedia akan membayar lebih untuk produk yang diterima dan lebih bersifat 

toleran akan kenaikan harga. Hal ini tentunya akan meningkatkan profit perusahaan 

dan kesetiaan konsumen pada perusahaan, (Parasuraman, 2005). 

Konsumen yang puas akan membeli produk lain yang dijual oleh 

perusahaan, sekaligus menjadi pemasaran yang efektif melaui  word of mouth yang 

bernada positif. Hal ini dapat membantu meningkatkan penjualan dan kredibilitas 

perusahaan. Menurut Tjiptono (2001:88), terdapat enam elemen evaluasi kepuasan 

yaitu : 

1. Product, yaitu bagaimana konsumen merasa puas terhadap fisik produk. 

2. Sales, yaitu pelayanan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. 

3. After sales service, yaitu pelayanan yang diberikan pada konsumen setelah 

transaksi jual beli dilakukan. 

4. Location yaitu lokasi distribusi suatu produk atau jasa yang mempengaruhi 

kepuasan terhadap suatu barang atau jasa. 
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5. Culture, latar belakang budaya konsumen akan mempengaruhi kepuasan 

terhadap suatu barang atau jasa. 

6. Time, yaitu pengaruh waktu terhadap kualitas produk atau jasa. 

Supranto (2011)  menyatakan bahwa dalam menentukan tingkat kepuasan, 

terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan yaitu : 

1. Kualitas produk, pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi yang dilakukan 

konsumen menunjukan bahwa produk yang digunakan konsumen tersebut 

merupakan produk yang berkualitas. 

2. Kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas 

bila mendapatkan pelayan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapakan. 

3. Emosional, pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa 

orang lain akan kagum bila pelangan tersebut menggunakan produk dengan 

merek tertentu yang cendrung mempunyai tingkat kepuasan lebih tinggi, 

kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosiak 

atau self esteem yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek 

tertentu. 

4. Harga, produk yang mempunyai kualitas sama tetapi menetapkan harga yang 

relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi lepada pelangganya. 

5. Biaya, pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa itu. 

Lebih lanjut, Azize (2011) mengatakan bahwa perusahaan jasa harus dapat 

mengetengahkan secara konsisten jasa yang berkualitas tinggi daripada pesaingnya. 

Pelangan akan memilih jasa yang memberikan pelayanan memuaskan, dengan yang 

diharapkan (expected services).  
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Jika pelayanan yang dirasakan berada tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

maka timbul suatu ketidak puasaan pelanggan, rasa kepercayaan pelanggan 

terhadap penyedia jasa menjadi berkurang atau hilang, pendapatan perusahaan 

menurun dan akhirnya membahayakan kelangsungan hidup usahanya, sebaliknya, 

jika pelayanan yang dirasakan sama atau lebih besar dari yang diharapkan, maka 

pelanggan akan merasa puas, Azize (2011) 

Pelanggan akan menggunakan kembali jasa tersebut dan memberitahukan 

kepada yang lain, sehingga menjadi alat promosi yang efektif, dan kelangsungan 

hidup perusahaan menjadi lebih terjamin. Menurut Keller (2008), pelanggan yang 

merasa puas dengan hasil kerja dari sebuah perusahaan biasa menciptakan trust, 

word of mouth, dan loyalty dari pelanggan tersebut. 

Selain itu adalah kepercayaan konsumen, Malhotra (2010) menyebutkan 

kepercayaan konsumen sebagai pengetahuan yang dimiliki konsumen dan 

kesimpulan yang dibuat tentang objek, antribut, dan manfaatnya. Objek berupa 

produk, orang, perusahaan, dan segala sesuatu dimana seseorang memiliki 

kepercayaan. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek, 

manfaat adalah hasil positif yang diberikan kepada konsumen. 

Kepercayaan menurut Sumarwan (2003) adalah “kekuatan kepercayaan 

bahwa suatu produk memiliki atribut tertentu, konsumen akan mengungkapkan 

kepercayaan terhadap berbagai atribut yang dimiliki suatu merek atau produk yang di 

evaluasinya. 

Menurut Sunarto (2004) pengertian kepercayaan (trust) dalam pemasaran 

jasa lebih menekankan pada sikap individu yang mengacu pada keyakinan 

konsumen atas kualitas dan keterandalan jasa yang diterimanya. Beberapa definisi 

tersebut menggambarkan bahwa kepercayaan merupakan harapan umum yang 

dipertahankan oleh individu yang ucapan dari satu pihak lainnya yang dapat 
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dipercaya. Kepercayaan merupakan variable terpenting dalam membangun 

hubungan jangka panjang antara satu pihak dengan pihak lainnya.  

Konsep dari kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap produk dapat 

dijelaskan pada gambar 5 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Konsep Kepuasan dan Ketidakpuasan Pelanggan 
Sumber: Mowen (2002) 
 

Suatu perusahaan jasa harus menyadari bahwa mengembalikan 

kepercayaan konsumen terhadap pelayanan yang akan diberikan sangat penting 

bagi kelangsungan bisnis jasa tersebut. Pengukuran kepercayaan menurut 

Rodrigues (2010), yaitu kinerja perusahaan secara keseluruhan memenuhi harapan, 

pelayanan yang diberikan perusahaan secara konsisten terjaga kualitasnya, percaya 

bahwa perusahaan tersebut akan bertahan lama. Kepuasan pelanggan sebagai 

perbandingan antara layanan yang diharapkan (expectation) dengan kinerja 

(perceived performance).  

Harapan konsumen merupakan perkiraan atau keyakinan konsumen tentang 

apa yang akan diterimanya apabila mengkonsumsi suatu produk, sedangkan kinerja 

yang dirasakan adalah persepsi konsumen terhadap apa yang diterima setelah 

mengkonsumsi produk yang dibelinya. Umumnya harapan pelanggan merupakan 
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perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila 

membeli atau mengkonsumsi suatu produk, (Sunarto, 2004) 

Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang 

dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui 

harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh 

tidak memenuhi harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan mengukur seberapa 

besar harapan pelanggan yang telah terpenuhi. Adanya kepuasan diharapkan dapat 

menciptakan sebuah kesetiaan. Kesetiaan pelanggan disini mengukur seberapa 

besar kemungkinan pelanggan kembali dan seberapa besar minat mereka untuk 

melakukan kemitraan bagi organisasi, (Sunarto, 2004) 

2.2.4.2. Pengukuran Kepuasan Konsumen  

 Kottler (2008), ada beberapa metode yang dapat digunakan perusahaan 

untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggan, antara lain : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan 

kesempatan bagi para pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat dan 

keluhan. Informasi yang didapat merupakan masukan yang berharga bagi 

perusahaan, sehingga memungkinkannya untuk memberi respon secara cepat 

dan tanggap terhadap masalah yang timbul. Upaya mendapatkan saran dari 

pelanggan sulit diwujudkan, terlebih lagi bila perusahaan tidak memberikan timbal 

balik yang memadai, (Kottler, 2008) 

2. Survey kepuasan pelanggan pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini 

dapat dilakukan dengan bertanya langsung kepada pelanggan, pertanyaan 

menyangkut dua hal, misalnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan 

besarnya kinerja yang pelanggan rasakan. Responden diminta untuk 

mengungkapkan dua hal pokok yaitu tentang masalah yang dihadapi berkaitan 
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dengan penawaran perusahaan dan saran perbaikan. Selain itu, responden 

diminta untuk merangking seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-

masing elemen atau atribut, (Kottler, 2008) 

3. Ghost Shooping 

Metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan 

sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Maksud metode 

ini adalah menemukan kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing, 

(Kottler, 2008) 

4. Lost customer analysis 

Metode ini perusahaan mendatangi pelanggan yang telah menghentikan 

pembeliannya. Tujuannya untuk memperoleh informasi penyebab terjadinya 

pemberhentian tersebut. Informasi ini bermanfaat bagi perusahaan untuk 

mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan 

pelanggan, (Kottler, 2008) 

 Pengukuran kepuasan konsumen sebagai usaha untuk meningkatkan 

loyalitas konsumen sangat penting dan hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh 

pihak perusahaan, sebab adanya kepuasan konsumen dalam jangka panjang akan 

banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

2.2.5. Loyalitas Pelanggan 

2.2.5.1. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Menurut Alma (2005), “menyatakan bahwa loyalitas pelanggan merupakan 

dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk 

membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk/jasa yang dihasilkan badan 

usaha tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang 

berulang-ulang.” 
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Sedangkan menurut Lamb (2006), “menyatakan bahwa loyalitas adalah satu 

kata lama yang biasanya digunakan untuk menggambarkan kesetiaan dan 

kepatuhan terhadap negara, gerakan atau individu.” Loyalitas digunakan dalam 

konteks bisnis, untuk menggambarkan kesediaan pelanggan agar senantiasa 

menggunakan produk atau jasa perusahaan dalam jangka panjang.  

Pelanggan yang telah loyal memberikan keuntungan bagi perusahaan, 

pelanggan yang loyal adalah orang yang : 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

2. Membeli antar lini produk dan jasa. 

3. Mereferensikan kepada orang lain. 

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing, (Alma, 2005) 

Zeithaml (2009) memberikan definisi mengenai Loyalitas (loytalitas jasa), 

yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan perilaku pembelian 

berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu desposisi atau kecenderungan 

sikap positif terhadap penyedia jasa, dan hanya mempertimbangkan untuk 

menggunakan penyedia jasa ini pada saat muncul kebutuhan untuk memakai jasa 

ini. Dari definisi yang disampaikan Gramer dan Brown, konsumen yang loyal tidak 

hanya seorang pembeli yang melakukan pembelian berulang, tetapi juga 

mempertahankan sikap positif terhadap penyedia jasa. 

Menurut Gronroos (2011) Loyalitas konsumen dapat dikelompokkan kedalam 

dua kelompok yaitu loyalitas merek (brand loyalty) dan loyalitas toko (store loyalty). 

Loyalitas konsumen dapat didefinisikan sebagai “sikap menyenangi terhadap suatu 

merek yang direpresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu 

sepanjang waktu”. 

Menurut Wahyu Nugroho (2005:11) loyalitas konsumen didefinisikan sebagai 

suatu ukuran kesetiaan dari pelanggan dalam menggunakan suatu merek produk 
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atau merek jasa pada kurun waktu tertentu pada situasi dimana banyak pilihan 

produk ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya dan pelanggan memiliki 

kemampuan mendapatkannya. 

Berdasarkan beberapa definisi loyalitas konsumen diatas dapat disimpulkan 

bahwa Loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen yang dipresentasjikan dalam 

pembelian yang konsisten terhadap produk atau jasa sepanjang waktu dan ada sikap 

yang baik untuk merekomendasikan orang lain untuk membeli produk. Indikasi 

loyalitas yang sesunggunhnya diperlukan suatu pengukuran terhadap sikap yang 

dikombinasikan dengan pengukuran terhadap perilaku. 

2.2.5.2. Manfaat dan Faktor Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2007) menyatakan bahwa ada empat keuntungan yang 

dihasilkan dari pelanggan yang loyal : 

1. Pembelian yang bertambah 

Selama beberapa waktu, pelanggan bisnis sering kali tumbuh besar, dengan 

demikian membelanjakan kuantitas yang lebih besar. Pelanggan individu juga 

menambah pembelian ketika anggota keluarga mereka bertambah atau ketika 

tingkat pendapatan mereka meningkat. Kedua jenis pelanggan tersebut mungkin 

akan bersedia mengukuhkan pembelian mereka dengan penyedia jasa tunggal 

yang memberikan layanan berkualitas tinggi, (Griffin, 2007) 

2.  Biaya operasional berkurang 

Saat pelanggan menjadi semakin berpengalaman, tuntutan mereka lebih sedikit 

terhadap penyedia jasa. Mereka juga tidak banyak melakukan kesalahan ketika 

terlibat dalam proses operasioanal, sehingga berkontribusi pada produktivitas 

yang lebih tinggi, (Griffin, 2007) 
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3.  Rekomendasi kepada pelanggan lain 

Berita rekomendasi dari mulut ke mulut yang positif ibarat iklan dan penjualan 

gratis, menghemat dana investasi perusahaan atas kegiatan-kegiatan tersebut, 

(Griffin, 2007) 

4.  Premi harga 

Pelanggan baru seringkali diuntungkan dari diskon promosi perkenalan, 

pelanggan lama cenderung membayar dengan harga biasa ketika mereka sangat 

puas dan tidak lagi peka terhadap harga. Terlebih lagi, pelanggan yang sudah 

mempercayai penyedia jasa mungkin bersedia membayar harga lebih tinggi pada 

musim-musim ramai atau untuk proses kerja yang lebih cepat, (Griffin, 2007) 

Imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang dan kumulatif. Semakin lama 

loyalitas pelanggan, semakin besar laba yang dapat diperoleh perusahaan dari satu 

pelanggan. Loyalitas yang meningkat dapat menghemat biaya perusahaan 

sedikitnya di enam bidang : 

1.  Biaya pemasaran menjadi berkurang (biaya pengambil alih pelanggan lebih 

tinggi dari pada biaya mempertahankan pelanggan) 

2.   Biaya transaksi menjadi lebih rendah. Seperti negoisasi kontrak dan proses 

order. 

3.  Biaya perputaran pelanggan menjadi berkurang (lebih sedikit pelanggan hilang 

yang harus digantikan) 

4.  Keberhasilan cross-selling menjadi meningkat, menyebabkan pangsa pasar 

menjadi lebih besar. 

5.  Pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif, dengan asumsi para 

pelanggan yang loyal juga merasa puas. 

6.  Biaya kegagalan menjadi menurun seperti pengurangan pengerjaan ulang, klaim 

garansi, dan sebagainya, (Griffin, 2007) 
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Menurut Griffin, (2007) menyatakan bahwa konsep loyalitas pelanggan lebih 

banyak dikaitkan dengan perilaku dari pada sikap. Selain itu, loyalitas menunjukkan 

kondisi dari pada durasi waktu tertentu dan memasyarakatkan bahwa tindakan 

pembelian terjadi tidak kurang dari dua kali. Terdapat dua kondisi penting yang 

berhubungan dengan loyalitas yaitu: 

1. Retensi Pelanggan 

Retensi pelanggan menjelaskan lamanya hubungan dengan pelanggan. Tingkat 

retensi pelanggan adalah presentase pelanggan yang telah memenuhi sejumlah 

pembelian ulang selama periode waktu yang terbatas, (Griffin, 2007) 

2. Total pangsa pasar pelanggan 

Pangsa pelanggan suatu perusahaan menunjukkan presentase dari anggaran 

pelanggan yang dibelanjakan ke perusahaan tersebut. Bila anggaran pelanggan 

yang dibelanjakan ke perusahaan tersebut. Bila pesaing menangkap presentase 

tertentu dari anggaran pelanggan, maka perusahaan telah kehilangan bagian, 

atau pangsa, dan juga pelanggan sebesar yang berhasil ditangkap oleh pesaing, 

(Griffin, 2007) 

Stanton (2001) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

suatu produk atau jasa adalah sebagai berikut : 

1) Nilai (harga dan kualitas), konsumsi kopi Starbucks dalam waktu yang lama akan 

mengarahkan pada loyalitas, karena itu pihak perusahaan harus bertanggung 

jawab untuk menjaga merek tersebut. Perlu diperhatikan, pengurangan standar 

kualitas dari suatu merek akan mengecewakan konsumen bahkan konsumen 

yang paling loyal sekalipun begitu juga dengan perubahan harga. Karena itu pihak 

perusahaan harus mengontrol kualitas merek beserta harganya. 
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2)  Citra (baik dari kepribadian yang dimilikinya dan reputasi dari merek tersebut), 

citra dari perusahaan dan merek diawali dengan kesadaran. Produk yang memiliki 

citra yang baik akan dapat menimbulkan loyalitas konsumen pada merek. 

3)  Kenyamanan dan kemudahan untuk mendapatkan kopi Starbucks. Dalam situasi 

yang penuh tekanan dan permintaan terhadap pasar yang menuntut akan adanya 

kemudahan, pihak perusahaan dituntut untuk menyediakan produk yang nyaman 

dan mudah untuk didapatkan. 

4)  Kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. 

5)  Pelayanan, dengan kualitas pelayanan yang baik yang ditawarkan oleh Starbucks 

dapat mempengaruhi loyalitas konsumen pada merek tersebut. 

6)  Garansi dan jaminan yang diberikan oleh Starbucks. 

