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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Republic Harley adalah usaha kecil yang dimiliki oleh Michael Kristanto 

yang merangkap sebagai pegawai. Republic Harley menjual accessories motor 

besar seperti Harley Davidson, Honda Goldwing, Yamaha Cruiser (seperti Road 

Star). Sesuai dengan namanya, lebih menitik beratkan menjual accessories 

Harley Davidson. 

5.2. Karakteristik Responden 

Responden dari penelitian ini adalah pengendara motor Harley Davidson 

yang ada di Surabaya. Penulis mengambil responden sebanyak 45 pengendara 

motor Harley Davidson dari 3 klub motor yang ada di Surabaya. 

5.3. Analisis Instrumen Penelitian 

 Sebelum digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas terhadap instrumen penelitian (kuisioner) yang telah disusun oleh 

penulis. Uji validitas dan uji reliabilitas ini dilaksanakan dengan cara membagikan 

kuisioner kepada pengendara motor Harley Davidson yang ada di Surabaya 

yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan uji 

instrumen kepada 45 pengendara motor Harley Davidson di Surabaya. 
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5.3.1. Uji Validitas 

 Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-

pertanyaan pada kuisioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap 

tidak relevan (Umar, 2010). Uji validitas ini dilakukan secara statistik dengan 

bantuan program SPSS. Kriteria validitas dapat dilihat dengan melihat nilai 

Pearson Correlation atau Sig. (2-tailed). Jika nilai Pearson Correlation lebih besar 

daripada nilai pembanding berupa r-kritis, maka item tersebut valid atau jika Sig. 

(2-tailed) < 0,05 berarti item tersebut valid dengan derajat kepercayaan 95% 

(Kuncoro, 2013). 

a. Uji Validitas Variabel X1 (Komunitas Merek) 

Setelah dilakukan uji validitas terhadap item-item pada variabel X1 

(Komunitas Merek) maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.1 di bawah ini: 

Tabel 5.1. Hasil Uji Validitas Variabel X1 (Komunitas Merek) 

No Pertanyaan 
Pearson 

Correlation
Sig. 

(2-tailed) 
Kesimpulan 

X1.1 Saya mencintai Harley milik 
saya 

0,680 0,000 Valid 

X1.2 Saya bangga pada Harley 
milik saya 

0,555 0,000 Valid 

X1.3 Harley adalah benda favorit 
saya 

0,776 0,000 Valid 

X1.4 Harley saya menyenangkan 
untuk dikendarai 

0,876 0,000 Valid 

X1.5 Jika saya mengganti 
Harley, saya membeli 
Harley yang lain 

0,868 0,000 Valid 

X1.6 Harley memiliki kualitas 
terbaik 

0,576 0,000 Valid 

X1.7 Harley merupakan sepeda 
yang terbaik 

0,566 0,000 Valid 

X1.8 Harley mengerti kebutuhan 
saya 

0,594 0,000 Valid 

X1.9 Saya bertemu dengan 
orang yang hebat karena 
Harley 

0,611 0,000 Valid 
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X1.10 Saya merasakan suasan 
kekeluargaan dengan 
pemilik Harley yang lain 

0,609 0,000 Valid 

X1.11 Saya mendapatkan 
keuntungan dalam 
komunitas pemilik Harley 

0,774 0,000 Valid 

Sumber: Lampiran 2 halaman 73 

 Hasil uji validitas pada variabel komunitas merek (X1) menunjukkan 

bahwa nilai Sig. tidak ada lebih besar dari 0,05 maka semua item pertanyaan 

dinyatakan valid. 

b. Uji Validitas Variabel X2 (Kepercayaan Merek) 

Setelah dilakukan uji validitas terhadap item-item pada variabel X2 

(Kepercayaan Merek) maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.2. di bawah ini: 

Tabel 5.2. Hasil Uji Validitas Variabel X2 (Kepercayaan Merek) 

No Pertanyaan 
Pearson 

Correlation
Sig. 

