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BAB III
KERANGKA PENELITIAN
3.1. Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian merpakan kerangka kerja untuk menjelaskan
hubungan antar variabel yang menjadi kajian penelitian. (Kerlinger, 1993:532)
menyatakan bahwa rancangan penelitian adalah suatu rencana, kerangka untuk
mengkonseptualkan struktur relasi variabel-variabel suatu kajian penelitian.
Jenis rancangan penelitian terbagi dalam tiga jenis yaitu : Descriptive
research, Explorative research,dan Explanatory research (Cooper dan Schindler,
2003). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk

menguraikan sifat-sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu.
Sedangkan penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bertujuan untuk
menganalisis dan menjelaskan pengaruh hubungan-hubungan antar variabel.
Penelitian eksploratif adalah penelitian yang berusaha mencari ide-ide atau
hubungan-hubungan yang baru. Dan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah
explanatory research yang bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel.
Rancangan penelitian ini merupakan rancangan penelitian kausal.
Dimana penelitian ini bermaksud meneliti pengaruh antar variabel-variabel
(Cooper dan Emory, 1995:123). Penelitian kausalitas merupakan riset yang
bertujuan mencari jawab yang menjelaskan dengan model yang memiliki format

sebab dan akibat (Ferdinand, 2014). Adapun hubungan kausalitas dari
pengembangan teori di penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis.
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3.2. Kerangka Konseptual
Berdasarkan penjabaran permasalahan dan teori-teori yang digunakan
pada bab sebelumnya maka kerangka konseptual dalam penelitian ini
digambarkan sebagai berikut:

Latar Belakang
Pengaruh Brand Experience Terhadap Brand Loyalty Melalui Brand Satisfaction dan Brand Trust Sebagai Variabel
Intervening pada produk Walrus di PT. Jaya Garment Sukses Makmur Surabaya
a.
b.
c.
d.
e.

1.
2.

3.
4.

Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh Brand Experience terhadap Brand Satisfaction?
Apakah ada pengaruh Brand Experience terhadap Brand Trust?
Apakah ada pengaruh Brand Satisfaction terhadap Brand Loyalty?
Apakah ada pengaruh Brand Trust terhadap Brand Loyalty?
Apakah ada pengaruh Brand Experience terhadap Brand Loyalty?

Kajian Teoritis

1.
2.
3.
4.
5.

Menurut Permadi, et al., (2014) Mengenai Merek (suatu
nama, istilah, tanda, lambang, desain atau bahkan
kombinasinya yang digunakan untuk mengidentifikasi
barang atau jasa pesaing.
Menurut Brakus et al., (2009) Menegenai brand experience
(tanggapan
subjektif
internal
konsumen
(sensasi,
perasaaan, dan kognisi) dan bentuk respon perilaku yang
ditumbulkan oleh merek terkait dengan rangsangan yang
merupakan bagian dari dari desain merek dan identitas,
kemasan, komunikasi dan lingkungan.
Menurut Sahin et al., (2011) Mengenai brand satisfaction
(tingkatan dimana persepsi konsumen terhadap kinerja
(perceived performance) produk sesuai dengan harapan
Menurut Kenza dan Harjati (2012) Mengenai brand trust
(keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek
dengan resiko-resiko yang dihadapi karena ekspektasi
terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang positif.

Rumusan Masalah
Hipotesis
Uji Statistik

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah

Tesis

Kajian Empiris

Chinomona (2013)
Rehman, et al., (2014)
Limbongan, Saerang, & Mekel (2014)
Kusuma (2014)
Widjaja (2015)
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3.3. Model Analisis
Berdasarkan latar belakang masalah dan beberapa hasil penelitian
terdahulu yang telah disajikan di atas, maka model analisis yang dibangun dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

X2.1

X1.1

X2.2

H2

X1.2

Brand
Experience
(X1)

X1.3

H1

X1.4

X3.1

X2.3

X2.4

Y1

Brand
Trust
(X2)

H4
Brand
Loyality
(Y)

H5
Brand
Satisfaction

H3

(X3)

X3.2

X2.5

Y2

Y3
Y4

X3.3

Gambar 3.2 Model Analisis
Sumber: Data Diolah
Keterangan :
1.

Brand Experience (X1) adalah variable eksogen.

2.

Brand Trust (X2) dan Brand Satisfaction (X3) adalah variable intervening.

3.

Brand Loyalty (Y) adalah variable endogen.
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3.4. Hipotesis Penelitian
3.4.1. Pengaruh Brand Experience Terhadap Brand Satisfaction
Brakus et al., (2009) menjelaskan bahwa dari sudut pandang

konsumen

diuji

pengalaman-pengalaman

konsumen

tersebut

dalam

interaksinya dengan suatu merek dan bagaimana pengalaman tersebut
menghasilkan pendapat sikap dan aspek lainnya dari perilaku konsumen.
Pengalaman yang diterima oleh seorang konsumen dari suatu merek adalah
positif maka konsumen akan merasakan kepuasan atas penggunaan merek
tersebut. Hal ini kemudian akan disimpannya di dalam memorinya sehingga
yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepuasan selanjutnya.

Pengaruh tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh
Kusuma (2014) bahwa Brand Experience memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Brand Satisfaction. Penelitian Chinomona (2013) menyatakan
bahwa pengalaman merek memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
kepuasan merek. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1

: Brand Experience berpengaruh signifikan dan positif terhadap

Brand Satisfaction
3.4.2. Pengaruh Brand Experience Terhadap Brand Trust
Keng, et al., (2013) menjelaskan bahwa sebuah Brand Experience
yang lebih besar tidak hanya dikaitkan dengan suatu keakraban, tetapi juga
kritis mempengaruhi pemahamam, proses menikmati, meningkatkan, dan
mengembangkan merek. Selain itu Brand Experience dapat berkaitan positif
namun tidak langsung dengan manfaat relasional dan keakraban merek,
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citra merek, dan kepribadian merek dapat berfungsi sebagai mediator dalam
Brand Experience. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa
Brand Experience mampu mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap
suatu merek.