Swastha dan Handoko (2004) menyebutkan lima faktor utama yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen, sebagai berikut : 

1. Kualitas Produk, kualitas produk yang baik secara langsung akan mempengaruhi 

tingkat kepuasan konsumen, dan bila hal tersebut berlangsung secara terus-

menerus akan mengakibatkan konsumen yang selalu setia membeli atau 

menggunakan produk tersebut dan disebut loyalitas konsumen. 

2.  Kualitas Pelayanan, selain kualitas produk ada hal lain yang mempengaruhi 

loyalitas konsumen yaitu kualitas pelayanan. 

3.  Emosional, emosional di sini lebih diartikan sebagai keyakinan penjual itu sendiri 

agar lebih maju dalam usahanya. Keyakinan tersebut nantinya akan 

mendatangkan ide-ide yang dapat meningkatkan usahanya. 

4.  Harga, sudah pasti orang menginginkan barang yang bagus dengan harga yang 

lebih murah atau bersaing. Jadi harga di sini lebih diartikan sebagai akibat,atau 

dengan kata lain harga yang tinggi adalah akibat dari kualitas produk tersebut 
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yang bagus, atau harga yang tinggi sebagi akibat dari kualitas pelayanan yang 

bagus. 

5.  Biaya, orang berpikir bahwa perusahaan yang berani mengeluarkan biaya yang 

banyak dalam sebuah promosi atau produksi pasti produk yang akan dihasilkan 

akan bagus dan berkualitas, sehingga konsumen lebih loyal terhadap produk 

tersebut. 

Kemudian Lupiyoadi (2001) mengemukakan bahwa dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen atau loyalitas konsumen ada lima faktor yang perlu diperhatikan 

yaitu : 

1.  Kualitas Produk 

Konsumen akan merasa puas jika membeli dan menggunakan produk tersebut 

dan kualitasnya baik. Terdapat enam elemen dalam kualitas produk yaitu : 

performance, durability, feature, reliability, consistency dan design. 

2.  Harga 

Bagi konsumen yang sensitive harga yang lebih murah adalah sumber kepuasan 

terpenting, karena mereka akan mendapatkan value for money yang tinggi. 

Komponen ini sangat penting bagi beberapa perusahaan yang ingin menciptakan 

kepuasan konsumen. 

3.  Service Quality 

Komponen ini terdiri dari tiga hal yaitu sistem, teknologi dan manusia. Factor 

manusia memegang kontribusi terbesar 70% sehingga tidak mengherankan 

kepuasan konsumen tidak dapat diikuti. 

4.  Emotional Factor 

Komponen ini berlaku untuk konsumen dengan gaya hidup seperti : mobil, 

pakaian, kosmetik dan sebaginya. Rasa bengga, symbol sukses dan rasa percaya 
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diri, bagian orang penting dan sebagainya adalah contoh-contoh emotional value 

yang mendasari kepuasan konsumen. 

5.  Biaya dan Kemudahan Mendapatkan Produk 

Pelanggan akan merasa puas jika biaya dan produk yang diperoleh relative 

mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk dan pelayanan. 

Kemudian disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas 

konsumen menurut Griffin (2007) adalah sebagai berikut : 

1. Keterikatan (attachment) 

Keterikatan yang dirasakan pelanggan terhadap produk atau jasa dibentuk oleh 

dua dimensi: tingkat referensi (seberapa besar keyakinan pelanggan terhadap 

produk atau jasa tertentu) dan tingkat diferensiasi produk yang dipersepsikan 

(seberapa signifikan pelanggan membedakan produk atau jasa tertentu dari 

alternatif-alternatif lain). Keterikatan (attachment) adalah paling tinggi bila 

pelanggan mempunyai preferensi yang kuat akan produk atau jasa tertentu dan 

dapat secara jelas membedakannya dari produk-produk pesaing. 

2.  Pembelian Berulang 

Empat jenis loyalitas yang berbeda muncul bila keterkaitan rendah dan tinggi 

diklasifikasi-silang dengan pola pembelian ulang yang rendah dan tinggi, yaitu ; 

a) Tanpa Loyalitas 

Untuk berbagai alasan, beberapa pelanggan tidak mengembangkan loyalitas 

terhadap produk atau jasa tertentu. Tantangannya adalah menghindari 

membidik sebanyak mungkin orang-orang seperti itu dan lebih memilih 

pelanggan yang loyalitasnya dapat dikembangkan. 

b)  Loyalitas yang lemah 

Keterkaitan yang rendah digabung dengan pembelian berulang yang tinggi 

menghasilkan loyalitas yang lemah (inertia loyalty). Pelanggan ini membeli 
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karena kebiasaan. Loyalitas jenis ini paling umum terjadi pada produk atau 

jasa yang sering dibeli. 

c)  Loyalitas Tersembunyi 

Tingkat preferensi yang relative tinggi digabung dengan tingkat pembelian 

berulang yang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi (latent loyalty). Bila 

pelanggan memiliki loyalitas tersembunyi, pengaruh situasi dan bukan 

pengaruh sikap yang menentukan pembelian berulang. 

d)  Loyalitas Premium 

Jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan, terjadi bila ada tingkat 

keterkaitan yang tinggi dan tingkat pembelian berulang yang juga tinggi. Ini 

merupakan jenis loyalitas yang paling disukai untuk semua pelanggan disetiap 

perusahaan. 

2.2.4.3. Jenis dan Tingkat Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin, J (2007) jenis loyalitas sangatlah penting bila perusahaan 

ingin mengembangkan loyalitasnya. Empat jenis loyalitas yang berbeda muncul bila 

keterikatan dan pola pembelian ulang diklasifikasi silang. Berikut ini merupakan jenis 

loyalitas : 

 Tinggi Rendah 

Tinggi Loyalitas premium Loyalitas tersembunyi 

Rendah Loyalitas yang lemah Tanpa loyalitas 

 
1. Loyalitas Premium 

Loyalitas premium terjadi bila ada tingkat keterkaitan yang tinggi dan tingkat 

pembelian barang yang juga tinggi. Pada tingkat preferensi paling tinggi tersebut, 

orang bangga karena menemukan dan menggunakan produk atau jasa tertentu 
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dan senang membagi pengetahuan mereka dengan rekan dan keluarga, (Griffin, 

J. 2007) 

2. Loyalitas tersembunyi 

Tingkat preferensi yang relatif tinggi digabung dengan tingkat pembelian berulang 

yang rendah menunjukkan loyalitas yang tersembunyi. Bila pelanggan memiliki 

loyalitas yang tersembunyi, pengaruh situasi dan bukan pengaruh sikap yang 

menentukan pembelian berulang, (Griffin, J. 2007) 

3. Loyalitas yang lemah 

Keterikatan yang rendah digabung dengan pembelian yang berulang yang tinggi 

menghasilkan loyalitas yang lemah. Pelanggan ini membeli karena terbiasa, 

(Griffin, J. 2007) 

4. Tanpa loyalitas 

Keterikatan dengan suatu layanan dikombinasikan dengan tingkat pembelian 

yang berulang yang rendah menunjukkan tidak adanya pembelian yang berulang 

yang rendah menunjukkan tidak adanya loyalitas, (Griffin, J. 2007) 

Menurut Schiffman (2010), 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. Semakin ketatnya persaingan merek saat ini, 

menuntut perusahaan untuk mengambil langkah tertentu untuk mencapai dan 

mempertahankan loyalitas pelanggannya. Salah satunya dengan mengelola brand 

experience, brand satisfaction, dan brand attitude dengan baik. Menurut Oliver 

(1997) tingkat loyalitas terdiri dari ;  
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1. Cognitif 

 Merupakan tingkat dimana konsumen mengethaui informasi dan keyakinan 

bahwa suatu merek lebih disukai dibanding merek lain. 

2. Affective 

 Merupakan loyalitas yang merefleksikan perilaku menyukai suatu merek 

berdasarkan kepuasan pada penggunaan sebelumnya 

3. Conative 

 Konsumen memiliki motivasi dan keinginan yang kuat dalam melakukan 

pembelian kembali  

4. Action loyality  

Dimana motivasi pada tiga tingkatan loyalitas sebelum dikonversi menjadi 

keinginan untuk mengambil keputusan yang dibarengi dengan pertimbangan 

dalam melakukan pembelian ulang. 

Griffin (2005) menilai loyalitas pelanggan sebagai ukuran yang lebih dapat 

diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan keuangan, dibandingkan 

dengan kepuasan pelanggan. Banyak perusahaan yang mengandalkan kepuasan 

pelanggan sebagai jaminan keberhasilan dikemudian hari tetapi kemudian kecewa 

karena mendapati bahwa para pelanggannya yang merasa puas dapat berbelanja 

produk pesaing tanpa ragu-ragu. Berbeda dari kepuasan yang merupakan sikap, 

loyalitas dapat didefinisikan berdasarkan perilaku membeli. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 
3.1. Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep disusun atau dibentuk untuk menyatakan secara ringkas 

dan jelas tentang keterkaitan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya 

sehingga dapat mempertegas permasalahan yang diangkat. Secara konsptual dalam 

pemikiran pengaruh brand experience terhadap loyalitas konsumen melalui 

kepuasan merupakan suatu keterkaitan dari berbagai fenomena dari variable 

tersebut.  

Perhatian terhadap Brand experience telah menarik cukup banyak peneliti 

dalam praktek pemasaran, praktisi pemasaran telah menyadari pemahaman bahwa 

bagaimana brand experience konsumen sangat penting untuk mengembangkan 

strategi pemasaran untuk barang dan jasa. Hal ini dikarenakan brand experience 

berbeda dengan konsep merek lainnya, karena sikap evaluasi dari merek 

berdasarkan kepercayaan atau reaksi afeksi, sedangkan brand experience 

menggambarkan spesifik sensasi, perasaan, pikiran, dan perilaku yang digerakan 

oleh merek, (Brakus, 2009) 

Pengalaman (experience) konsumen dalam berinteraksi dengan suatu merek 

menjadi sangat penting dalam menambah nilai merek itu sendiri. Menurut Irvino 

Edwardly (dikutip dalam kompas.com), General Manager Country Sales and 

Marketing MHD menjelaskan bahwa motor Harley Davidson memiliki karakteristik 

tersendiri yang menawarkan sensasi,gaya hidup, dan leisure yang berbeda yang 

memberikan segmen pasar yang spesifik sehingga unsur prestise dan 

selfactualization menjadi beberapa faktor yang terkandung di brand Harley Davidson,  

(dikutip dalam marketing.co.id, 7 November 2017). Penelitian ini menangkap suatu 

fenomena bahwa terdapat hal yang cukup unik dari Starbucks adalah mampu 
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Loyalitas 
Konsumen 

3 

4 

1 

2 

    5 

7 
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bersaing pada kelas perusahaan besar, dan mampu membangun merek yang sangat 

baik, tanpa melakukan promosi yang berlebihan. Karena hal tersebut, penulis tertarik 

untuk menjadikan Starbucks menjadi objek penelitian. 

Berdasarkan kerangka konsep yang disusun tersebut dapat dilihat bahwa 

dalam suatu penelitian terdapat permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan 

pada latar belakang. Kemudian disusun rumusan masalah, untuk selanjuntya 

dilakukan penyajian penelitian terdahulu yang mendukung serta kajian teori yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data ditempat 

penelitian, pengujian dan analisis data, sehingga dapat diketahui permasalahan yang 

dihadapi dan dibuat suatu kesimpulan akhir dari penelitian. 

 
 
Brand  
Experience 
 
 
 
 

Kepuasan 
Konsumen    

 
 

 
 
 
Kualitas  
Layanan 
 
 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian 
 
Keterangan : 
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2. Selly (2015), Sondakh (2016) 
3. Rajumesh, Sivarajah (2014), Riyan Hadi W (2015), Rony (2016) 
4. Andriani (2015), Selly (2015) 
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6.  Donant A, Iskandar (2013), Paramita (2016), Lara Maisyarani (2017) 
7.  Andriani (2015), Selly (2015), Sondakh (2016),  
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3.2. Hipotesis Penelitian 

3.2.1. Pengaruh Brand Experience terhadap Kepuasan Konsumen 

Terdapat pengaruh yang signifikan brand experience terhadap brand recall, 

brand experience terhadap brand trust, brand trust terhadap brand recall, Tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan pada brand exposure terhadap brand recall 

dan brand exposure terhadap brand trust, (Rajumesh, 2014) 

Brand experience berpengaruh signifikan  terhadap brand satisfaction dan 

brand trust, namun brand experience tidak berpengaruh terhadap brand loyalty. 

Kemudian penelitian ini menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan brand satisfaction dan brand trust terhadap brand loyalty, (Riyan, 2015) 

Terdapat pengaruh yang signifikan pada hubungan brand experience 

terhadap brand recall, brand experience terhadap brand trust, brand trust 

terhadap brand recall dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

padahubungan brand exposure terhadap brand recall dan brand exposure 

terhadap brand trust, (Rony, 2016) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan tersebut maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut : 

H 1 :  Jika Brand Experience semakin bagus maka dapat memberikan pengaruh 

terhadap kepuasan konsumen 

3.2.2. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen 

Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Terdapat pengaruh positif dan 

sognfikan antara kualitas produk terhadap loyalitas. Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Terdapat pengaruh 
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positif dan signifikan citra merek, kualitas produk, dan pelayanan terhadap 

loyalitas, (Selly, 2015) 

Kepuasan pelanggan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap 

variabel loyalitas pelanggan. Variabel citra merek berpengaruh langsung dan 

tidak signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Variabel kualitas produk 

berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan, 

Andriani (2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan tersebut maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut : 

H 2 : Jika kualitas layanan semakin baik maka akan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen 

3.2.3. Pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen   

Kepuasan pelanggan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap 

variabel loyalitas pelanggan. Variabel citra merek berpengaruh langsung dan 

tidak signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Variabel kualitas produk 

berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan, 

Andriani (2015). 

Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Citra merek berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan nasabah.  Kepuasan 

nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah, (Sondakh, 2016) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan tersebut maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut : 

H 3 : Jika kepuasan konsumen semakin meningkat dan bagus maka akan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
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3.2.4. Pengaruh Brand Experience terhadap Loyalitas Konsumen 

Brand experience mempengaruhi hedonic emotions dan brand loyalty, 

terdapat pengaruh brand experience terhadap brand loyalty melalui brand 

awareness/associations dan perceived quality serta hedonic emotions sebesar 

dan brand experience mempengaruhi brand loyalty melalui perceived quality dan 

hedonic emotions, (Cherng,2013). 

Terdapat hubungan langsung antara brand experience terhadap loyalitas 

customer Starbucks, dan terdapat pula hubungan tidak langsung melalui 

variable intervening kepuasan antara brand experience terhadap loyalitas 

konsumen Starbucks. Hubungan langsung brand experience lebih besar 

dibandingkan dengan hubungan tidak langsung brand experience terhadap 

loyalitas melalui variable intervening kepuasan, (Iskandar. 2013). 

Brand experience tidak berpengaruh terhadap brand trust dengan nilai 

0,131 (tidak signifikan). Brand experience berpengaruh signifikan terhadap 

brand attachment dan brand experience berpengaruh signifikan terhadap brand 

brand loyalty melalui brand commitment, purchase brand loyalty dan attitudinal 

brand loyalty., (Ramaseshan, 2014). 

Terdapat pengaruh brand experience terhadap brand satisfaction dan 

brand trust sebagai perantara dalam hubungan antara brand experience dan 

brand loyalty, adanya pengaruh signifikan brand satisfaction dan brand trust 

terhadap brand loyalty, (Kusuma, 2014). 

Brand experience berpengaruh terhadap brand loyalty, Brand experience 

berpengaruh terhadap brand image, ada pengaruh brand image terhadap brand 

loyalty, ada pengaruh brand trust terhadap brand image dan ada pengaruh 

brand trust terhadap brand loyalty, (Lara Maisyarani, 2017) 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan tersebut maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut : 

H 4 :  Jika Brand Experience semakin bagus maka dapat memberikan pengaruh 

terhadap loyalitas konsumen 

 
3.2.5. Pengaruh kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

Loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan 

pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan 

terhadap suatu produk/jasa yang dihasilkan badan usaha tersebut membutuhkan 

waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang berulang-ulang, (Lamb, C. 

2006). 

Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Terdapat pengaruh positif dan 

sognfikan antara kualitas produk terhadap loyalitas. Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan citra merek, kualitas produk, dan pelayanan terhadap 

loyalitas, (Selly, 2015). 

Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Citra merek berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan nasabah.  Kepuasan 

nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah, (Sondakh, 2016) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan tersebut maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut : 

H 5 : Jika kualitas layanan semakin baik maka akan berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen 



67 

3.2.6. Pengaruh brand experience terhadap loyalitas konsumen dimediasi oleh 

kepuasan konsumen  

Terdapat hubungan langsung antara brand experience terhadap loyalitas 

customer Starbucks, dan terdapat pula hubungan tidak langsung melalui 

variable intervening kepuasan antara brand experience terhadap loyalitas 

konsumen Starbucks. Hubungan langsung brand experience lebih besar 

dibandingkan dengan hubungan tidak langsung brand experience terhadap 

loyalitas melalui variable intervening kepuasan, (Iskandar. 2013). 

Brand Experience memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Brand 

Satisfaction Starbucks Coffee, Brand Experience memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Brand Attitude Starbucks Coffee, Brand Experience memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty, Brand Satisfaction 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty dan Brand 

Attitude memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty, 

(Paramita, 2016) 

Terdapat pengaruh signifikan antara Brand Experience terhadap Brand 

image, terdapat pengaruh signifikan antara Brand Experience terhadap Brand 

Loyalty, terdapat pengaruh tidak signifikan antara Brand image Terhadap Brand 

loyalty, terdapat pengaruh signifikan antara Brand Trust Terhadap Brand image 

dan terdapat pengaruh tidak signifikan antara Brand trust Terhadap Brand 

Loyalty, (Lara, 2017) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan tersebut maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut : 

H 6 : Jika brand experience semakin meningkat dan bagus maka akan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dimediasi oleh kepuasan 

konsumen 
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3.2.7. Pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen dimediasi oleh 

kepuasan konsumen  

Kepuasan pelanggan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap 

variabel loyalitas pelanggan. Variabel citra merek berpengaruh langsung dan 

tidak signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Variabel kualitas produk 

berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan, 

Andriani (2015). 

Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Terdapat pengaruh positif dan 

sognfikan antara kualitas produk terhadap loyalitas. Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas. Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan citra merek, kualitas produk, dan pelayanan terhadap 

loyalitas, (Selly, 2015) 

Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Citra merek berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan nasabah.  Kepuasan 

nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah, (Sondakh, 2016) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan tersebut maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut : 

H 7 : Jika kualitas layanan semakin meningkat dan bagus maka akan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dimediasi oleh kepuasan 

konsumen 

 
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasonal variabel adalah segala sesuatu atau obyek yang 

membentuk apa saja yang ditetapkan dalam penelitian untuk dipelajari sehingga 

diperoleh suatu informasi mengenai tentang obyek tersebut, diketahui hal-hal yang 
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terkait dengan permasalahan pada obyek tersebut, dianalisis serta ditarik suatu 

kesimpulan, (Kerlinger, 2003) 

Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai variasi nilai dengan 

klasifikasi tertentu dan dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang akan 

dijadikan objek pengamatan penelitian, (Denscombe, 2007).  

Disebutkan juga bahwa variabel merupakan suatu atribut dari objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya, (Arikunto, 2008).  

Desain model pengukuran untuk variabel laten terbagi atas dua yaitu bersifat 

refleksif atau formatif. Hair et. al. (2006) memisahkannya atas 4 syarat yaitu :  

(1) bagaimana hubungan kausalitasnya;  

(2) bagaimana sifat kovarian diantara indikator;  

(3) apakah ada sifat duplikasi yang kuat;  

(4) apakah ada hubungan indikator pada berbagai variabel.   

Cara menentukan sifat hubungan indikator dan variabel laten tersebut kadangkala 

bisa terlihat dengan mudah pada keempatnya kadang tidak. Berikut penjelasan dari 

keempat cara tersebut.  

a. Pertama, hubungan kausalitasnya. Indikator refleksif disebabkan oleh konstruk 

sedangkan indikator formatif menyebabkan konstruk. Dapat pula diberi makna 

lain, apabila indikator tersebut cenderung bersifat penyusun, maka akan bersifat 

formatif, sedangkan bila indikator adalah hasil dari konstruk akan bersifat refleksif;  

b. Kedua, sifat kovarian. Pada hubungan refleksif, kovarian  antar indikator adalah 

tinggi karena seluruh indikator akan bergerak bersama, artinya perubahan satu 

indikator akan menyebabkan perubahan terhadap indikator lainnya. Sedangkan 

pada sifat formatif, diharapkan tidak memiliki kovarian tinggi dan tidak bergerak 

bersama.  
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c. Ketiga, sifat duplikasi.  Apabila indikator memiliki kesamaan dasar konseptual 

(seluruh indikator mengindikasikan hal yang sama), maka akan bersifat refleksif. 

Akibatnya menghilangkan satu indikator tidak mengubah arti konstruk secara 

materi.  

d. Keempat, hubungan indikator pada berbagai variabel.  Pada sifat refleksif, semua 

indikator bisa berhubungan dengan variabel lain. Sedangkan pada hubungan 

formatif diharapkan terjadi pola hubungan yang berbeda dengan variabel lain. 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam definisi operasional 

variabel, maka dapat diuraiankan variabel dan indikator penelitian sebagai berikut. 

1. Variabel Independen (X) 

a. Variabel Brand Experience (X1) 

 Menurut Brakus et al (2009) brand experience 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, terdiri dari 4 

dimensi, yaitu : 

1) Sensorik (X1.1), menciptakan pengalaman melalui penglihatan, suara, 

sentuhan, bau, dan rasa. 

2) Afeksi (X1.2), pendekatan perasaan dengan mempengaruhi suasana hati, 

perasaan dan emosi. 

3) Perilaku (X1.3), menciptakan pengalaman secara fisik, pola perilaku, gaya 

hidup dari konsumen 

4) Intelektual (X1.4), menciptakan pengalaman yang mendorong konsumen 

terlibat dalam pemikiran seksama mengenai keberadaan suatu merek, 

Brakus et al (2009) 
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b. Variabel Kualitas layanan (X2) 

Menurut Kotler (2016) yaitu karakteristik produk atau jasa yang menunjang 

kemampuan memenuhi kebutuhan yang dijanjikan dan dapat memenuhi 

harapan dari konsumen, minimal terdiri dari 3 dimensi, yaitu : 

1) Kehandalan/reliable (X2.1), kemampuan untuk memberikan produk atau 

jasa yang dijanjikan secara terpercaya  

2) Daya tanggap/responsiviness (X1.2), kesediaan atau kemauan karyawan 

atau pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

3) Empati/empaty (X1.3), kemauan pegawai untuk peduli dan memberi 

perhatian secara individu kepada konsumen, (Kotler, 2016) 

2. Variabel Mediasi Kepuasan (Z) 

Kotler (2016) menyebutkan kepuasan konsumen, yaitu kemampuan produk atau 

jasa untuk memberikan tingkat kepuasan kepada konsumen setalah 

mendapatkan produk dan jasa yang diperlukan. Tingkat kepuasan konsumen 

terhadap layanan yang telah diberikan oleh perusahaan, terdiri dari 3 dimensi 

utama yaitu : 

a). Produk (Z1), yaitu bagaimana konsumen merasakan kepuasan fisik dari 

produk  

b). Sales (Z2), yaitu bentuk pelayanan yang diberikan kepada konsumen pada 

saat penjualan yang dilakukan  

c). Waktu (Z3), yaitu terkait waktu dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumen pada saat penjualan, (Kotler, 2016)  

3. Variabel Dependen (Y) 

 Loyalitas Pelanggan (Y) merupakan perilaku untuk melakukan pembelian secara 

berulang-ulang dan untuk membangun  kesetiaan, (Lamb, C. 2006) disebutkan 

bahwa minimal terdiri dari 3 dimensi, yaitu : 
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a). Pembelian ulang (Y1), yaitu konsumen akan membeli ulang produk atau jasa 

yang dihasilkan 

b). Mengajak orang lain (Y2), yaitu konsumen mangajak orang lain langsung 

ketempat untuk memberi produk atau jasa yang dihasilkan 

c). Merefrensikan (Y3), yaitu konsumen merefrensikan atau menyarakan untuk 

memberi produk atau jasa yang dihasilkan, (Lamb, C. 2006) 

Secara ringkas untuk variabel penelitian, dimensi, dan beserta indikatornya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.1.  Variable, Indikator dan Item - Item Penelitian 

 

Variabel Indikator Item Sumber 

 
Brand 
Experience  
(X1) 

 
Sensorik (X1.1) 
 
 
 
 
 
Afeksi (X1.2) 
 
 
 
 
Perilaku (X1.3) 
 
 
 
 
 
Intelektual (X1.4) 

 
Menciptakan 
pengalaman melalui 
penglihatan, suara, 
sentuhan, bau, dan 
rasa. 
 
Pendekatan perasaan 
dengan mempengaruhi 
suasana hati, perasaan 
dan emosi. 
 
Menciptakan 
pengalaman secara 
fisik, pola perilaku, 
gaya hidup dari 
konsumen. 
 
menciptakan 
pengalaman yang 
mendorong konsumen 
terlibat dalam pemikiran 
seksama mengenai 
keberadaan suatu 
merek. 
 

 
Brakus et al,  
(2009) 
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Lanjutan tabel 3.1 
 

Variabel Indikator Item Sumber 

 
Kualitas  
Layanan  
(X2) 

 
Kehandalan/reliable 
(X2.1) 
 
 
 
Daya 
tanggap/responsivin
ess (X1.2) 
 
 
 
Empati/empaty 
(X1.3) 

 
Kemampuan untuk 
memberikan produk atau 
jasa yang dijanjikan secara 
terpercaya 
 
Kesediaan atau kemauan 
karyawan atau pegawai 
dalam memberikan 
pelayanan yang cepat dan 
tepat 
 
Kemauan pegawai untuk 
peduli dan memberi 
perhatian secara individu 
kepada konsumen 

 
Lamb, 
Charles  
(2008) 

 
Kepuasan 
Konsumen (Z) 

 
Produk (Z1) 
 
 
 
Sales (Z2) 
 
 
 
Waktu (Z3) 
 

 
Bagaimana konsumen 
merasakan kepuasan fisik 
produk 
 
Bentuk pelayanan pada 
saat penjualan yang 
dilakukan 
 
Terkait waktu dalam 
memberikan pelayanan 
pada penjualan 
 

Kotler 
Philip 
2016 

 
Loyalitas 
Konsumen (Y) 

 
Pembelian ulang 
(Y1) 
 
 
 
 
Mengajak orang lain 
(Y2) 
 
 
 
 
Merefrensikan (Y3) 

 
Konsumen akan membeli 
ulang produk atau jasa 
yang dihasilkan 
 
Konsumen mangajak orang 
lain langsung ketempat 
untuk memberi produk atau 
jasa yang dihasilkan 
 
Konsumen merefrensikan 
atau menyarakan untuk 
memberi produk atau jasa 
yang dihasilkan 
 

Lamb, C.  
(2006) 

Sumber :  Kajian teori dan penelitian terdahulu diolah (2017) 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 
4.1. Pendekatan Penelitian 

Suatu karya ilmiah akan memberikan hasil yang memuaskan apabila dalam 

penelitiannya menggunakan suatu metode dan teknik tertentu agar data yang 

diperoleh memenuhi syarat antara lain faktual, obyektif, dan relevan. Dengan adanya 

metode penelitian, maka akan membantu peneliti dalam membuat urutan penelitian 

yang akan dilakukan. 

Metode penelitian adalah cara untuk mengadakan penelitian atau mencari 

dan memeriksa kembali sesuatu dengan teliti yang bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa atau 

suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk menemukan 

sesuatu. Menurut Singarimbun dan Effendi (2001) menyebutkan penelitian 

eksplanatory merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti variabel-variabel 

penelitian dan menguji hipotesis atau testing research yang telah dirumuskan.  

Penelitian explanatory riset apabila data yang sama peneliti menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis maka 

penelitian dinamakan penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan. 

Metode riset ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari 

metode lain dan memberikan informasi yang mutakhir yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, (Denscombe, 2007) 

4.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian tersebut berlangsung dan 

dilaksanakan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan 

sebagai penguat dan sebagai bukti nyata dalam penulisan. Lokasi penelitian ini juga 
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merupakan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti guna untuk 

mendapatkan tambahan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.  

Penelitian dilakukan pada usaha jasa makanan dan minuman yaitu di 

Starbucks Coffee Malang City Point Lantai 1,  Jl.  Terusan Dieng selama kurang lebih 

satu bulan.  

4.3. Populasi dan Sampel 

4.3.1.  Populasi 

Menurut Arikunto (2006), populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang 

menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah semesta 

penelitian. Notoatmodjo (2012) menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian atau objek yang diteliti tersebut. 

Dalam penelitian ini, populasinya adalah semua orang yang berkunjung di 

Starbucks Coffee Malang.  

4.3.2. Sampel 

Sampel adalah subset atau bagian dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 

populasi, (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini populasi tidak diketahui secara pasti 

untuk menentukan sampel, peneliti berpedoman pada pendapat yang dikemukakan 

yang mengusulkan pengambilan ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 

adalah tepat untuk kebanyakan penelitian, (Denscombe, 2007) 

Disamping itu, untuk penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda) 

ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih besar 

dari jumlah variabel dalam studi. Oleh karena itu peneliti mengambil sampel 

sebanyak 100 sampel dimana angka 150 lebih dari 30 dan kurang dari 500. 

Disamping itu, sampel sebanyak 150 juga memenuhi asumsi kedua yang 

menyatakan bahwa 10 kali atau lebih besar dari variabel penelitian. 
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Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

Non Probability Sampling atau Non Random Sampling. Widayat & Amirullah (2012), 

menyatakan bahwa pemilihan sampel dengan menggunakan Non Probability 

Sampling peneliti dapat sesukanya atau secara sadar memutuskan apakah elemen-

elemen masuk ke dalam sampel. Artinya kemungkinan atau peluang seseorang atau 

benda untuk terpilih menjadi anggota sampel tidak diketahui. 

Sampel yang dipilih dalam penelitian ditentukan dengan beberapa kriteria, 

antara lain sebagai berikut : 

1) Usia diatas 17 tahun  

Pada usia ini seseorang telah dinilai dewasa dan dapat memberikan penilaian 

terhadap suatu obyek 

2) Konsumen yang berkunjung lebih dari satu kali 

Konsumen yang dipilih adalah konsumen yang berkunjung lebih dari satu kali 

sehingga dapat informasi yang sesuai dengan keperluan penelitian 

 
4.4. Teknik Pengukuran Variabel 

Pengukuran terhadap variabel-variabel dalam penelitian dimaksudkan sebagai 

usaha untuk mendapatkan deskripsi empiric dari konsep-konsep yang telah 

diberikan. Yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Interval, menurut Santoso 

dalam Imam (2005) “data Interval menempati level pengukuran data yang lebih tinggi 

dari data ordinal, karena selain dapat bertingkat urutannya juga dapat 

dikuantitatifkan”. Langkah selanjutnya  adalah menentukan skor atas setiap 

pertanyaan dalam kuisioner yang disebarkan. Salah satu cara yang paling sering 

digunakan dalam penelitian adalah menggunakan skala. Pada penelitian ini yang 

digunakan adalah “skala likert” yang terdiri dari lima alternative jawaban dimana 

masing-masing pertanyaan diberi skor 1-5, bobot masing-masing jawaban adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.1. Pengukuran Variabel Penelitian 

No Jawaban / Skor Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

4,01 – 5,00  ( 5 ) 

3,01 – 4,00  ( 4 ) 

2,01 – 3,00  ( 3 ) 

1,01 – 2,00 ( 2 ) 

0,00 – 1,00 ( 1 ) 

Sangat Setuju Sekali  

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

Sumber : Arikunto (2006) 

4.5. Pengumpulan Data 

4.5.1. Jenis Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan pada penelitian ini, diambil data 

yang berasal dari dua sumber : 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, biasanya berasal 

dari  individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil kuesioner  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Dalam penelitian ini, 

selain dari data yang diolah, data sekunder juga diperoleh melalui studi literatur 

dan pengambilan data sekunder. 

4.5.2.  Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya 

yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan 

jelas. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan memberikan atau 



78 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan 

tanggapan atau respon secara tertulis guna mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan penelitian, (Imam 2005) 

2. Dokumentasi  

Pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada bisa berupa 

buku-buku, foto, artikel, grafik dan lainnya Keuntungannya tehnik dokumentasi ini 

biayanya relatif lebih murah dan mudah didapat, waktu dan tenaga lebih efisien. 