(2-tailed) 
Kesimpulan 

X2.1 Harley memiliki reputasi 
tinggi 

0,476 0,001 Valid 

X2.2 Harley konsisten dengan 
kualitasnya 

0,683 0,000 Valid 

X2.3 Harley berbeda dengan 
merek lain 

0,477 0,001 Valid 

X2.4 Harley paling dapat 
memenuhi kebutuhan 

0,322 0,031 Valid 

X2.5 Percaya terhadap 
perusahaan Harley 

0,262 0,082 Tidak Valid 

X2.6 Harley tidak akan menipu 
pelanggan 

0,424 0,004 Valid 

X2.7 Perhatian Harley terhadap 
pelanggan 

0,640 0,000 Valid 

X2.8 Keyakinan pelanggan 
terhadap produk Harley 

0,519 0,000 Valid 

X2.9 Ada kesamaan emosi 
merek Harley dengan emosi 
pelanggan 

0,570 0,000 Valid 

X2.10 Harley merupakan merek 
favorit 

0,461 0,001 Valid 

X2.11 Harley sesuai dengan 
kepribadian pelanggan 

0,477 0,001 Valid 

Sumber: Lampiran 2 halaman 75 
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Tabel 5.2 menjelaskan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan pada 

variabel Kepercayaan Merek (X2). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat 1 item pertanyaan (X2.5) yang memiliki nilai Sig. > 0,05, oleh karena itu 

1 item tersebut dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari instrumen. 

Tabel 5.3. Hasil Uji Validitas Variabel X2 (Kepercayaan Merek) Tanpa Item X2.5 

No Pertanyaan 
Pearson 

Correlation
Sig. 

(2-tailed) 
Kesimpulan 

X2.1 Harley memiliki reputasi 
tinggi 

0,476 0,001 Valid 

X2.2 Harley konsisten dengan 
kualitasnya 

0,683 0,000 Valid 

X2.3 Harley berbeda dengan 
merek lain 

0,477 0,001 Valid 

X2.4 Harley paling dapat 
memenuhi kebutuhan 

0,322 0,031 Valid 

X2.6 Harley tidak akan menipu 
pelanggan 

0,424 0,004 Valid 

X2.7 Perhatian Harley terhadap 
pelanggan 

0,640 0,000 Valid 

X2.8 Keyakinan pelanggan 
terhadap produk Harley 

0,519 0,000 Valid 

X2.9 Ada kesamaan emosi 
merek Harley dengan emosi 
pelanggan 

0,570 0,000 Valid 

X2.10 Harley merupakan merek 
favorit 

0,461 0,001 Valid 

X2.11 Harley sesuai dengan 
kepribadian pelanggan 

0,477 0,001 Valid 

Sumber: Lampiran 2 halaman 77 

c. Uji Validitas Variabel Y (Loyalitas Merek) 

Setelah dilakukan uji validitas terhadap item-item pada variabel Y 

(Loyalitas merek) maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.4 di bawah ini: 
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Tabel 5.4. Hasil Uji Validitas Variabel Y (Loyalitas Merek) 

No Pertanyaan 
Pearson 

Correlation
Sig. 

(2-tailed) 
Kesimpulan 

Y1 Kesediaan untuk tetap 
menjadi pelanggan Harley 

0,879 0,000 Valid 

Y2 Kesediaan 
merekomendasikan kepada 
orang lain untuk membeli 
Harley 

0,872 0,000 Valid 

Y3 Tetap setia mengendarai 
Harley meskipun ada 
penawaran khusus dari 
produk lain 

0,846 0,000 Valid 

Sumber: Lampiran 2 halaman 79 

 Berdasarkan Tabel 5.4, dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan pada 

variabel Y (Loyalitas merek) memiliki Sig. < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

5.3.2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran 

tersebut tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran 

lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Uji reliabilitas juga 

dilakuakn dengan bantuan program SPSS. Metode yang digunakan adalah 

Cronbach’s Alpha. Suatu kuisioner dianggap reliabel apabila nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,6 (Kuncoro, 2013). 

a. Uji Reliabilitas Variabel X1 (Komunitas Merek) 

Setelah dilakukan uji reliabilitas terhadap item-item pada variabel X1 

(Kepercayaan Merek) maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.5 di bawah ini: 
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Tabel 5.5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1 (Komunitas Merek) 

No Pertanyaan 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Cronbach’s 
Alpha 