Dalam proses konsumsi suatu merek seorang konsumen merasakan
pengalaman yang menyenangkan, maka hal tersebut dapat membantu
membentuk kepercayaan konsumen untuk terus menggunakan merek
tersebut di masa yang akan datang. Uraian tersebut sejalan dengan
pernyataan Rehman et al., (2014) bahwa kepercayaan adalah kemauan
untuk bergantung pada pihak lain dalam bentuk risiko dan kemauan
berdasarkan

pengalaman

masa

lalu.

Penelitian

sebelumnya

telah

menyatakan bahwa Brand Experience terbukti berpengaruh signifikan
terhadap Brand Trust (Chinomona, 2013; Kusuma, 2014; dan Widjaja,
2015).

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
H2

: Brand Experience berpengaruh signifikan dan positif terhadap

Brand Trust
3.4.3. Pengaruh Brand Satisfaction Terhadap Brand Loyalty
Brand Satisfaction atau kep uasan pelanggan terhadap suatu merek
merupakan sebuah respon pelanggan atas kualitas suatu produk secara aktual
dan harapan yang diinginkan pelanggan sebelumnya setelah pelanggan
mengkonsumsinya.

Kepuasan

diketahui

merupakan

pengukuran

secara

langsung bagaimana pelanggan tetap loyal kepada suatu merek. Faktor

47

kepuasan paling utama dijadikan sebagai pengukuran dimana kebutuhan dan
keinginan konsumen atas suatu produk dapat dipenuhi (Kusuma, 2014).
Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa ketika konsumen

memperoleh rasa puas atas konsumsinya terhadap suatu merek, maka
konsumen tersebut akan memutuskan untuk terus menggunakan merek tersebut
di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan dalam diri seorang
konsumen mampu menumbuhkan sikap setia konsumen terhadap suatu merek.
Beberapa penelitian terdahulu juga telah membuktikan bahwa kepuasan merek
mampu mempengaruhi secara signifikan loyalitas merek pada seorang
konsumen(Rehman, et al., 2014; Kusuma, 2014; dan Widjaja, 2015). Sesuai

dengan hasil tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
H3

: Brand Satisfaction berpengaruh signifikan dan positif terhadap

Brand Loyalty
3.4.4. Pengaruh Brand Trust Terhadap Brand Loyalty
Rehman

et

al.,

(2014)

menjelaskan

bahwa

suatu

kepercayaan

membangun keyakinan seseorang untuk bertindak atas dasar tindakan atau
keputusan orang lain. Kepercayaan adalah kemauan untuk bergantung pada
pihak lain dalam bentuk risiko dan kemauan berdasarkan pengalaman masa lalu,
dan juga melibatkan harapan bahwa pihak lain akan menyebabkan hasil positif
bukan kemungkinan hasil negatif. Kepercayaan yang dikembangkan oleh sebuah
merek, tergantung pada sikap atau keyakinan mengenai harapan positif untuk
perilaku organisasi dan kinerja produk dan atribut fiturnya bahwa merek

48

merupakan kepercayaan yang mencerminkan efek kolektif dari waktu ke waktu
pada loyalitas yang tinggi dan produk layanan pasar yang tinggi.
Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kepercayaan yang ada

dalam diri seorang konsumen terhadap merek yang dikonsumsinya secara
kolektif akan membangun loyalitas yang tinggi pada konsumen tersebut atas
suatu merek. Alhaddad (2015) menambahkan bahwa kepercayaan merek dalam
studi terbaru telah diakui sebagai variabel kunci dalam hubungan jangka panjang
dengan pelanggan, yang pada gilirannya memiliki pengaruh positif terhadap
loyalitas merek. Beberapa penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa

kepercayaan merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas merek
seorang pelanggan (Rehman, et al., 2014; Kusuma, 2014; dan Widjaja, 2015).
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
H4

: Brand Trust berpengaruh signifikan dan positif terhadap Brand

Loyalty
3.4.5. Pengaruh Brand Experience Terhadap Brand Loyalty
Brakus et al., (2009) menguraikan bahwa konsep dari Brand Experience
sebagai tanggapan subjektif dan internal konsumen (sensasi, perasaan, dan
kognisi) dan bentuk respon perilaku yang ditimbulkan oleh merek terkait dengan
rangsangan yang merupakan bagian dari desain merek dan identitas, kemasan,
komunikasi dan lingkungan. Pada bagian berikutnya dijelaskan bahwa Brand
Experience memiliki kekuatan dan intensitas yang bervariasi, di mana terdapat
beberapa pengalaman merek yang lebih kuat dan intens dibandingkan dengan
yang lain, seperti pengalaman produk, pengalaman merek, dan juga terdapat
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variasi dalam valensi, yaitu beberapa lebih positif daripada yang lain, dan
beberapa

pengalaman

bahkan

mungkin

negatif.

Selain

itu,

beberapa

pengalaman merek terjadi secara spontan tanpa banyak refleksi dan berjangka
pendek, terjadi secara sengaja dan bertahan lebih lama. Seiring waktu,
pengalaman merek yang tahan lama akan disimpan dalam memori konsumen,
dan akan mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen.
Pengaruh kedua variabel didukung oleh penelitian Rehman, et al., (2014)
Kusuma (2014) yang menyatakan bahwa Brand Experience berpengaruh
signifikan terhadap Brand Loyality.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:
H5

: Brand Experience berpengaruh signifikan dan positif terhadap

Brand Loyalty