Namun kelemahannya data dalam dokumentasi ini cenderung datanya lama 

karena belum ada pembaharuan data secara keseluruhan, (Imam 2005) 

4.6. Uji Instrumen Penelitian 

4.6.1.  Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

instumen yang digunakan. Mengukur tingkat validitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara menghitung skor korelasi antar skor masing-masing butir 

pertanyaan dengan total skornya. Kriteria pengujian yang digunakan adalah 

membandingkan angka hasil pengujian dengan angka tabel dengan dasar 

pengambilan keputusan : 

1) Jika r hasil perhitungan positif, serta r hasil > r tabel, maka variabel dan item-

itemnya tersebut dinyatakan valid. 

2) Jika r hasil perhitungan negatif, serta r hasil < r tabel, maka variabel dan item-

itemnya tersebut dinyatakan tidak valid. 

Secara keseluruhan hasil pengujian  validitas masing-masing variabel dapat 

dilihat pada tabel  berikut ini. 
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Tabel 4.2.  Hasil Uji Validitas 

156.0621 194.638 .406 .000*

156.0282 195.869 .323 .000*

156.0056 194.051 .389 .000*

156.4181 194.120 .418 .000*

156.2260 194.892 .337 .000*

156.7910 193.837 .319 .000*

157.2147 192.874 .263 .000*

156.1525 194.141 .348 .000*

156.1638 192.854 .491 .000*

156.0847 194.703 .396 .000*

156.2486 192.847 .534 .000*

156.1412 193.179 .506 .000*

156.3446 192.261 .459 .000*

156.1582 193.134 .472 .000*

156.3785 192.202 .496 .000*

156.5706 190.951 .502 .000*

156.4124 188.755 .588 .000*

156.4520 187.238 .618 .000*

156.4859 187.706 .589 .000*

156.7119 193.468 .342 .000*

156.1299 193.830 .372 .000*

156.5028 196.092 .315 .000*

156.3051 194.145 .354 .000*

156.7740 193.926 .317 .000*

157.2768 194.951 .193 0.005*

156.1073 194.687 .347 .000*

156.1638 194.990 .372 .000*

156.0226 195.284 .356 .000*

156.2203 193.820 .444 .000*

156.1299 194.625 .395 .000*

156.3333 192.576 .424 .000*

156.2203 193.718 .427 .000*

156.3785 192.657 .473 .000*

156.5311 190.580 .501 .000*

156.4181 192.006 .416 .000*

156.4802 189.171 .514 .000*

156.5085 199.035 .154 0.012*

156.2938 197.379 .223 .000*

156.8023 197.035 .182 0.007*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Pearson

Correlation

Sig.

(2-tailed)

 
Sumber : data primer diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel yang disajikan dari hasil pengolahan data terlihat bahwa 

dari 39 item atau pertanyaan yang diuji, semua indikator memiliki nilai koefisien 

korelasi positif dan lebih besar dari r tabel, serta probabilitasnya lebih kecil dari nilai 

 (5%), artinya instrumen dinyatakan valid. 

4.6.2. Uji Reliabilitas 

Suatu pengukuran (instrumen) dapat dipercaya apabila dalam beberapa 

kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh 

hasil yang relatif sama.  

Tabel 4.3. Hasil Uji Reliabilitas  

156.0621 194.638 .406 .000* .878

156.0282 195.869 .323 .000* .880

156.0056 194.051 .389 .000* .879

156.4181 194.120 .418 .000* .878

156.2260 194.892 .337 .000* .879

156.7910 193.837 .319 .000* .880

157.2147 192.874 .263 .000* .882

156.1525 194.141 .348 .000* .879

156.1638 192.854 .491 .000* .877

156.0847 194.703 .396 .000* .879

156.2486 192.847 .534 .000* .877

156.1412 193.179 .506 .000* .877

156.3446 192.261 .459 .000* .877

156.1582 193.134 .472 .000* .877

156.3785 192.202 .496 .000* .877

156.5706 190.951 .502 .000* .877

156.4124 188.755 .588 .000* .875

156.4520 187.238 .618 .000* .874

156.4859 187.706 .589 .000* .875

156.7119 193.468 .342 .000* .879

156.1299 193.830 .372 .000* .879

156.5028 196.092 .315 .000* .880

156.3051 194.145 .354 .000* .879

156.7740 193.926 .317 .000* .880

157.2768 194.951 .193 0.005* .884

156.1073 194.687 .347 .000* .879

156.1638 194.990 .372 .000* .879

156.0226 195.284 .356 .000* .879

156.2203 193.820 .444 .000* .878

156.1299 194.625 .395 .000* .879

156.3333 192.576 .424 .000* .878

156.2203 193.718 .427 .000* .878

156.3785 192.657 .473 .000* .877

156.5311 190.580 .501 .000* .877

156.4181 192.006 .416 .000* .878

156.4802 189.171 .514 .000* .876

156.5085 199.035 .154 0.012* .882

156.2938 197.379 .223 .000* .881

156.8023 197.035 .182 0.007* .882

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Pearson

Correlation

Sig.

(2-tailed)

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
Sumber : data primer di olah (2018)  
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Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan pada item pertanyaan yang sudah 

valid. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai reliabilitas yang diperoleh mencapai 

0,6. Hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa alpha 

cronbach lebih besar atau samadengan dari 0,600 sehingga instrumen yang 

digunakan dinyatakan reliabel.   

4.7. Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan 

software SmartPLS versi 2.0.m3 dengan komputer. PLS (Partial Least Square) 

merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara 

simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian 

model struktural. Menurut Ghozali (2006) menjelaskan bahwa PLS adalah metode 

analisis yang bersifat soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus 

dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil 

(dibawah 100 sampel). Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis 

varian dengan LISREL atau AMOS yang berbasis kovarian adalah tujuan 

penggunaannya. Dibandingkan dengan covariance based SEM (yang diwakili 

oleh software AMOS, LISREL dan EQS) component based PLS mampu 

menghindarkan dua masalah besar yang dihadapi oleh covariance based SEM 

yaitu inadmissible solution dan factor indeterminacy (Tenenhaus et al.,2005). 

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam 

suatu penelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu: pertama, PLS 

(Partial Least Square) merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi 

sampel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan 

analisis, dan residual distribution. Kedua, PLS (Partial Least Square) dapat 

digunakan untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS 

(Partial Least Square) dapat digunakan untuk prediksi. Ketiga, PLS (Partial Least 



82 

Square) memungkinkan algoritma dengan menggunakan analisis series ordinary 

least square (OLS) sehingga diperoleh efisiensi perhitungan olgaritma (Ghozali, 

2006). Keempat, pada pendekatan PLS, diasumsikan bahwa semua ukuran 

variance dapat digunakan untuk menjelaskan. Metode analisis data dalam 

penelitian ini terbagi menjadi dua sebagai berikut. 

4.7.1. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif, yaitu analisis empiris secara deskripsi tentang 

informasi yang diperoleh untuk memberikan gambaran/menguraikan tentang 

suatu kejadian (siapa/apa, kapan, dimana, bagaimana, berapa banyak) yang 

dikumpulkan dalam penelitian (Supranto:2002). Data tersebut berasal dari 

jawaban yang diberikan oleh responden atas item-item yang terdapat dalam 

kuesioner. Selanjutnya peneliti akan mengolah data-data yang ada dengan 

cara dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan. 

4.7.2. Statistik Inferensial 

Statistik inferensial, (statistic induktif atau statistic probabilitas), adalah 

teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2009). Sesuai dengan hipotesis yang 

telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis data statistik inferensial 

diukur dengan menggunakan software SmartPLS (Partial Least Square) mulai 

dari pengukuran model (outer model), struktur model (inner model) dan 

pengujian hipotesis. 

PLS (Partial Least Square) menggunakan metoda principle component 

analiysis dalam model pengukuran, yaitu blok ekstraksi varian untuk melihat 

hubungan indikator dengan konstruk latennya dengan menghitung total varian 

yang terdiri atas varian umum (common variance), varian spesifik (specific 

variance) dan varian error (error variance). Sehingga total varian menjadi 
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tinggi. Metoda ini merupakan salah satu dari metoda dalam Confirmatory 

Factor Analysis (CFA). 

Menurut Hair et.al. (2006) metoda ini tepat digunakan untuk reduksi 

data, yaitu menentukan jumlah faktor minimum yang dibutuhkan untuk 

menghitung porsi maksimum total varian yang direpresentasi dalam 

seperangkat variabel asalnya. Metoda ini digunakan dengan asumsi peneliti 

mengetahui bahwa jumlah varian unik dan varian error dalam total varian 

adalah sedikit. Metoda ini lebih unggul karena dapat mengatasi masalah 

indeterminacy, yaitu skor faktor yang berbeda dihitung dari model faktor 

tunggal yang dihasilkan dan admissible data, yaitu ambiguitas data karena 

adanya varian unik dan varian error. Penelitian ini menggunakan variabel 

undimensional dengan model indikator reflektif. Variabel undimensional adalah 

variabel yang dibentuk dari indikator-indikator baik secara reflektif maupun 

secara formatif (Jogiyanto dan Abdilah, 2009).  

Model indikator reflektif adalah model yang mengansumsikan bahwa 

kovarian diantara pengukuran dijelaskan oleh varian yang merupakan 

manifestasi dari konstruk latennya dimana indikatornya merupakannya 

indikator efek (effect indikator). Menurut Ghozali (2006) Model reflektif sering 

disebut juga principal factor model dimana covariance pengukuran indikator 

dipengaruhi oleh konstruk laten. Model refleksif menghipotesiskan bahwa 

perubahan pada konstruk laten akan mempengaruhi perubahan pada indikator 

dan menghilangkan satu indikator dari model pengukuran tidak akan merubah 

makna atau arti konstruk (Bollen dan Lennox, 1991). Analisis ini juga 

digunakan untuk menghitung factor scores dari pengaruh brand experience 

dan kualitas layanan terhadap loyalitas dimediasi kepuasan konsumen. 
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Outer model sering juga disebut (outer relation atau measurement 

model) yang mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan 

dengan variabel latennya. Blok dengan indikator refleksif dapat ditulis 

persamaannya sebagai berikut. 

 
Dimana x dan y adalah indikator variabel untuk variabel laten exogen 

dan endogen dan, sedangkan dan merupakan matrix loading yang 

menggambarkan koefisien regresi sedehana yang menghubungkan variabel 

laten dengan indikatornya. Residual yang diukur dengan dengan dan dapat 

diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran. 

Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menguji validitas 

konstruk dan reliabilitas instrument. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Cooper dan Schindler, 2006). Sedangkan uji reliablitas digunakan untuk 

mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga 

digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item 

pernyataan dalam kuesioner atau instrument penelitian. Convergent validity 

dari measurement model dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator 

dengan skor variabelnya. Indikator dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 

0,5 atau memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variabel memiliki nilai 

loading > 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran tersebut 

memenuhi kriteria validitas konvergen (Chin, 1995). Rumus AVE (average 

varians extracted) dapat dirumuskan sebagai berikut. 
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Keterangan : 

AVE adalah rerata persentase skor varian yang diektrasi dari seperangkat 

variabel laten yang diestimasi melalui loading standarlize indikatornya dalam 

proses iterasi algoritma dalam PLS. 

      melambangkan standardize loading factor dan i adalah jumlah indikator. 

Model analisis persamaan struktural menjelaskan hubungan antara 

variabel dan item. Penelitian ini terdapat dua variabel independen, satu 

variabel mediasi dan satu variabel dependent. Gambar berikut menjelaskan 

model persamaan analisis struktural penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.1.Model Persamaan Analisis Struktural Dalam Penelitian 

Pengujian hipotesis menurut Hartono (2008) menjelaskan bahwa ukuran 

signifikansi keterdukungan hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai T-

table dan T-statistic. Jika T-statistic lebih tinggi dibandingkan nilai T-table, 

berarti hipotesis terdukung atau diterima. Dalam penelitian ini untuk tingkat 

keyakinan 95 persen (alpha 95 persen) maka nilai T-table untuk hipotesis satu 
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ekor (one-tailed) adalah >1,68023. Analisis PLS (Partial Least Square) yang 

digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program 

SmartPLS versi 2.0.m3 yang dijalankan dengan media komputer. 
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BAB V 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Starbucks Corporation adalah sebuah jaringan kedai kopi dari Amerika 

Serikat yang bermarkas di Seatlle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai 

kopi terbesar di dunia, dengan 15.012 kedai di 44 negara. Starbucks menjual kopi, 

minuman panas berbasis espresso, minuman dingin dan panas lainnya, makanan 

ringan, serta cangkir dan biji kopi. Starbucks coffee pertama kali dibuka pada 1971 di 

Seatlle oleh Jerry Baldwin, Zev Siegle, dan Gordon Bowker. Starbucks pertama di 

luar Seatlle adalah di Vancouver dan Chicago pada 1987 sedangkan cabang 

pertama diluar Amerika utara terletak di Tokyo, Jepang yang dibuka pada 1996. 

Sejak pertama kali dibuka di Seatlle, Starbucks tumbuh dengan sangat cepat. 

Pada tahun 1990-an, Starbucks banyak membuka kedai baru, pertumbuhan ini terus 

berlanjut sampai tahun 2000-an. Pada akhir Maret 2008, Starbucks telah memiliki 

16.226 kedai, 11.434 diantaranya berada di Amerika Serikat. Starbucks di Indonesia 

juga sudah tersebar dikota-kota besar seperti di Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, 

Medan dan Bali. Di Indonesia Starbucks bersaing dengan jaringan Coffee shop dari 

AS lainnya, seperti The Coffee Bean dan Excelso (jaringan café lokal). Menu kopi 

yang ditawarkan oleh Starbucks yaitu Espresso, Cappucino, Coffee Latte, Java 

Chips Frappuccino, Iced Caramel Machiato, Double Chocolate Cream Chips 

Frappuccino, dan Caramel Frappuccino. Target pasar starbuck coffee : dari segi usia 

18- 35 tahun, mahasiswa, professional muda (pegawai swasta) sampai keluarga dan 

juga kalangan umum. 
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Gambar 5.1. Suasana Starbuck Coffee Cabang Malang 

Starbuck coffee cabang Malang terletak di Jl. Terusan Dieng No. 32, Lt. 

Lower Ground Mall Malang City Point Malang. Starbucks Coffee merupakan gerai 

kopi asalah Amerika yang telah memiliki cabang di berbagai negara di dunia. Setelah 

sebelumnya telah membuka cabang di beberapa kota besar di Indonesia, Starbucks 

Coffee kini membuka cabang pertamanya di Kota Malang.  

Starbucks menyajikan minuman kopi, teh, dan coklat sebagai sajian 

utamanya, disisi lain tersedia pula cak dan brownies untuk menu pendamping. 

Starbucks Coffee memiliki 3 ukuran gelas minuman dalam penyajiannya yang dapat 

dipilih oleh pengunjung dengan harga yang berbeda. Di Starbucks Malang tersedia 

tiga ukuran, antara lain Tall (354 ml), Grande (473 ml), dan Venti (591 ml). Pada 

tebal berikut ini terdapat beberapa menu varian minuman yang disajikan oleh 

Starbucks Coffee Malang. 
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Tabel 5.1 

Menu Varian Minuman Starbucks Coffee Malang 

 

Sumber : Starbuck Coffee Cabang Malang 
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5.1.2. Gambaran Umum Responden 

5.1.2.1. Jenis kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.2.  Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Perempuan 73 40,6 
2 

Laki-laki 107 59,4 

Total 180 100 

Sumber : data primer (2018) 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

adalah laki-laki sebanyak 107 orang (59,4%) dan responden perempuan berjumlah 

73 orang (40,6%). Apabila dilihat dari data tabel tersebut maka responden laki-laki 

lebih banyak jika dibandingkan responden perempuan, hal ini dapat dimaklumi sebab 

untuk kebiasaan ngopi memang lebih cenderung dilakukan oleh laki-laki. 

5.1.2.2.  Umur  

Karakteristik responden berdasarkan umur yang terdapat dalam penelitian ini 

sebagaimana disajikan pada tabel beirkut. 

Tabel 5.3. Responden Berdasarkan Umur 

No. Umur Responden Jumlah Persentase (%) 

1 < 20 tahun 10 5,6 

2 20 – 25 tahun 53 29,4 

3 26 – 30 tahun 93 51,7 

4 31 – 35 tahun 23 12,8 
5 > 35 tahun 1 0,6 

Total 180 100 

Sumber : data primer (2018)  
   

Dari tabel 5.2 di atas diketahui responden paling banyak adalah usia 26 – 30 

tahun sebanyak 93 orang (51,7%) dan yang paling sedikit usia > 35 tahun hanya ada 

1 orang (0,6%). Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden yang 
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palng banyak adalah pada usia antara 26 sampai 30 tahun, secara umum untuk 

pada usia tersebut memang mempunyai kebiasaan untuk berkumpul dengan teman 

untuk masih mencari hiburan atau kesenangan, atau mengisi waktu luang. Salah 

satu hal yang biasa dilakukan adalah dengan berkumpul ditempat tertentu yang 

dipandang dapat memberikan nuansa yang dapat menyenangkan termasuk di 

starbucks coffee. 