Kesimpulan 

X1.1 Saya mencintai Harley 
milik saya 

0,872 

0,882 Reliabel 

X1.2 Saya bangga pada 
Harley milik saya 

0,881 

X1.3 Harley adalah benda 
favorit saya 

0,864 

X1.4 Harley saya 
menyenangkan untuk 
dikendarai 

0,854 

X1.5 Jika saya mengganti 
Harley, saya membeli 
Harley yang lain 

0,855 

X1.6 Harley memiliki kualitas 
terbaik 

0,878 

X1.7 Harley merupakan 
sepeda yang terbaik 

0,880 

X1.8 Harley mengerti 
kebutuhan saya 

0,880 

X1.9 Saya bertemu dengan 
orang yang hebat 
karena Harley 

0,877 

X1.10 Saya merasakan 
suasan kekeluargaan 
dengan pemilik Harley 
yang lain 

0,876 

X1.11 Saya mendapatkan 
keuntungan dalam 
komunitas pemilik 
Harley 

0,870 

Sumber: Lampiran 2 halaman 80 

 Pada Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari variabel 

komunitas merek adalah 0,882. Oleh karena itu nilai Cronbach’s Alpha tersebut 

lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada 

variabel kepuasan kerja dinyatakan reliabel. 
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b. Uji Reliabilitas Variabel X2 (Kepercayaan Merek) 

Setelah dilakukan uji reliabilitas terhadap item-item pada variabel X2 

(Kepercayaan Merek) maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.6 di bawah ini: 

Tabel 5.6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2 (Kepercayaan Merek) 

No Pertanyaan 
Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach’s 
Alpha 

Kesimpulan 

X2.1 Harley memiliki 
reputasi tinggi 

0,744 

0,763 Reliabel 

X2.2 Harley konsisten 
dengan kualitasnya 

0,739 

X2.3 Harley berbeda 
dengan merek lain 

0,759 

X2.4 Harley paling dapat 
memenuhi kebutuhan 

0,756 

X2.6 Harley tidak akan 
menipu pelanggan 

0,747 

X2.7 Perhatian Harley 
terhadap pelanggan 

0,738 

X2.8 Keyakinan pelanggan 
terhadap produk 
Harley 

0,751 

X2.9 Ada kesamaan emosi 
merek Harley dengan 
emosi pelanggan 

0,720 

X2.10 Harley merupakan 
merek favorit 

0,732 

X2.11 Harley sesuai dengan 
kepribadian 
pelanggan 

0,745 

Sumber: Lampiran 2 halaman 81 

Pada Tabel 5.6 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari variabel 

kepercayaan merek adalah 0,763. Oleh karena itu nilai Cronbach’s Alpha 

tersebut lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa semua item 

pernyataan pada variabel kepuasan kerja dinyatakan reliabel. 
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c. Uji Reliabilitas Variabel Y (Loyalitas Merek) 

Setelah dilakukan uji reliabilitas terhadap item-item pada variabel Y 

(Loyalitas merek) maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.7 di bawah ini: 

Tabel 5.7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Loyalitas Merek) 

No Pertanyaan 
Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach’s 
Alpha 

Kesimpulan 

Y1 Kesediaan untuk tetap 
menjadi pelanggan 
Harley 

0,743 

0,825 Reliabel 

Y2 Kesediaan 
merekomendasikan 
kepada orang lain 
untuk membeli Harley 

0,772 

Y3 Tetap setia 
mengendarai Harley 
meskipun ada 
penawaran khusus 
dari produk lain 

0,760 

Sumber: Lampiran 2 halaman 82 

Pada Tabel 5.7 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari variabel 

Loyalitas merek adalah 0,825. Oleh karena itu nilai Cronbach’s Alpha tersebut 

lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada 

variabel kepuasan kerja dinyatakan reliabel. 

5.4. Analisis Deskriptif 

 Analasis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan jawaban masing-masing 

variabel penelitian. Analisis ini dilakukan dengan menghitung nilai mean dari 

jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan. 

5.4.1. Komunitas Merek (X1) 

 Distribusi frekuensi dari data yang diperoleh dari pengisian kuisioner oleh 

responden pada variabel komunitas merek (X1) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.8. Analisis Deskriptif Variabel Komunitas Merek (X1) 

Item 
1 2 3 4 5 

Mean SD 
f % f % f % f % f % 

X1.1 0 0 0 0 0 0 16 35,6 29 64,4
4,6444 0,48409

X1.2 0 0 0 0 0 0 20 44,4 25 55,6
4,5556 0,50252

X1.3 0 0 0 0 0 0 14 31,1 31 68,9
4,6889 0,46818

X1.4 0 0 0 0 4 8,9 9 20 32 71,1
4,6222 0,64979

X1.5 0 0 0 0 3 6,7 14 31,1 28 62,2
4,5556 0,62361

X1.6 0 0 0 0 0 0 17 37,8 28 62,2
4,6222 0,49031

X1.7 0 0 0 0 0 0 21 46,7 24 53,3
4,5333 0,50452

X1.8 0 0 0 0 2 4,4 13 28,9 30 66,7
4,6222 0,57560

X1.9 0 0 0 0 0 0 14 31,1 31 68,9
4,6889 0,46818

X1.10 0 0 0 0 0 0 13 28,9 32 71,1
4,7111 0,45837

X1.11 0 0 0 0 0 0 6 13,3 39 86,7
4,8667 0,34378

Rata-Rata X1 
4,6465 0,34738

Sumber: Lampiran 2 halaman 83 

 Tabel 5.8 menunjukkan bahwa mean dari variabel komunitas merek (X1) 

adalah 4,8667. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata responden menjawab 

sangat setuju pada variabel ini. Standar deviasi adalah besar penyimpangan 

data dari rata-ratanya (Kuncoro, 2013). Nilai standar deviasi yang tertinggi adalah 

pada pernyataan X1.4 (Harley saya menyenangkan untuk dikendarai), hal ini 

berarti bahwa item X1.4 memiliki jawaban paling menyebar. Sedangkan nilai 

standar deviasi terendah adalah X1.11 (Saya mendapatkan keuntungan dalam 

komunitas pemilik Harley), hal ini berarti item X1.11 memiliki jawaban yang paling 

homogen. 
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5.4.2. Kepercayaan Merek (X2) 

Distribusi frekuensi dari data yang diperoleh dari pengisian kuisioner oleh 

responden pada variabel komunitas merek (X2) adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.9. Analisis Deskriptif Variabel Kepercayaan Merek (X2) 

Item 
1 2 3 4 5 

Mean SD 
f % f % f % f % f % 

X2.1 0 0 0 0 0 0 21 46,7 24 53,3
4,5333 0,50452

X2.2 0 0 0 0 0 0 20 44,4 25 55,6
4,5556 0,50252

X2.3 0 0 0 0 1 2,2 16 35,6 28 62,2
4,6000 0,53936

X2.4 0 0 0 0 0 0 19 42,2 26 57,8
4,5778 0,49949

X2.6 0 0 0 0 1 2,2 14 31,1 30 66,7
4,6444 0,52896

X2.7 0 0 0 0 0 0 18 40 27 60 
4,6000 0,49543

X2.8 0 0 0 0 0 0 18 40 27 60 
4,6000 0,49543

X2.9 0 0 0 0 0 0 11 24,4 34 75,6
4,7556 0,43461

X2.10 0 0 0 0 1 2,2 13 28,9 31 68,9
4,6667 0,52223

X2.11 0 0 0 0 0 0 17 37,8 28 62,2
4,6222 0,49031

Rata-Rata X2 4,6156 0,28361

Sumber: Lampiran 2 halaman 88 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa mean dari variabel kepercayaan merek 

(X2) adalah 4,7556. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata responden menjawab 

sangat setuju pada variabel ini. Standar deviasi adalah besar penyimpangan 

data dari rata-ratanya (Kuncoro, 2013). Nilai standar deviasi yang tertinggi adalah 

pada pernyataan X2.3 (Harley berbeda dengan merek lain), hal ini berarti bahwa 

item X2.3 memiliki jawaban paling menyebar. Sedangkan nilai standar deviasi 
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terendah adalah X2.9 (Ada kesamaan emosi merek Harley dengan emosi 

pelanggan), hal ini berarti item X2.9 memiliki jawaban yang paling homogen. 

 

5.4.3. Loyalitas Merek (Y) 

Distribusi frekuensi dari data yang diperoleh dari pengisian kuisioner oleh 

responden pada variabel Loyalitas merek (Y) adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.10. Analisis Deskriptif Variabel Loyalitas Merek (Y) 

Item 
1 2 3 4 5 

Mean SD 
f % f % f % f % f % 

Y1 0 0 0 0 0 0 12 26,7 33 73,3 4,7333 0,44721

Y2 0 0 0 0 0 0 13 28,9 32 71,1 4,7111 0,45837

Y3 0 0 0 0 0 0 6 13,3 39 86,7 4,8667 0,34378

Rata-Rata Y 4,7704 0,36113

Sumber: Lampiran 2 halaman 93 

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa mean dari variabel Loyalitas merek (Y) 

adalah 4,5837. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata responden menjawab 

sangat setuju pada variabel ini. Standar deviasi adalah besar penyimpangan 

data dari rata-ratanya (Kuncoro, 2013). Nilai standar deviasi yang tertinggi adalah 

pada pernyataan Y2 (Kesediaan merekomendasikan kepada orang lain untuk 

membeli Harley, hal ini berarti bahwa item Y2 memiliki jawaban paling menyebar. 