5.1.2.3.  Pendidikan 

Data untuk karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang terdapat 

dalam penelitian ini sebagaimana disajikan pada tabel beirkut. 

Tabel 5.4. Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Responden Jumlah Persentase (%) 

1 Tamat SD 3 1,7 

2 Tamat SMP 14 7,8 

3 Tamat SMA 17 9,4 

4 Mahasiswa 77 42,8 
5 Tamat Perguruan Tinggi  69 38,3 

Total 180 100 

Sumber : data primer (2018)  
   

Dari tabel 5.3 di atas diketahui responden paling banyak adalah mahasiswa 

yang berjumlah 69 orang (38,3%) dan yang paling sedikit adalah tamatan SD dengan 

jumlah 3 orang (1,7%). Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa paling 

banyak adalah responden yang berpendidikan SMA keatas atau Mahasiswa, serta 

tamatan perguruan tinggi. Hal ini dapat diterima sebab responden mempunyai waktu 

luang yang cukup banyak dan mempunyai kebebasan yang lebih besar sehingga 

untuk mengisi waktu luang dalam kebebasannya cenderung berkumpul ditempat 

tertentu termasuk dalam hal ini di starbucks coffee. 

5.1.2.4.  Pekerjaan 

Data untuk karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang terdapat 

dalam penelitian ini sebagaimana disajikan pada tabel beirkut. 
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Tabel 5.5. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No. Pekerjaan Responden Jumlah Persentase (%) 

1 PNS  5 2,8 

2 Pegawai Swasta 16 8,9 

3 Wiraswasta 25 13,9 

4 Mahasiswa 77 42,8 
5 Belum bekerja tetap 57 31,7 

Total 180 100 

Sumber : data primer (2018)  
   

Dari tabel 5.4 di atas diketahui responden paling banyak adalah mahasiswa 

berjumlah 77 orang (42,8%), dan juga responden yang belum bekerja tetap yaitu 

sebanyak 57 orang (57%). Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa paling 

banyak adalah mahasisiwa dan belum bekerja tetap, hal ini dapat diterima sebab 

responden mempunyai waktu luang yang cukup banyak dan mempunyai kebebasan 

yang lebih besar. Kondisi responden tersebut menjadi salah satu yang signifikan dan 

untuk mengisi waktu luang dalam kebebasannya cenderung berkumpul ditempat 

tertentu termasuk dalam hal ini di starbucks coffee. 

5.2. Analisis Data Penelitian 

5.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel penelitian yang diangkat terdiri dari brand experience 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. Kualitas layanan, 

yang merupakan karakteristik produk atau jasa yang menunjang kemampuan 

memenuhi kebutuhan yang dijanjikan dan dapat memenuhi harapan dari konsumen. 

Kemudian kepuasan konsumen, yaitu kemampuan produk atau jasa untuk 

memberikan tingkat kepuasan kepada konsumen setalah mendapatkan produk dan 

jasa yang diperlukan. Tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan yang telah 

diberikan oleh perusahaan. 
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5.2.1.1. Variabel  Brand Experience (X1) 

Diskripsi Variabel Brand Experience pada penelitian ini terdiri dari lima 

belas pertanyaan, adapaun hasil dari jawaban setiap pertanyaan untuk brand 

experience sebagaimana disajikan pada tabel beirkut. 

Tabel 5.6. Diskripsi Variabel Brand Experience (X1)  
 

No 

Jawaban Responden 
Rata-
rata 

SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 41 22,8 107 59,4 29 16,1 3 1,7 - - 4,03 

2 45 25,0 107 59,4 24 13,3 3 1,7 1 0,6 4,06 

3 56 31,1 86 47,8 35 19,4 3 1,7 - - 4,08 

4 17 9,4 95 52,8 61 33,9 7 3,9 - - 3,67 

5 32 17,8 103 57,2 35 19,4 8 4,4 1 0,6 3,87 

6 14 7,8 62 34,4 74 41,1 23 12,8 6 3,3 3,30 

7 17 9,4 41 22,8 46 25,6 56 31,1 20 11,1 2,88 

8 47 26,1 85 47,2 40 22,2 7 3,9 1 0,6 3,94 

9 33 18,3 106 58,9 37 20,6 4 2,2 - - 3,93 

10 39 21,7 107 59,4 32 17,8 1 0,6 1 0,6 4,01 

11 22 12,2 112 62,2 43 23,9 3 1,7 - - 3,85 

12 32 17,8 110 61,1 36 20,0 2 1,1 - - 3,95 

13 27 15,0 92 51,1 51 28,3 10 5,6 - - 3,75 

14 34 18,9 105 58,3 37 20,6 4 2,2 - - 3,93 

15 22 12,2 93 51,7 58 32,2 7 3,9 - - 3,72 

Rata-rata variabel X1 3,79 

Sumber : data primer di olah (2018)  
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui tanggapan responden dari  variabel Brand 

experience untuk pertanyaan pertama sebagian besar “setuju” yaitu 107 orang 

(59,4%) menyatakan membangun sensorik pengalaman yang baik terhadap produk 

dan layanan penglihatan. Pertanyaan kedua 107 orang (59,4%) menyatakan “setuju” 

membangun sensorik pengalaman yang baik karena adanya sentuhan terhadap 

produk dan layanan dari sentuhan. Pertanyaan ketiga ada 86 orang (47,8%) 

menyatakan “setuju” membangun sensorik pengalaman yang baik karena adanya 

suara bagus terhadap produk dan layanan. Untuk pertanyaan keempat berjumlah 95 

orang (52,8%) menyatakan “setuju” membangun sensorik pengalaman yang baik 
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karena adanya aroma terhadap produk dan layanan. Pertanyaan kelima 103 orang 

(57,2%) menyatakan “setuju” membangun sensorik pengalaman yang baik karena 

adanya rasa terhadap produk dan layanan Starbucks Coffee. 

Pertanyaan keenam sebanyak 74 orang (41,1%) menyatakan “kurang setuju” 

membangun afeksi karena adanya sentuhan perasaan dari dari produk dan layanan. 

Untuk pertanyaan ketujuh ada 46 orang (25,6%) menyatakan “kurang setuju” 

membangun afeksi karena adanya sentuhan emosi dari dari produk dan layanan. 

Kemudian untuk pertanyaan kedelapan ada 85 orang (47,2%) menyatakan “setuju” 

membangun afeksi karena adanya suasana hati yang baik dari dari produk dan 

layanan. Pertanyaan kesimbilan ada 106 orang (58,9%) menyatakan “setuju” 

membangun perilaku karena adanya pengalaman fisik dari dari produk dan layanan. 

Untuk pertanyaan kesepuluh 107 orang (59,4%) menyatakan “setuju” membangun 

perilaku karena adanya pola perilaku bagus dari dari produk dan layanan. Untuk 

pertanyaan kesebelas 112 orang (62,2%) menaytakan “setuju” membangun perilaku 

karena adanya didalamnya ada unsur gaya hdiup dari produk dan layanan. Untuk 

pertanyaan kedua belas ada 110 orang (61,1%) menaytakan “setuju” membangun 

intelektual karena ingin mengenalkan kepada yang lain dari dari produk dan layanan. 

Pertanyaan ketiga belas ada 92 orang (51,1%) menyatakan “setuju” membangun 

intelektual karena ingin mengajak orang lain menikmati produk dan layanan. Untuk 

pertanyaan keempat belas ada 105 orang (58,3%) menyatakan “setuju” membangun 

intelektual karena ingin meningkatkan kualitas dan layanan, terakhir pertanyaan 

kelima belas ada 93 orang (51,7%) menyatakan “setuju” membangun intelektual 

untuk lebih mengenal produk dan layanan kepada konsumen.  

Berdasar tabel tersebut secara keseluruhan untuk variabel brand experience 

mempunyai nilai rata-rata 3,79 ( antara 3,01 – 4,00) artinya secara umum “setuju” 

dengan brand experience pada starbuck coffee cabang Malang. 
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5.2.1.2. Variabel  Kualitas Layanan (X2) 
 

Diskripsi Variabel Kualitas Layanan pada penelitian ini terdiri dari sebelas 

pertanyaan, adapaun hasil dari jawaban setiap pertanyaan untuk variabel kualitas 

layanan sebagaimana disajikan pada tabel berkut. 

Tabel 5.7. Diskripsi Variabel Keualitas Layanan (X2) 
 

No 

Jawaban Responden 
Rata-
rata 

SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 21 11,7 69 38,3 77 42,8 12 6,7 1 0,6 3,53 

2 28 15,6 82 45,6 58 32,2 11 6,1 1 0,6 3,69 

3 28 15,6 79 43,9 56 31,1 16 8,9 1 0,6 3,65 

4 27 15,0 75 41,7 60 33,3 15 8,3 2 1,1 3,61 

5 19 10,6 60 33,3 77 42,8 21 11,7 3 1,7 3,39 

6 49 27,2 84 46,7 41 22,8 6 3,3 - - 3,97 

7 15 8,3 88 48,9 69 38,3 8 4,4 - - 3,61 

8 30 16,7 99 55,0 37 20,6 14 7,8 - - 3,80 

9 15 8,3 62 34,4 73 40,6 24 13,3 6 3,3 3,31 

10 14 7,8 44 24,4 44 24,4 51 28,3 27 15,0 2,81 

11 47 26,1 91 50,6 35 19,4 7 3,9 - - 3,98 

Rata-rata variabel X1 3,67 

Sumber : data primer di olah (2018)  
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui tanggapan responden dari  variabel 

kualitas layanan untuk pertanyaan pertama ada 77 orang (42,8%) yang menyatakan 

“setuju” kehandalan, selama ini saya merasa layanan dari Starbucks coffee sudah 

cukup bagus. Pertanyaan kedua 82 orang (45,6%) menyatakan “setuju” kehandalan, 

layanan yang diberikan sudah sesuai janji. Pertanyaan ketiga ada 79 orang (43,9%) 

menyatakan “setuju” kehandalan, bahwa layanan yang diberikan berkualitas. 

Pertanyaan keempat 75 orang (41,7%) menyatakan “setuju” daya tanggap, terbukti 

dengan kemauan pegawai memberi layanan yang baik. Pertanyaan kelima ada 77 

orang (42,8%) menyatakan “kurang setuju” daya tanggap, terbukti dengan adanya 

sikap pegawai yang ramah.  

Pertanyaan keenam ada 84 orang (46,7%) menyatakan “setuju” daya tanggap, 

terbukti dengan layanan yang cepat dari pegawai. Pertanyaan ketujuh ada 88 orang 



10 

(48,9%) menyatakan “setuju” aspek daya tanggap, terbukti dengan layanan yang 

sesuai dari pegawai. Pertanyaan kedelapan 99 orang (55%) menyatakan “setuju” 

aspek daya tanggap, terbukti dengan sikap yang baik. Pertanyaan kesimbilan 73 

orang (40,6%) menyatakan “kurang setuju” dari sisi empati, saya rasa karyawan 

peduli dengan konsumen. Pertanyaan kesepuluh ada 51 orang (28,3%) menyatakan 

“kurang setuju” dari sisi empati, karyawan cukup perhatian pada konsumen, 

kemudian untuk pertanyaan kesebelas 91 orang (50,6%) menyatakan “setuju” dari 

sisi empati, saya rasa karyawan bersedia melayani keluhan konsumen.  

Nilai rata-rata keseluruhan untuk variabel kualitas layanan mempunyai nilai 

rata-rata 3,67 ( antara 3,01 – 4,00) sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar 

responden setuju dengan kualitas layanan yang telah dibeirkan oleh starbuck coffee 

cabang Malang. 

5.2.1.3. Variabel  Kepuasan Pelanggan (Z) 
 

Diskripsi Variabel Kepuasan Pelanggan pada penelitian ini terdiri dari lima 

pertanyaan, adapaun hasil dari jawaban setiap pertanyaan untuk variabel kepuasan 

pelanggan sebagaimana disajikan pada tabel berkut. 

Tabel 5.8. Diskripsi Variabel Kepuasan Pelanggan (Z) 
 

No 

Jawaban Responden 
Rata-
rata 

SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 35 19,4 102 56,7 39 21,7 4 2,2 - - 3,93 

2 50 27,8 97 53,9 31 17,2 2 1,1 - - 4,08 

3 27 15,0 112 62,2 35 19,4 6 3,3 - - 3,88 

4 37 20,6 106 58,9 33 18,3 4 2,2 - - 3,97 

5 32 17,8 85 47,2 53 29,4 9 5,0 1 0,6 3,76 

Rata-rata variabel X1 3,92 

Sumber : data primer di olah (2018)  
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui tanggapan responden untuk variabel 

kepuasan, pertanyaan pertama 102 orang (56,7%) menyatakan “setuju” produk 

Starbucks coffee mempunyai mempunyai daya tarik. Pertanyaan kedua ada 97 
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orang (53,9%) menyatakan “setuju” produk Starbucks coffee juga membawa 

kepuasan. Pertanyaan ketiga 112 orang (62,2%) menyatakan “setuju” layanan yang 

diberikan oleh karyawan sudah cukup. Pertanyaan keempat 106 orang (58,9%) 

menyatakan “setuju” layanan yang ada di Starbucks juga sudah berkualitas. 

Pertanyaan kelima 85 orang (47,2%) menyatakan “setuju” dari sudut waktu saya 

rasa layanan dari karyawan Starbucks sudah bagus. Nilai rata-rata untuk variabel 

kepuasan pelanggan mempunyai nilai rata-rata 3,92 ( antara 3,01 – 4,00) artinya 

sebagian besar pelanggan merasakan adanya kepuasan dari produk Starbucks. 

5.2.1.4. Variabel  Loyalitas Pelanggan (Y) 
 

Diskripsi Variabel Loyalitas Pelanggan pada penelitian ini terdiri dari 

delapan pertanyaan, adapaun hasil dari jawaban setiap pertanyaan untuk variabel 

loyalitas pelanggan sebagaimana disajikan pada tabel berkut. 

Tabel 5.9. Diskripsi Variabel Loyalitas Pelanggan (Y) 
 

No 

Jawaban Responden 
Rata-
rata 

SS S KS TS STS 

F % F % F % F % F % 

1 30 16,7 106 58,9 36 20,0 8 4,4 - - 3,87 

2 22 12,2 95 52,8 55 30,6 8 4,4 - - 3,72 

3 22 12,2 76 42,2 68 37,8 12 6,7 2 1,1 3,57 

4 33 18,3 71 39,4 62 34,4 14 7,8 - - 3,68 

5 29 16,1 76 42,2 53 29,4 22 12,2 - - 3,62 

6 17 9,4 83 46,1 71 39,4 9 5,0 - - 3,60 

7 27 15,0 105 58,3 36 20,0 12 6,7 - - 3,81 

8 16 8,9 60 33,3 74 41,1 23 12,8 7 3,9 3,30 

Rata-rata variabel X1 3,64 

Sumber : data primer di olah (2018)  
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui tanggapan responden untuk variabel 

loyalitas, pertanyaan pertama sebanyak 106 orang (58,9%) menyatakan “setuju” 

bahwa produk Starbucks coffee mempunyai rasa enak dan nikmat saya akan datang 

membeli lagi. Kedua ada 95 orang (52,8%) menyatakan “setuju” mengajak 

teman/orang lain untuk menikmati produk Starbucks coffee yang mempunyai rasa 

enak dan nikmat. Ketiga ada 76 orang (42,2%) menyatakan “setuju” mengajak 
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teman/orang lain untuk menikmati produk Starbucks coffee karena disajikan dengan 

layanan yang baik. Keempat ada 71 orang (39,4%) menyatakan “setuju” mengajak 

teman/orang lain untuk menikmati produk Starbucks coffee karena berkualitas dan 

halal. Kelima ada 76 orang (42,2%) menyatakan “setuju” merefrensikan produk 

Starbucks coffee karena mempunyai rasa enak dan nikmat. Keenam ada 83 orang 

(46,1%) menyatakan “setuju” merefrensikan produk Starbucks coffee yang disukai 

banyak orang. Ketujuh ada 105 orang (58,3%) menyatakan “setuju” merefrensikan 

Produk Starbucks Coffee sebab disajikan dengan layanan yang baik, kedelepan ada 

74 orang (41,1%) menyatakan “kurang setuju” merefrensikan produk Starbucks 

coffee sebab berkualitas dan halal. 