Sedangkan nilai standar deviasi terendah adalah Y3 (Tetap setia mengendarai 

Harley meskipun ada penawaran khusus dari produk lain), hal ini berarti item Y3 

memiliki jawaban yang paling homogen. 
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5.5. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda untuk 

mengetahui pengaruh dari dua variabel bebas, yaitu komunitas merek (X1) dan 

kepercayaan merek (X2) terhadap satu variabel terikat loyalitas merek (Y). 

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini akan ditulis 

sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε 

Keterangan: 

Y  = Loyalitas Merek 

β0  = Konstanta 

β1, β2   = Koefisien Regresi 

X1  = Komunitas Merek 

X2  = Kepercayaan Merek 

ε  = Standard Error / Deviasi 

 

 Berdasarkan pengolahan data hasil kuisioner dengan menggunakan 

program SPSS diperoleh hasil seperti Tabel 5.11 di bawah ini: 
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Tabel 5.11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .217 .540  .402 .690   

x1rata2 .329 .210 .317 1.569 .124 .201 4.975

x2rata2 .655 .257 .515 2.550 .015 .201 4.975

a. Dependent Variable: yrata       

Sumber: Lampiran 2 halaman 95 

 Berdasarkan data pada Tabel 5.11 di atas maka diperoleh persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut: 

21 655,0329,0217,0ˆ XXY   

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 b1 = 0,329 menunjukkan bahwa jika komunitas merek dinaikkan satu 

satuan dan variabel lainnya tetap maka akan terjadi kenaikan loyalitas 

merek sebesar 0,329 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. 

 b2 = 0,655 menunjukkan bahwa jika kepercayaan merek dinaikkan satu 

satuan dan variabel lainnya tetap maka akan terjadi kenaikan loyalitas 

merek sebesar 0,655 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. 

 Kesimpulan: Kenaikkan tingkat komunitas merek dan kepercayaan merek 

berhubungan dengan kenaikan loyalitas merek. Sebaliknya, penurunan 

tingkat komunitas merek dan kepercayaan merek berhubungan dengan 

penurunan loyalitas merek. 
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5.6. Uji Hipotesis 

5.6.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai signifikan secara simultan terhadap 

variabel terikat (Kuncoro, 2013). Uji statistik F diawali dengan pembuatan 

hipotesis: 

Ho: Komunitas merek dan kepercayaan merek tidak memiliki pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap loyalitas merek pada pengendara motor Harley 

Davidson. 

Ha: Komunitas merek dan kepercayaan merek memiliki pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap loyalitas merek pada pengendara motor Harley 

Davidson. 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai Sig. dari F, apabila Sig. < 0,05 maka 

Ho ditolak (Ha diterima) dan sebaliknya. 

 Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan program SPSS, maka 

didapatkan hasil uji F seperti pada Tabel 5.12 di bawah ini: 

Tabel 5.12 Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.766 2 1.883 40.084 .000a

Residual 1.973 42 .047   

Total 5.738 44    

a. Predictors: (Constant), X2rata2, X1rata2    

b. Dependent Variable: Yrata2     

Sumber: Lampiran 2 halaman 95 
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 Berdasarkan Tabel 5.12 dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 40,084 

dengan Sig. sebesar 0,000 (Sig. < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh 

karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa komunitas merek dan kepercayaan 

merek memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap loyalitas merek 

pada pengendara motor Harley Davidson. 

 

5.6.2. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t) 

 Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas 

secara individual atau parsial dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro, 2013). Pengambilan keputusan beradasarkan nilai Sig. dari t, apabila 

Sig. < 0,05 maka Ho ditolak (Ha diterima) dan sebaliknya. 

 Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan program SPSS, maka 

didapatkan hasil uji t seperti pada Tabel 5.13 di bawah ini: 

 

Tabel 5.13 Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .217 .540  .402 .690   

x1rata2 .329 .210 .317 1.569 .124 .201 4.975

x2rata2 .655 .257 .515 2.550 .015 .201 4.975

a. Dependent Variable: Yrata2       

Sumber: Lampiran 2 halaman 95 
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1. Hasil Uji t variabel Komunitas Merek (X1) 

Hipotesis: 

 Ho: Komunitas merek secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas merek pada pengendara motor Harley Davidson. 