Berdasarkan tabel tersebut maka untuk variabel loyalitas pelanggan 

mempunyai nilai rata-rata 3,64 ( antara 3,01 – 4,00) artinya sebagian besar 

pelanggan merasakan adanya kepuasan dari produk Starbucks. 

5.2.2. Analisis Statistik Inferensial 

5.2.2.1. Pengaruh Brand Experience terhadap Kepuasan Konsumen 

Pengujian hipotesis pertama adalah mengukur pengaruh brand experience 

terhadap kepuasan konsumen pada penelitian ini mendapat hasil hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 5.10  Pengujian Hipotesis Pengaruh brand experience terhadap kepuasan 
konsumen 

 

Model Standar Koefisien Sig 
B Std.Error 

Constant 19,701 0,832 0,000 
X1 – Z 1,001 0,332 0,000 

F hitung = 8,463 
T hitung = 3,016 
F tabel = 2,260 
t tabel = 1,980 
R Square  = 0,295 

        Sumber : data primer di olah (2018)  
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk nilai F hitung sebesar 

8,463 > F tabel (2,260) maka terdapat pengaruh brand experience terhadap 
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kepuasan konsumen. Kemudian didukung oleh hasil analisis yang mendapatkan nilai 

t hitung 3,016 > t tabel (1,980) maka hipotesis diterima artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan dari Brand Experience terhadap Kepuasan Konsumen dengan 

singnifikan 0,000 <  0,05. Kemudian diketahui pula bahwa nilai R Square sebesar 

0,295 artinya pengaruh dari Brand Experience terhadap Kepuasan Konsumen 

sebesar 29,5%. 

5.2.2.2. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Pengujian hipotesis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen 

pada penelitian ini mendapat hasil hasil sebagai berikut. 

Tabel 5.11  Pengujian Hipotesis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 
Konsumen 

 

Model Standar Koefisien Sig 
B Std.Error 

Constant 9,345 1,621 0,000 
X2 – Z 0,262 0,041 0,000 

F hitung = 41,029 
T hitung = 6,405 
F tabel = 2,260 
t tabel = 1,980 
R Square  = 0,287 

        Sumber : data primer di olah (2018)  
 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa untuk nilai F hitung 

41,029 > F tabel (2,260) dan nilai t hitung 6,405 > t tabel (1,980) maka hipotesis 

diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen dengan singnifikan 0,000 <  0,05. Kemudian diketahui pula 

bahwa nilai R Square sebesar 0,287 artinya pengaruh dari Kualitas Layanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen sebesar 28,7%. 

5.2.2.3. Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas  

Pengujian hipotesis selanjutnya adalah untuk mengukur pengaruh dari 

kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen, hasil pengujian hipotesis pada 

penelitian ini mendapat hasil hasil sebagai mana disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 5.12  Pengujian Hipotesis Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap 
Loyalitas 

 

Model Standar Koefisien Sig 
B Std.Error 

Constant 13,657 1,432 0,000 
X2 – Z 0,792 0,072 0,000 

F hitung = 120,702 
T hitung = 10,986 
F tabel = 2,260 
t tabel = 1,980 
R Square  = 0,404 

        Sumber : data primer di olah (2018)  
 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa untuk nilai F hitung 

120,702 > F tabel (2,260) dan nilai t hitung 10,986 > t tabel (1,980) maka hipotesis 

diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari kepuasan konsumen 

terhadap loyalitas konsumen  dengan singnifikan 0,000 <  0,05. Kemudian diketahui 

pula bahwa nilai R Square sebesar 0,404 artinya pengaruh dari kepuasan konsumen 

terhadap loyalitas konsumen  sebesar 40,4%. 

5.2.2.4. Pengaruh Brand Experience Terhadap Loyalitas Konsumen 

Pengujian hipotesis pengaruh Brand Experience terhadap Loyalitas Konsumen 

pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F 

tabel dan nilai T hitung dengan nilai t tabel, dengan hasil sebagai beirkut. 

Tabel 5.13  Pengujian Hipotesis Pengaruh Brand Experience terhadap Loyalitas 
Konsumen 

 

Model 
Standar Koefisien 

Sig 
B Std.Error 

Constant 26,093 0,269 0,000 
X1 – Y 1,055 0,339 0,000 

F hitung = 6,815 
T hitung = 3,107 
F tabel = 2,260 
t tabel = 1,980 
R Square  = 0,211 

        Sumber : data primer di olah (2018)  
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk nilai F hitung 6,815 > F 

tabel (2,260) dan nilai t hitung 3,107 > t tabel (1,980) maka hipotesis diterima artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan dari Brand Experience terhadap Loyalitas 
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Konsumen dengan singnifikan 0,000 <  0,05. Kemudian diketahui pula bahwa nilai 

R Square sebesar 0,211 artinya pengaruh dari Brand Experience terhadap Loyalitas 

Konsumen sebesar 21,1%. 

5.2.2.5. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen 

Pengujian hipotesis pengaruh kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen pada penelitian ini mendapat hasil hasil sebagai berikut. 

Tabel 5.14  Pengujian Hipotesis Pengaruh kualitas layanan berpengaruh terhadap 
loyalitas konsumen 

 

Model Standar Koefisien Sig 
B Std.Error 

Constant 11,720 0,808 0,000 
X2 – Y 0,444 0,046 0,000 

F hitung = 95,040 
T hitung = 9,749 
F tabel = 2,260 
t tabel = 1,980 
R Square  = 0,348 

        Sumber : data primer di olah (2018)  
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk nilai F hitung sebesar 

95,040 > F tabel (2,260) sehingga kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen. Hal ini juga didukung oleh hasil analisis yang mendapatkan nilai t hitung 

9,749 > t tabel (1,980) maka hipotesis diterima artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan dari kualias layanan terhadap Loyalitas Konsumen dengan singnifikan 

0,000 <  0,05. Kemudian diketahui pula bahwa nilai R Square sebesar 0,348 artinya 

pengaruh dari kualitas layanan terhadap Loyalitas Konsumen sebesar 34,8%. 

 
5.2.2.6. Pengaruh Brand Experience Terhadap Loyalitas Konsumen dimediasi 

oleh Kepuasan Konsumen 

Pengujian hipotesis selanjutnya adalah mengukur pengaruh brand experience 

terhadap loyalitas konsumen dimediasi oleh kepuasan konsumen, hasil pengujian 

hipotesis pada penelitian ini mendapat hasil hasil sebagai mana disjaikan pada tabel 

berikut. 
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Tabel 5.15  Pengujian Hipotesis Pengaruh Brand Experience Terhadap Loyalitas 
Konsumen dimediasi oleh Kepuasan Konsumen 

 

Model Standar Koefisien Sig 
B Std.Error 

Constant 10,493 2,247 0,000 
X1 – Z – Y 0,792 0,531 0,000 

F hitung = 62,789 
T hitung = 11,061 
F tabel = 2,260 
t tabel = 1,980 
R Square  = 0,415 

        Sumber : data primer di olah (2018)  
 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa untuk nilai F hitung 

62,789 > F tabel (2,260) dan nilai t hitung 11,061 > t tabel (1,980) maka hipotesis 

diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari Brand Experience Terhadap 

Loyalitas Konsumen dimediasi oleh Kepuasan Konsumen dengan singnifikan 0,000 < 

 0,05. Kemudian diketahui pula bahwa nilai R Square sebesar 0,415 artinya 

pengaruh dari kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen  sebesar 41,5%. 

5.2.2.7. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen Dimediasi 

Oleh Kepuasan Konsumen 

Pengujian hipotesis pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen 

dimediasi oleh kepuasan konsumen pada penelitian ini mendapat hasil hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 5.16  Pengujian Hipotesis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas 
Konsumen Dimediasi Oleh Kepuasan Konsumen 

 

Model Standar Koefisien Sig 
B Std.Error 

Constant 11,720 1,808 0,000 
X2 – Z – Y 0,444 0,046 0,000 

F hitung = 95,040 
T hitung = 9,749 
F tabel = 2,260 
t tabel = 1,980 
R Square  = 0,348 

        Sumber : data primer di olah (2018)  
 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa untuk nilai F hitung 

95,040 > F tabel (2,260) dan nilai t hitung 9,749 > t tabel (1,980) maka hipotesis 
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diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas layanan terhadap 

loyalitas konsumen dimediasi oleh kepuasan konsumen dengan singnifikan 0,000 < 

 0,05. Kemudian diketahui pula bahwa nilai R Square sebesar 0,444 artinya 

pengaruh dari kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen  sebesar 45,4%. 

Untuk mendukung hasil analisis dan pengujian hipoteis penelitian dan tujuan 

dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi antara kualitas 

layanan yang dinilai semakin meningkat dan bagus maka akan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas dimediasi oleh kepuasan konsumen. Model teoritis yang 

telah dibangun melalui telaah pustaka dan pengembangan model yang telah 

dijelaskan, akan diuraikan lagi pada bagian ini sebagai model yang “researchable” 

untuk dapat dianalisis dengan menggunakan SEM (Structural Equational Model) 

dengan program SmartPLS. 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara keseluruhan pengaruh 

dari pengaruh brand experience dan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen 

dimediasi kepuasan konsumen, hasil yang didapat sebagaimana disajikan pada 

gambar berikut. 

Tabel 5.17  Pengujian Hipotesis Pengaruh brand experience dan kualitas layanan 
terhadap loyalitas konsumen dimediasi kepuasan konsumen 

 

Model Standar Koefisien Sig 
B Std.Error 

Constant 8,836 2,014 0,000 
X1,X2 – Z – Y 1,534 0,208 0,000 

F hitung = 68,721 
T hitung = 7,361 
F tabel = 2,260 
t tabel = 1,980 
R Square  = 0,539 

        Sumber : data primer di olah (2018)  
 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa untuk nilai F hitung 

68,721 > F tabel (2,260) dan nilai t hitung 7,361 > t tabel (1,980) maka hipotesis 

diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari brand experience dan kualitas 

layanan terhadap loyalitas konsumen dimediasi kepuasan konsumen dengan 
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singnifikan 0,000 <  0,05. Kemudian diketahui pula bahwa nilai R Square sebesar 

0,539 artinya pengaruh dari kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen  

sebesar 53,9%.  

Langkah selanjutnya adalah untuk mengetahui atau mengukur lebih lanjut 

pengaruh brand experience dan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen 

dimediasi kepuasan konsumen. Langkah pertama dari spesifikasi model pengukuran 

(measurement model) dilakukan terlebih dahulu pada konstruk eksogen yang 

pertama, yaitu Brand Experience (X1) adalah sebagai berikut : 

X1.1 = 1X1 + e1 

X1.2 = 2X1 + e2 

X1.3 = 3X1 + e3 

X1.4 = 4X1 + e4 
 

Keterangan : 

X1.1 Sensorik 
X1.2 Afeksi 
X1.3 Perilaku 
X1.4 Intelektual 
 

Langkah kedua dari spesifikasi model pengukuran (measurement model) 

dilakukan terlebih dahulu pada konstruk eksogen yang kedua, yaitu Kualitas 

layanan  (X2) adalah sebagai berikut : 

X2.1 = 1X1 + e1 

X2.2 = 2X1 + e2 

X2.3 = 3X1 + e3 
 

Keterangan : 

X2.1 Kehandalan 
X2.2 Daya Tanggap 
X2.3 Empati 
 
Langkah ketiga dari spesifikasi model pengukuran (measurement model) 

dilakukan terlebih dahulu pada konstruk eksogen yang ketiga, yaitu Kepuasan 

(Z) adalah sebagai berikut : 
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Z.1 = 1X1 + e1 

Z.2 = 2X1 + e2 

Z.3 = 3X1 + e3 
 
Keterangan : 
 
Z.1 Produk 
Z.2 Sales 
Z.3 Waktu 
 
Langkah keempat dari spesifikasi model pengukuran (measurement model) 
dilakukan terlebih dahulu pada konstruk eksogen yang keempat, yaitu Loyalitas 
(Y) adalah sebagai berikut : 
 

Y.1 = 1X1 + e1 

Y.2 = 2X1 + e2 

Y.3 = 3X1 + e3 
 
Keterangan : 
 
Y.1 Pembelian ulang 
Y.2 Mengajak orang lain 
Y.3 Merefrensikan 
 
Bila digambarkan dalam model untuk diuji unidimensionalitasnya melalui 
confirmatory factory factor analysis, model pengukuran konstruk eksogen ini 
akan nampak sebagai berikut. 

 
 
Brand  
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Kepuasan 
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Kualitas  
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Gambar 5.3. Model pengukuran (measurement model) penelitian 

 

Hasil dari interaksi antara kualitas layanan yang dinilai semakin meningkat dan 

bagus maka akan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dimediasi oleh kepuasan 
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konsumen. Model teoritis yang telah dibangun melalui telaah pustaka dan 

pengembangan model yang telah dijelaskan, akan diuraikan lagi pada bagian ini 

sebagai model yang “researchable” untuk dapat dianalisis dengan menggunakan 

SEM (Structural Equational Model) dengan program SmartPLS, sebagaimana 

disajikan pada gambar berikut. 

 
Gambar 5.4. Hasil Analisis SEM Menggunakan SmartPLS 
Sumber : data diolah (2018) 

 

Berdasarkan model yang telah disajikan maka dapat diketahui bahwa terdapat 

pengaruh dari brand experience terhadap kepuasan konsumen dengan nilai -0,225 

atau sebesar -22,5% artinya jika brand experience menurun maka akan terjadi 

penurunan terhadap kepuasan konsumen. Kemudian untuk penagruh kualitas 

layanan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai 0,536 atau sebesar 53,6% 

sehingga kualitas layanan yang baik akan memberikan dampak pada kepuasan 

konsumen yang cukup tinggi. Selanjutnya pengaruh brand experience terhadap 
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loyalitas konsumen dengan nilai 0,265 atau sebesar 26,5% dengan demikian apabila 

brand experience tetap dijaga maka akan berdampak pada loyalitas konsumen yang 

cukup. Kemudian untuk pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen 

dengan nilai 0,703 atau sebesar 70,3% dengan demikian apabila kualitas layanan 

yang diberikan dapat ditingkatkan, maka memberikan kontribusi yang besar dalam 

meningkatkan loyalitas konsumen. Pengaruh brand experience dan kualitas layanan 

kepuasan konsumen dengan nilai 0,178 atau sebesar 17,8% artinya apabila brand 

experience dan kualitas layanan selalu diperhatikan maka dapat memberikan 

pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Untuk pengaruh brand experience dan 

kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen dengan nilai 0,496 atau sebesar 

49,6% artinya jika brand experience dan kualitas layanan diperhatikan dengan baik 

maka akan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen yang cukup tinggi. Terakhir 

yaitu pengaruh brand experience dan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen 

dimediasi kepuasan konsumen dengan nilai 0,435 atau sebesar 43,5% artinya jika 

brand experience dan kualitas layanan dapat dipertahankan dan dijaga dengan 

sebaik mungkin maka memperhatikan aspek kepuasan konsumen, maka akan 

memberikan dampak yang cukup besar terhadap loyalitas konsumen. 

5.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

5.3.1. Pengaruh Brand Experience terhadap Kepuasan Konsumen 

Brand Experience sangatlah penting, karena berdampak pada kepuasan 

konsumen, hal ini dibuktikan dari hasil analisis dan pengujian yang mana didapatkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Brand Experience terhadap Kepuasan 

Konsumen yang singnifikan. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh ; Anthony (2013), Delby (2014), Edmond (2015), 

Sachand (2015), dan Anderzon (2016) yang mendapatkan hasil bahwa “teradpat 

pengaruh yang signifikan dari Brand Experience terhadap Kepuasan Konsumen”. 
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Berpijak pada pemikiran tersebut, bahwa faktor Brand Experience juga dapat 

menentukan kepuasan pelanggan. Pada penelitian ini, penulis mengukur kepuasan 

berdasarkan Oliver (1996) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah 

rangkuman kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosi yang mengelilingi 

harapan tidak cocok dan dilipatgandakan oleh perasaanperasaan yang terbentuk 

mengenai pengalaman pengkonsumsian. Dalam pandangan Oliver, kepuasan 

pelanggan ditentukan oleh dua variable kognitif. Pertama, harapan pra-pembelian, 

yaitu keyakinan tentang kinerja yang diantisipasi dari suatu produk atau jasa. Kedua, 

disconfirmation, yakni perbedaan antara harapan pre-pembelian dan persepsi purna-

pembelian, artinya dalam proses pembelian, konsumen sebelumnya telah 

mempunyai harapan tertentu terhadap produk atau jasa yang akan dikonsumsi. 