 Ha: Komunitas merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas merek pada pengendara motor Harley Davidson. 

 Hasil 

 Dari Tabel 5.12 dapat dilihat bahwa nilai Sig. untuk variabel komunitas 

merek adalah 0,124 (> 0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Kesimpulannya adalah komunitas merek secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas merek pada pengendara motor Harley 

Davidson. 

2. Hasil Uji t variabel Kepercayaan Merek (X2) 

Hipotesis: 

Ho: Kepercayaan merek secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas merek pada pengendara motor Harley Davidson. 

Ha: Kepercayaan merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas merek pada pengendara motor Harley Davidson. 

Hasil 

 Dari Tabel 5.12 dapat dilihat bahwa nilai Sig. untuk variabel Kepercayaan 

merek adalah 0,015 (< 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulannya adalah kepercayaan merek secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas merek pada pengendara motor Harley 

Davidson. 
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5.6.3. Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) adalah perangkat yang mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Kuncoro, 

2013). 

 Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan program SPSS, maka 

didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.14 di bawah ini: 

Tabel 5.14 Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .810a .656 .640 .21673 2.038 

a. Predictors: (Constant), X2rata2, X1rata2   

b. Dependent Variable: Yrata2   

Sumber: Lampiran 2 halaman 97 
 

Dari Tabel 5.14 dapat dilihat bahwa nilai R Square (R2) adalah 0,656. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa 65,6% loyalitas merek pada pengendara 

motor Harley Davidson dipengaruhi oleh komunitas merek dan kepercayaan 

merek, sedangkan 34,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diteliti. 

5.7. Uji Asumsi Klasik 

5.7.1. Uji Linieritas 

 Uji linieritas adalah suatu uji untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang liner atau tidak secara signifikan. Dasar 



53 
 

pengambilan keputusan adalah apabila nilai F pada Linearity memiliki Sig. <0,05, 

maka kedua variabel berhubungan linier (Setyadharma, 2010). 

Tabel 5.15 Hasil Uji Linieritas Variabel X1 dan Variabel Y 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

x1rata2 

 * yrata2 

Between  

Groups 

(Combined) 4.651 11 .423 12.829 .000

Linearity 3.460 1 3.460 104.995 .000

Deviation 

from 

Linearity 

1.191 10 .119 3.613 .003

Within Groups 1.088 33 .033  

Total 5.738 44   

Sumber: Lampiran 2 halaman 96 
 

Pada Tabel 5.15 tampak bahwa nilai Sig. (linearity) adalah sebesar 0,000 

(< 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel komunitas merek (X1) 

dan variabel loyalitas merek (Y) terdapat hubungan yang linier secara signifikan. 

Tabel 5.16 Hasil Uji Linieritas Variabel X2 dan Variabel Y 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

X2rata2 

 * yrata2 

Between  

Groups 

(Combined) 4.818 9 .535 20.361 .000

Linearity 3.650 1 3.650 138.819 .000

Deviation 

from 

Linearity 

1.168 8 .146 5.554 .000

Within Groups .920 35 .026   

Total 5.738 44    

Sumber: Lampiran 2 halaman 96 
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 Pada Tabel 5.16 tampak bahwa nilai Sig. (linearity) adalah sebesar 0,000 

(< 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kepercayaan merek (X2) 

dan variabel loyalitas merek (Y) terdapat hubungan yang linier secara signifikan. 

 

5.7.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data 

yang ada pada variabel-variabel penelitian. Jika terjadi autokorelasi, perlu 

diupayakan agar tidak terjadi autokorelasi. Untuk hal ini digunakan Durbin- 

Watson Test. 

Interpretasi hasil Durbin- Watson Test pada model regresi dalam 

penelitian ini seperti dijelaskan pada Tabel 5.17 di bawah ini: 

Tabel 5.17 Interpretasi nilai Durbin-Watson 

 Hasil Interpretasi 

DW < dL DW < 1,43 Autokorelasi positif 

dL ≤ DW ≤ dU 1,43 ≤ DW ≤ 1,615 Tidak dapat disimpulkan 

dU < DW < (4-dU) 1,615 < DW < 2,385 Tidak ada autokorelasi 

(4-dU) ≤ DW ≤ (4-dL) 2,385 ≤ DW ≤ 2,57 Tidak dapat disimpulkan 

DW > (4-dL) DW > 2,57 Autokorelasi negatif 

Ket: Nilai dL (d low) dan dU (d up) dapat diperoleh dari tabel Durbin-Watson. 
n(jumlah data)=45; k(jumlah variabel bebas)=2; α=0,05; 
dL=1,43; dU=1,615. 
Sumber: Baroroh (2013) 
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 Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan program SPSS, maka 

didapatkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson Test 

seperti pada Tabel 5.18 di bawah ini: 