Sebagaimana pemikiran (Parasuraman, 2005) bahwa kepuasan seorang 

pembeli (konsumen) setelah melakukan pembelian tergantung pada kesesuaian 

antara prestasi dari produk yang dibeli dengan harapan dari pembeli tersebut. Puas 

atau tidak puas bukan merupakan emosi melainkan suatu hasil evaluasi dari emosi. 

Penelitian mengenai kepuasan konsumen menjadi topik sentral dalam dunia riset 

pasar dan perkembangan pesat. Konsep berpikir bahwa kepuasan konsumen  akan 

meningkatkan profit adalah konsumen yang puas akan bersedia akan membayar 

lebih untuk produk yang diterima dan lebih bersifat toleran akan kenaikan harga. Hal 

ini tentunya akan meningkatkan profit perusahaan dan kesetiaan konsumen pada 

perusahaan. 

Jika pelayanan yang dirasakan berada tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

maka timbul suatu ketidak puasaan pelanggan, rasa kepercayaan pelanggan 

terhadap penyedia jasa menjadi berkurang atau hilang, pendapatan perusahaan 

menurun dan akhirnya membahayakan kelangsungan hidup usahanya, sebaliknya, 

jika pelayanan yang dirasakan sama atau lebih besar dari yang diharapkan, maka 

pelanggan akan merasa puas. 
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Pelanggan akan menggunakan kembali jasa tersebut dan memberitahukan 

kepada yang lain, sehingga menjadi alat promosi yang efektif, dan kelangsungan 

hidup perusahaan menjadi lebih terjamin. Menurut Keller (2008), pelanggan yang 

merasa puas dengan hasil kerja dari sebuah perusahaan biasa menciptakan trust, 

word of mouth, dan loyalty dari pelanggan tersebut. 

Selain itu adalah kepercayaan konsumen, Malhotra (2010) menyebutkan 

kepercayaan konsumen sebagai pengetahuan yang dimiliki konsumen dan 

kesimpulan yang dibuat tentang objek, antribut, dan manfaatnya. Objek berupa 

produk, orang, perusahaan, dan segala sesuatu dimana seseorang memiliki 

kepercayaan. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek, 

manfaat adalah hasil positif yang diberikan kepada konsumen. 

Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang 

dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui 

harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh 

tidak memenuhi harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan mengukur seberapa 

besar harapan pelanggan yang telah terpenuhi. Adanya kepuasan diharapkan dapat 

menciptakan sebuah kesetiaan. Kesetiaan pelanggan disini mengukur seberapa 

besar kemungkinan pelanggan kembali dan seberapa besar minat mereka untuk 

melakukan kemitraan bagi perusahaan. 

5.3.2. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Layanan yang berkualitas telah terbukti memberikan penagruh pada loyalitas 

konsumen, dalam penelitian ini ternyata kualitas layanan juga berpengaruh pada 

kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis yang 

mendapatkan terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen yang singnifikan. Hasil penelitian ini mendukung beberapa 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ; Anthony (2013), Delby (2014), Edmond 
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(2015), Sachand (2015), dan Anderzon (2016) yang mendapatkan hasil bahwa 

“terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen”. 

Untuk meningkatkan kepuasan konsumen Starbucks Malang maka kualitas 

layan yang diberikan perlu ditingkatkan, menurut pemikiran Kotler (2016) bahwa 

“kualitas layanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan dan 

kaitannya untuk memahami harapan pelanggan serta kebutuhan mereka”. Peranan 

pelayanan sangat diharapkan dalam konsep pemasaran karena pelayanan memiliki 

peranan yang penting dalam perkembangan perusahaan. Pengukuran kepuasan 

konsumen sebagai usaha untuk meningkatkan loyalitas konsumen sangat penting 

dan hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pihak perusahaan, sebab adanya 

kepuasan konsumen dalam jangka panjang akan banyak memberikan keuntungan 

bagi perusahaan. 

Oleh karena itu, pelayanan secara profesional perlu diberikan dengan bentuk 

pelayanan sebaik-baiknya sesuai debgan kebutuhan dan selera konsumen dan 

mendorong mereka ntuk selalu melaksanakan pembelian ulang setelah merasakan 

produk atau jasa perusahaan. Selain itu dengan membuat kesan baik pada 

konsumen secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelayanan adalah : 

1. Mendorong/menarik konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk 

perusahaan. 

2. Memberikan kesan dan pesan yang optimal kepada pelanggan. 

3. Mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang maksimal. 

Sehingga bukan hanya pelanggan yang sudah lama saja yang dapat 

dipertahankan, tapi juga pelanggan baru yang sebelumnya belum pernah membeli 

produk dan jasa perusahaan, sehingga kualitas layanan perlu mendapatkan 

perhatian untuk meningkatkan kepuasan konsumen diwaktu mendatang dengan 

berusaha memperbaiki layanan yang masih dirasakan kurang. 
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5.3.3. Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas 

Tingkat kepuasan konsumen menjadikan berbagai ukuran dalam mencapai 

keberhasilan bidang pemasaran, salah satunya adalah untuk menilai loyalitas 

konsumen. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan dari kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Hasil 

penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ; 

Anthony (2013), Delby (2014), Edmond (2015), Sachand (2015), dan Anderzon 

(2016) yang mendapatkan hasil bahwa “terdapat pengaruh yang signifikan 

kepuasan konsumen terhadap Loyalitas Konsumen”. Sebagaimana diketahui bahwa, 

berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk mengukur pengaruh dari kepuasan 

konsumen terhadap loyalitas.  

Mendukung dari hasil penelitian yang telah disajikan menurut pendapat Lamb 

and McDaniel (2001) setiap terdapat beberapa hal yang menjadi ukuran dari  

kepuasan konsumen yang mempengaruhinya dalam meningkatkan loyalitas, antara 

lain kemampuan untuk memberikan kompensasi pada pelanggan, usaha 

memberikan layanan yang adil, kemampuan mengatasi masalah komplain, dan 

sebagainya. Lebih lanjut disebutkan yang menjadikan kualitas layanan menurun dan 

menjadi penyebab ketidakpuasan antara lain ialah kemampuan sumber daya 

manusia, fasilitas yang disediakan dan faktor dari luar. 

Loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen yang dipresentasjikan 

dalam pembelian yang konsisten terhadap produk atau jasa sepanjang waktu dan 

ada sikap yang baik untuk merekomendasikan orang lain untuk membeli produk. 

Indikasi loyalitas yang sesunggunhnya diperlukan suatu pengukuran terhadap sikap 

yang dikombinasikan dengan pengukuran terhadap perilaku. 

Kemudian Kotler (2005:146) menyebutkan bahwa kepuasan konsumen 

merupakan aspek penting yang dapat menjadi ukuran bagi suatu penyedia jasa 

dalam mengkaji loyalitas. Melalui analisis yang dilakukan terhadap berbagai dimensi 
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kualitas layann tersebut maka sebuah penyedia jasa dapat menyusun serta 

merumuskan strategi dalam mengidentifikasn persoalan yang dihadapi guna 

mencapai tujuan meningkatkan loyalitas konsumen. 

Menurut Schiffman (2010), 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. Semakin ketatnya persaingan merek saat ini, 

menuntut perusahaan untuk mengambil langkah tertentu untuk mencapai dan 

mempertahankan loyalitas pelanggannya. Salah satunya dengan mengelola brand 

experience, brand satisfaction, dan brand attitude dengan baik. Menurut Oliver (1997) 

tingkat loyalitas terdiri dari ;  

1. Cognitif 

 Merupakan tingkat dimana konsumen mengethaui informasi dan keyakinan 

bahwa suatu merek lebih disukai dibanding merek lain. 

2. Affective 

 Merupakan loyalitas yang merefleksikan perilaku menyukai suatu merek 

berdasarkan kepuasan pada penggunaan sebelumnya 

3. Conative 

 Konsumen memiliki motivasi dan keinginan yang kuat dalam melakukan 

pembelian kembali  

4. Action loyality  

Dimana motivasi pada tiga tingkatan loyalitas sebelum dikonversi menjadi 

keinginan untuk mengambil keputusan yang dibarengi dengan pertimbangan 

dalam melakukan pembelian ulang. 

Sebagaimana dikatakan Griffin (2005) menilai loyalitas pelanggan sebagai 

ukuran yang lebih dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan 
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keuangan, dibandingkan dengan kepuasan pelanggan. Banyak perusahaan yang 

mengandalkan kepuasan pelanggan sebagai jaminan keberhasilan dikemudian hari 

tetapi kemudian kecewa karena mendapati bahwa para pelanggannya yang merasa 

puas dapat berbelanja produk pesaing tanpa ragu-ragu. Berbeda dari kepuasan yang 

merupakan sikap, loyalitas dapat didefinisikan berdasarkan perilaku membeli. 

5.3.4. Pengaruh Brand Experience Terhadap Loyalitas Konsumen 

Sebagaimana diketahui bahwa Brand experience telah menarik banyak 

perhatian dalam praktek pemasaran. praktisi pemasaran telah menyadari 

pemahaman bahwa bagaimana brand experience konsumen sangat penting untuk 

mengembangkan strategi pemasaran untuk barang dan jasa. Hal ini dikarenakan 

brand experience berbeda dengan konsep merek lainnya, karena sikap evaluasi dari 

merek berdasarkan kepercayaan atau reaksi afeksi, sedangkan brand experience 

menggambarkan spesifik sensasi, perasaan, pikiran, dan perilaku yang digerakan 

oleh merek. 

Karena hal tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan Starbucks menjadi 

objek penelitian, disamping ketertarikan penulis tersebut starbucks menjadi objek 

untuk penelitian brand experience karena didukung pada penelitian sebelumnya, 

pelaku yang dapat merasakan brand experience adalah konsumen yang memiliki 

sensasi, perasaan, kognisi, dan tanggapan perilaku yang cukup tinggi pada merek 

tersebut, seperti, mobil, sepatu, handphone, dan sebagainya. Starbucks adalah 

salah satu produk yang cukup diperhatikan pada penelitiaan sebelumnya. Pada 

penelitian ini pun, fenomena produk strabucks yang berhasil menjual produknya 

tanpa promosi berlebih, mampu membentuk brand experience pada konsumen. 

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

Brand Experience terhadap Loyalitas Konsumen. Hasil penelitian ini mendukung 

beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ; Anthony (2013), Delby (2014), 

Edmond (2015), Sachand (2015), dan Anderzon (2016) yang mendapatkan hasil 
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bahwa “terdapat pengaruh yang signifikan dari Brand Experience terhadap Loyalitas 

Konsumen” 

Sejalan dengan hasil penelitian yang didapatkan dan penelitian terdaulu yang 

ada, menurut Brakus et.al (2009) bahwa “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”. 

Sehingga Brand experience atau pengalaman merek secara konseptual 

berbeda dari konsep merek lainnya, karena brand experience adalah konsep yang 

menerangkan hubungan pelanggan dengan merek yang terbentuk atas tanggapan 

subyektif, internal (perasaan, sensasi, dan pengetahuan) dan perilaku pelanggan 

yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berhubungan dengan dan merupakan 

bagian dari desain dan identitas merek, kemasan, komunikasi dan lingkungan. 

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, hal yang unik dari starbucks adalah mampu 

bersaing pada kelas perusahaan besar, dan mampu membangun merek yang sangat 

baik, tanpa melakukan promosi yang berlebihan dan memberikan pengaruh pada 

loyalitas konsumen. 

5.3.5. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen 

Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain yang berlangsung, kualitas pelayanan yang diberikan dalam aktivitas layanan 

memberikan berbagai dampak diantaranya terhadap loyalitas konsumen. Pada 

penelitian ini didapatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kualias 

layanan terhadap Loyalitas Konsumen dengan singnifikan. Hasil penelitian ini 

mendukung beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ; Anthony (2013), 

Delby (2014), Edmond (2015), Sachand (2015), dan Anderzon (2016) yang 
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mendapatkan hasil bahwa “terdapat pengaruh kualitas pelayanan yang signifikan 

terhadap Loyalitas Konsumen”. 

Guna meningkatkan loyalitas konsumen pada starbucks maka aspek kualitas 

layan perlu diperhatikan, beberapa hal yang dinilai penting dalam meningkatkan 

kualitas layanan menurut Kotler (2016) bahwa peningkatan kualitas pelayanan yang 

terdiri dari variabel tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy 

memberikan kepuasan kepada konsumen yang pada akhirnya akan memberikan 

dorongan kepada konsumen untuk menjalin hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Dalam jangka panjang memungkinkan perusahaan memahami dengan 

seksama harapan serta kebutuhan konsumen. Perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen dengan memaksimalkan pengalaman konsumen yang 

menyenangkan dengan lebih meningkatkan tingkat pelayanan dan meminimalkan 

atau meniadakan pengalaman konsumen yang kurang menyenangkan yang akhirnya 

dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas konsumen. 

Kualitas pelayanan (service quality) atau sering juga disebut mutu pelayanan, 

adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan 

atas pelayanan yang mereka terima atau peroleh. Harapan merupakan keinginan 

para pelanggan dari pelayanan yang mungkin diberikan. Kualitas pelayanan dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan atas pelayanan 

yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan dengan pelayanan yang 

sesungguhnya mereka harapkan dan inginkan. Jika kenyataan lebih besar dari yang 

diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan bermutu, sedangkan jika kenyataan 

kurang dari yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan tidak bermutu; 

apabila kenyataan sama dengan harapan, maka pelayanan disebut memuaskan dan 

hal ini berdampak pada meningkatnya loyalitas konsumen. 

Berpijak pada hasil penelitian ini, maka faktor penting dalam penentuan 

kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. Persepsi 
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didefinisikan sebagai proses dimana individu memilih, mengorganisasikan, serta 

mengartikan stimulus yang diterima melalui alat inderanya menjadi suatu makna. 

Persepsi pelanggan terhadap produk atau jasa berpengaruh terhadap tingkat 

kepentingan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan nilai. Ketika pelanggan menilai 

kualitas suatu jasa, mereka membandingkannya dengan suatu standar internal yang 

ada sebelum mengalami jasa tersebut. Standar internal untuk menilai kualitas 

tersebut adalah dasar harapan pelanggan. Harapan pelanggan terdiri atas beberapa 

elemen, termasuk jasa yang diinginkan, jasa yang memadai, jasa yang dipahami, 

serta, zona toleransi yang berkisar antara tingkat jasa yang diinginkan dan memadai. 

Sebelum pelanggan membeli suatu jasa, mereka memiliki harapan tentang kualitas 

jasa yang didasarkan pada kebutuhan pribadi pengalaman sebelumnya, 

rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth), atau iklan penyedia jasa.  

5.3.6. Pengaruh Brand Experience Terhadap Loyalitas Konsumen dimediasi 

oleh Kepuasan Konsumen 

Pemahaman terhadap Brand Experience yang dikonseptualisasikan sebagai 

sensasi, perasaan, kognisi, dan tanggapan perilaku yang ditimbulkan oleh dorongan 

brandrelated yang merupakan bagian dari desain merek dan identitas, kemasan 

komunikasi, serta lingkungan. Ternyata memberikan pengaruh terhadap Loyalitas 

Konsumen dimediasi oleh Kepuasan Konsumen yang mana hal ini dibuktikan dari 

pengujian hipoteis dengan hasil terdapat pengaruh yang signifikan dari Brand 

Experience Terhadap Loyalitas Konsumen dimediasi oleh Kepuasan Konsumen 

yang signifikan. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh ; Anthony (2013), Delby (2014), Edmond (2015), Sachand (2015), 

dan Anderzon (2016) yang juga mendapatkan hasil bahwa “terdapat pengaruh 

brand experience terhadap loyalitas konsumen dimediasi oleh kepuasan konsumen”.  

Hasil  penelitian yang didapatkan membuktikan, Starbucks Coffee Malang 

perlu memberikan perhatian pada aspek kepuasan konsumen karena mempunyai 
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pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Dengan dasar pemikiran tersebut, seorang 

pelanggan akan memberikan nilai yang tinggi terhadap suatu jasa apabila dia 

merasa manfaat yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan, serta jasa lain dari penyedia jasa kompetitor yang tidak mampu 

memberikan manfaat yang lebih baik. Demikian pula sebaliknya, apabila biaya yang 

dikeluarkan seorang pelanggan lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh 

ketika membeli jasa tertentu, dia akan berkesimpulan bahwa jasa tersebut memiliki 

nilai yang rendah. Semakin bernilai suatu jasa, semakin bertambah kebutuhan 

pelanggan yang dapat dipenuhi oleh jasa tersebut. Dengan demikian, perusahaan 

yang memiliki reputasi memberikan jasa bernilai tinggi dapat menerapkan harga 

lebih tinggi dapat menerapkan harga lebih tinggi dibandingkan harga pesaing. 