 

Tabel 5.18 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson Test 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .810a .656 .640 .21673 2.038 

a. Predictors: (Constant), x2rata2, x1rata2   

b. Dependent Variable: yrata2   

Sumber: Lampiran 2 halaman 97 
 

 Dari Tabel 5.18 di atas didapatkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 

2,038, dimana angka ini berada diantara 1,615 dan 2,385. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

 

5.7.3.  Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas berguna untuk mengetahui apakah pada model 

regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel bebas. Jika 

terjadi multikolinieritas berarti tingkat kesalahan dari koefisien regresi dan 

standard error juga semakin besar. Untuk mengukur multikolinieritas digunakan 

besaran VIF (Variance Inflation Factor). Suatu model dikatakan tidak memiliki 

multikolinieritas jika nilai VIF < 10 (Setyadharma, 2010).  

 Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan program SPSS, maka 

didapatkan hasil uji multikolinieritas seperti pada Tabel 5.19 di bawah ini: 
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Tabel 5.19 Hasil Uji Multikolieniritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .217 .540  .402 .690   

x1rata .329 .210 .317 1.569 .124 .201 4.975

x2rata .655 .257 .515 2.550 .015 .201 4.975

a. Dependent Variable: yrata       

Sumber: Lampiran 2 halaman 97 
 

Tabel 5.19 menunjukkan hasil uji multikolinieritas variabel komunitas 

merek (X1) dan kepercayaan merek (X2). Nilai VIF dari masing-masing variabel 

tidak ada yang lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas anatar variabel bebas dalam penelitian ini. 

 

5.7.4. Uji Normalitas 

 Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah residual dari suatu 

model regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui normalitas ini, 

digunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai asymp. Sig. (2-tailed) > 5% atau 

0,05 maka residual berdistribusi normal (Umar, 2010). 

 Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan program SPSS, maka 

didapatkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

seperti pada Tabel 5.20 di bawah ini: 
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Tabel 5.20 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z .492

Asymp. Sig. (2-tailed) .969

a. Test distribution is Normal.  

Sumber: Lampiran 2 halaman 98 

 Pada Tabel 5.20 dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dari uji 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,492 (> 0,05). Maka, dapat disimpulkan bahwa 

residual berdistribusi normal. 

 

5.7.5. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lain. Model regresi dapat disebut baik apabila varians dari residual bersifat 

homoskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan cara Uji Glejser. Apabila nilai t 

memiliki Sig. > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada varians dari 

residual (Umar, 2010). 

 Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan program SPSS, maka 

didapatkan hasil uji heteroskesdastisitas dengan menggunakan uji Glejser 

seperti pada Tabel 5.21 di bawah ini: 
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Tabel 5.21 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .312 .303  1.031 .308   

x1rata -.182 .118 -.515 -1.546 .130 .201 4.975

x2rata .153 .144 .352 1.058 .296 .201 4.975

a. Dependent Variable: RES2 
Sumber: Lampiran 2 halaman 99 

 Tabel 5.21 menunjukkan hasil uji Glejser variabel komunitas merek (X1) 

dan kepercayaan merek (X2). Nilai Sig. masing-masing variabel lebih besar dari 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskesdastisitas pada 

varians dari residu dalam model regresi ini. Dengan kata lain, varians dari 

residual pada model ini bersifat sama (homoskesdastisitas). 