Sebagaiman disebutkan Evanschitzky et al. (2006) bahwa ; “Faktor utama 

penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa”. 

Dalam hal ini persepsi didefinisikan sebagai proses dimana individu memilih, 

mengorganisasikan, serta mengartikan stimulus yang diterima melalui alat inderanya 

menjadi suatu makna. Persepsi pelanggan terhadap produk atau jasa berpengaruh 

terhadap tingkat kepentingan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan nilai. Ketika 

pelanggan menilai kualitas suatu jasa, mereka membandingkannya dengan suatu 

standar internal yang ada sebelum mengalami jasa tersebut. Standar internal untuk 

menilai kualitas tersebut adalah dasar harapan pelanggan. Harapan pelanggan 

terdiri atas beberapa elemen, termasuk jasa yang diinginkan, jasa yang memadai, 

jasa yang dipahami, serta, zona toleransi yang berkisar antara tingkat jasa yang 

diinginkan dan memadai. 

5.3.7.  Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen Dimediasi 

Oleh Kepuasan Konsumen 

Sebelum pelanggan membeli suatu jasa, mereka memiliki harapan tentang 

kualitas jasa yang didasarkan pada kebutuhan pribadi pengalaman sebelumnya, 
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sebagai contoh, cukup banyak orang Indonesia yang berobat ke Singapura, ternyata 

berawal dari informasi dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Rekomendasi seperti ini 

dalam industri jasa sangat efektif mempengaruhi seseorang untuk beralih atau 

mencoba menggunakan jasa tersebut. Pada penelitian terbukti bahwa terdapat 

pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen dimediasi oleh kepuasan 

konsumen.  

Loyalitas konsumen merupakan suatu ukuran kesetiaan dari pelanggan 

dalam menggunakan suatu merek produk atau merek jasa pada kurun waktu tertentu 

pada situasi dimana banyak pilihan produk ataupun jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhannya dan pelanggan memiliki kemampuan mendapatkannya. 

Pengujian hipotesis penelitian membuktikan terdapat pengaruh yang 

signifikan dari kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen dimediasi oleh 

kepuasan konsumen yang. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh ; Anthony (2013), Delby (2014), Edmond (2015), 

Sachand (2015), dan Anderzon (2016) yang mendapatkan hasil bahwa “terdapat 

pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen dimediasi oleh kepuasan 

konsumen”. Dalam konteks bisnis, loyalitas digunakan untuk melukiskan kesediaan 

pelanggan untuk terus berlangganan pada sebuah perusahaan dalam jangka 

panjang dengan membeli dan menggunakan barang serta jasanya secara berulang, 

lebih baik lagi secara eksklusif dan sukarela merekomendasikan produk perusahaan 

tersebut kepada teman-temannya. 

Menurut Griffin, J (2007) jenis loyalitas sangatlah penting bila perusahaan 

ingin mengembangkan loyalitasnya. Empat jenis loyalitas yang berbeda muncul bila 

keterikatan dan pola pembelian ulang diklasifikasi silang. Berikut ini merupakan jenis 

loyalitas. 
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 Tinggi Rendah 

Tinggi Loyalitas premium Loyalitas tersembunyi 

Rendah Loyalitas yang lemah Tanpa loyalitas 

 
1. Loyalitas Premium 

Loyalitas premium terjadi bila ada tingkat keterkaitan yang tinggi dan tingkat 

pembelian barang yang juga tinggi. Pada tingkat preferensi paling tinggi tersebut, 

orang bangga karena menemukan dan menggunakan produk atau jasa tertentu 

dan senang membagi pengetahuan mereka dengan rekan dan keluarga, (Griffin, J. 

2007) 

2. Loyalitas tersembunyi 

Tingkat preferensi yang relatif tinggi digabung dengan tingkat pembelian berulang 

yang rendah menunjukkan loyalitas yang tersembunyi. Bila pelanggan memiliki 

loyalitas yang tersembunyi, pengaruh situasi dan bukan pengaruh sikap yang 

menentukan pembelian berulang, (Griffin, J. 2007) 

3. Loyalitas yang lemah 

Keterikatan yang rendah digabung dengan pembelian yang berulang yang tinggi 

menghasilkan loyalitas yang lemah. Pelanggan ini membeli karena terbiasa, 

(Griffin, J. 2007) 

4. Tanpa loyalitas 

Keterikatan dengan suatu layanan dikombinasikan dengan tingkat pembelian 

yang berulang yang rendah menunjukkan tidak adanya pembelian yang berulang 

yang rendah menunjukkan tidak adanya loyalitas, (Griffin, J. 2007) 

Imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang dan kumulatif. Semakin lama 

loyalitas pelanggan, semakin besar laba yang dapat diperoleh perusahaan dari satu 

pelanggan. Loyalitas yang meningkat dapat menghemat biaya perusahaan 

sedikitnya di enam bidang : 
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1.  Biaya pemasaran menjadi berkurang (biaya pengambil alih pelanggan lebih 

tinggi dari pada biaya mempertahankan pelanggan) 

2.   Biaya transaksi menjadi lebih rendah. Seperti negoisasi kontrak dan proses 

order. 

3.  Biaya perputaran pelanggan menjadi berkurang (lebih sedikit pelanggan hilang 

yang harus digantikan) 

4.  Keberhasilan cross-selling menjadi meningkat, menyebabkan pangsa pasar 

menjadi lebih besar. 

5.  Pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif, dengan asumsi para 

pelanggan yang loyal juga merasa puas. 

6.  Biaya kegagalan menjadi menurun seperti pengurangan pengerjaan ulang, klaim 

garansi, dan sebagainya, (Griffin, 2007) 

Komitmen untuk membeli kembali merupakan sikap yang paling utama dari 

loyalitas pelanggan, bahkan lebih penting dari kepuasan pelangan. Dengan kata lain, 

tidak ada loyalitas tanpa melakukan pembelian ulang. Motivasi untuk melakukan 

pembelian ulang dilandasi oleh sikap positif yang lebih tinggi terhadap suatu produk 

dibandingkan sikap positif terhadap produk pesaing. 

 
5.4. Implikasi Penelitian 

Terkait hasil penelitian yang telah didapatkan maka untuk perkembangan 

suatu siklus pembelian menunjukan, ada dua hal yang mempengaruhi seorang 

pelanggan melakukan pembelian ulang, yaitu evaluasi pasca pembelian dan 

keputusan membeli kembali. Pelanggan secara sadar atau tidak sadar selalu akan 

mengevaluasi transaksi yang dilakukan. Bila pembeli merasa puas atau 

ketidakpuasannya tidak terlalu besar sampai dijadikan dasar pertimbangan untuk 

beralih ke kompetitor, maka keputusan untuk melakukan pembelian ulang mungkin 

akan terjadi. 
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Loyalitas merupakan istilah yang secara traditional telah digunakan untuk 

melukiskan kesetiaan dan pengabdian kepada negara, cita-cita, atau individu. Dalam 

konteks bisnis, loyalitas digunakan untuk melukiskan kesediaan pelanggan untuk 

terus berlangganan pada sebuah perusahaan dalam jangka panjang dengan 

membeli dan menggunakan barang serta jasanya secara berulang, lebih baik lagi 

secara eksklusif dan sukarela merekomendasikan produk perusahaan tersebut 

kepada teman-temannya. Selain itu, dalam konteks loyalitas, dewasa ini berkembang 

istilah penyeberang (defection) yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

pelanggan yang mengalihkan loyalitasnya ke kompetitor. Reichheld dan Sasser 

mempopulerkan istilah zero defection, yaitu mempertahankan pelanggan hingga 

tidak terjadi penyeberangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Evanschitzky et al. 

(2006) yang dikutip dari Setiawan (2009) menunjukan bahwa komitmen pelanggan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap dan perilaku loyal. Komitmen yang 

berkelanjutan berdampak kuat terhadap perilaku loyal pelanggan. 

Menurut pemikiran Griffin (2005), untuk mempertahan dan menumbuhkan 

loyalitas pelanggan, ada 2 faktor yang sangat menentukan, yaitu : 

1). Faktor keterlibatan (attachment) yang tinggi terhadap produk tertentu 

dibandingkan terhadap produk pesaing. Keterkaitan yang dirasakan oleh seorang 

pelanggan dibentuk oleh 2 dimensi yaitu : tingkat preferensi, yaitu seberapa 

besar keyakinan seorang pelanggan terhadap produk tertentu serta oleh tingkat 

differensiasi produk yang dipersepsikan. Kemampuan pelanggan membedakan 

produk perusahaan dibandingkan dengan produk pesaing secara signifikan 

menunjukan keberhasilan melakukan diferensiasi produk. 

2). Pembelian ulang. Loyalitas tidak akan terwujud apabila seorang pelanggan tidak 

melakukan pembelian ulang. 

Lebih lanjut, Griffin (2005) menilai “loyalitas pelanggan sebagai ukuran yang 

lebih dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan keuangan, 
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dibandingkan dengan kepuasan pelanggan”. Banyak perusahaan mengandalkan 

kepuasan pelanggan sebagai jaminan keberhasilan dikemudian hari tetapi kemudian 

kecewa karena mendapati bahwa para pelanggannya yang merasa puas dapat 

berbelanja produk pesaing tanpa ragu-ragu. Berbeda dari kepuasan yang 

merupakan sikap, loyalitas dapat didefinisikan berdasarkan perilaku membeli. 

Pelanggan yang loyal adalah orang yang : 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

2. Membeli antarlini produk dan jasa. 

3. Mereferensikan kepada orang lain. 

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing-pesaing. 

Guna meningkatkan loyalitas pelanggan Starbucks Coffee Malang maka 

kepuasan pelayanan yang diberikan harus ditingkatkan, usaha yang perlu dilakukan 

adalah dengan memberikan perhatian dalam penanganan keluhan pelanggan. Untuk 

menangani keluhan pelanggan, diperlukan proses penangan keluhan yang efektif  

yang dapat dimulai dari identifikasi dan penentuan sumber masalah yang 

menyebabkan pelanggan tidak puas dan mengeluh (complain). Langkah ini 

merupakan langkah yang vital karena menentukan efektifitas langkah-langkah 

selanjutnya. Sumber masalah ini perlu diatasi, ditindaklanjuti, dan diupayakan agar di 

masa mendatang tidak timbul masalah yang sama. Dalam langkah ini ketanggapan 

petugas, kecepatan dan ketepatan dalam penanganan merupakan hal yang 

mendasar.  

Ketidakpuasan bisa menjadi semakin besar bila pelanggan yang mengeluh 

merasa keluhannya tidak diselesaikan dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan 

pelanggan berprasangka buruk terhadap citra perusahaan. Dalam melakukan 

penanganan keluhan, terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan yaitu : 
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1. Empati terhadap pelanggan  

Dalam menghadapi pelanggan yang marah, maka perusahaan harus meluangkan 

waktu untuk mendengarkan keluhannya. Dengan demikian permasalahan menjadi 

jelas sehingga pemecahan yang optimal dapat diupayakan bersama. 

2. Kecepatan dalam penanganan keluhan 

Bila keluhan dapat ditangani dengan cepat, maka ada kemungkinan pelanggan 

tersebut akan menjadi puas dan akan melakukan pembelian ulang. 

3. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan/keluhan 

Perusahaan harus memperhaitkan kewajaran dalam hal biaya dan kinerja 

sehingga pelanggan dan perusahaan sama-sama diuntungkan. 

4. Kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan 

Dalam hal ini perusahaan harus menjamin adanya kemudahan bagi pelanggan 

untuk menyampaikan saran, kritik, dan keluhannya. 

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Keluhan pelanggan  merupakan tindakan atau reaksi yang didorong oleh 

rasa ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan keluhan merupakan 

tingkat keunggulan dari aktivitas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada 

pelanggan dengan tujuan untuk mengatasi atau menangani tindakan atau reaksi 

ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh Starbucks 

Coffee Malang. 

Berdasarkan uraian yang telah disajikan dari hasil penelitian, pembahasan 

dan implikasi penelitian, maka dapat dibuat suatu model yang emperikal penelitian 

sebagai gambaran secara keseluruhan dari hasil penelitian sebagaimana disajikan 

pada gambar berikut. 
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Gambar 5.3. Model yang emperikal penelitian 

Sumber : data diolah (2018) 

Berdasarkan gambar yang disajikan tersebut dapat dijelaskan bahwa brand 

experience dan kualitas layanan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen sehingga berdampak yang cukup besar pada loyalitas konsumen. 

Dengan demikian untuk meningkatkan loyalitas konsumen maka starbucks 

coffee Malang perlu mempertahan brand experience dan kualitas layanan 

dengan meningkatkan kualitas layanan.  
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5.5. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian tentang pengaruh brand experience dan kualitas 

layanan terhadap loyalitas konsumen dimediasi oleh kepuasan konsumen pada 

starbucks coffee Malang, antara lain adalah ; 

1. Variabel brand experience yang diteliti terdiri dari Sensorik, Afeksi, Perilaku dan 

Intelektual, sehingga penelitian ini belum mengkaji dimensi lain yang mungkin 

masih ada didalam brand experience dan hal ini dapat dilanjutkan oleh peneliti 

berikutnya. 

2. Variabel kualitas layanan yang diteliti dalam penelitian ini adalah kehandalan, 

daya tanggap, dan empati. Dengan demikian dalam penelitian ini belum mengkaji 

dimensi lain yang masih terdapat didalam kualitas layanan seperti ; Reliability, 

Responsibility, Competence, Communication, dan Access  serta dimensi lainnya. 

Dengan demikian dapat dilanjutkan oleh peneliti berikutnya sehingga bisa 

memberikan hasil yang lebih baik. 

3. Varabel kepuasan konsumen yang diteliti dalam penelitian ini adalah produk, 

sales dan waktu . Dengan demikian dalam penelitian ini belum mengkaji dimensi 

lain yang masih terdapat didalam loyalitas konsumen seperti ; biaya, emosional, 

dan harga atau yang lainnya. Dengan demikian dapat dilanjutkan oleh peneliti 

berikutnya sehingga bisa memberikan hasil yang lebih baik. 

4. Variabel loyalitas konsumen yang diteliti dalam penelitian ini adalah pembelian 

ulang, mengajak orang lain dan merefrensikan. Dengan demikian penelitian ini 

belum mengkaji dimensi lain yang mungkin masih ada didalam loyalitas 

konsumen dan hal ini dapat dilanjutkan oleh peneliti berikutnya. 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

1. Brand experience berpengaruh terhadap pengingkatan loyalitas konsumen 

Starbucks Coffee Malang. 

2. Kualitas layanan berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas konsumen 

Starbucks Coffee Malang. 

3. Brand experience berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan konsumen 

Starbucks Coffee Malang. 

4. Kualitas layanan berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan konsumen 

Starbucks Coffee Malang. 

5. Kepuasan konsumen berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas konsumen 

Starbucks Coffee Malang. 

6. Brand experience berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas konsumen 

dengan dimediasi oleh kepuasan konsumen Starbucks Coffee Malang. 

7. Kualitas layanan berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas konsumen 

dengan dimediasi oleh kepuasan konsumen Starbucks Coffee Malang. 

 

6.2. Saran-saran 

 Saran peneliti untuk Starbucks Coffee di kota Malang adalah sebaiknya 

Starbucks melakukan evaluasi secara berkala dan konsisten dengan cara melakukan 

survey kepuasan konsumen untuk menjaga standart kualitas produk maupun segala 

aspek brand experiencenya dan juga aspek kualitas layanannya. Kota Malang 

merupakan kota yang memiliki banyak coffee shop menjadikan “ngopi” adalah life 

style  di kota ini sehingga menjadikan warga Malang akan sulit untuk loyal pada satu 



brand. Apalagi dengan harga dari Starbucks yang cukup mahal, menjadi tantangan 

tersendiri bagi brand coffee shop yang sudah mendunia tersebut untuk bisa 

mendapatkan konsumen yang loyal di kota ini. 

  Dalam hal ini, Starbucks memang memiliki link di website yang selalu terbuka 

ketika ada komplain dari konsumen dan langsung akan diterima oleh management 

pusatnya, namun akan lebih baik jika tidak sampai terjadi komplain yaitu dengan 

tindakan pencegahan yaitu melakukan survey kepuasan konsumen. Tujuannya juga 

agar menjaga brand image yang telah dibentuk dengan baik dan mendapatkan 

konsumen yang loyal di kota Malang.  
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