 

5.8. Pembahasan dan Implikasi Manajerial 

5.8.1. Karakteristik Responden 

 Dalam penelitian ini, mengambil 3 klub motor HD yang ada di Surabaya 

yaitu MOS, HDCI, dan Knight Rider. Karena 3 klub motor tersebut adalah klub 

yang paling berpengaruh di Surabaya. MOS dengan sebagian anggotanya 

adalah aparat, HDCI yang merupakan klub motor HD yang resmi di Indonesia, 

dan knight rider adalah klub motor yang anggotanya fanatik dengan motor resmi 

dan cukup disegani di Surabaya. 
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5.8.2.  Karakteristik Variabel Penelitian 

 Pada variabel Komunitas Merek, didapat nilai rata-rata yang tertinggi 

pada variabel x1.11 (Saya mendapatkan keuntungan dalam komunitas pemilik 

Harley). Pada saat melakukan kuisioner, beberapa responden mengatakan 

bahwa dengan mengikuti komunitas HD, mereka mendapatkan beberapa 

keuntungan salah satunya adalah mendapatkan pekerjaan dari sesama anggota 

komunitas dan mendapatkan koneksi dalam dunia kerja yang lebih luas. Hal 

tersebut juga terbukti dengan hasil kuisioner dengan mendapatkan hasil rata-rata 

yang paling tinggi (4,8667). Nilai rata-rata terendah pada variabel x1.7 (Harley 

merupakan sepeda yang terbaik). Beberapa pengendara motor HD mempunyai 

beberapa motor besar yang bukan merek HD hal ini disebabkan karena mereka 

menganggap bahwa HD memiliki teknologi yang jauh tertinggal dibandingkan 

dengan merek lain dengan kelas cc yang sama. Hal tersebut juga terbukti 

dengan hasil kuisioner dengan mendapatkan hasil rata-rata yang paling rendah 

(4,5333). 

 Pada variabel kepercayaan merek, didapatkan nilai rata-rata yang paling 

tinggi pada variabel x2.9 (Ada kesamaan emosi merek Harley dengan emosi 

pelanggan). Hal tersebut memang terbukti karena keputusan pengendara motor 

HD membeli motor HD adalah karena suaranya yang tidak bisa ditandingi 

dengan motor besar lainnya. Hal tersebut juga terbukti dengan hasil kuisioner 

dengan mendapatkan hasil rata-rata yang paling tinggi (4,7556). Nilai rata-rata 

terendah pada variabel x2.1 (Harley memiliki reputasi tinggi). Pada saat ini 

banyak masyarakat yang tidak bersimpati terhadap pengendara motor HD yang 
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arogan di jalan. Hal tersebut juga terbukti dengan hasil kuisioner dengan 

mendapatkan hasil rata-rata yang paling rendah (4,5333). 

 Pada variabel loyalitas merek, didapatkan nilai rata-rata yang paling tinggi 

pada variabel y3 (Tetap setia mengendarai Harley meskipun ada penawaran 

khusus dari produk lain). Masih banyak pengendara motor HD yang tidak mau 

perpaling ke merek lain karena mereka belum menemukan komunitas sepeda 

motor yang bisa sebesar komunitas HD di Indonesia. Hal tersebut juga terbukti 

dengan hasil kuisioner dengan mendapatkan hasil rata-rata yang paling tinggi 

(4,8667). Nilai rata-rata terendah pada variabel y2 (Kesediaan 

merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli Harley). Beberapa 

pengendara motor HD tidak merekomendasikan HD ke orang lain salah satu hal 

yang berpengaruh adalah karena ditutupnya dealer resmi di Indonesia baru-baru 

ini. Hal tersebut juga terbukti dengan hasil kuisioner dengan mendapatkan hasil 

rata-rata yang paling rendah (4,7111). 

5.8.3.  Hasil Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh dari berbagai sikap 

yang berhubungan dengan komunitas terhadap loyalitas merek pada 

pengendara motor Harley Davidson. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 

menggunakan metode sampel menurut Slovin. Sebanyak 45 pengendara motor 

Harley Davidson dari tiga klub yang ada di Surabaya pada saat penelitian 

dilakukan terlibat dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel, dimana dibagi menjadi 1 variabel 

terikat dan 2 variabel bebas. Variabel terikat dari penelitian ini adalah loyalitas 

merek dan variabel bebasnya meliputi komunitas merek dan kepercayaan merek. 
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Data yang dikumpulkan dari kuesioner dianalisis dengan menggunakan analisis 

regresi berganda dalam program SPSS. 

Dari hasil pengolahan data didapatkan hasil bahwa secara simultan, satu 

variabel bebas (kepercayaan merek) memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas merek pada pengendara motor Harley Davidson dengan 

tingkat determinasi dari model ini adalah 65,6%. Maka dapat diasumsikan bahwa 

satu variabel bebas tersebut cukup baik dalam menjelaskan loyalitas merek pada 

pengendara motor Harley Davidson. Adapun secara parsial, hanya variabel 

kepercayaan merek yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

loyalitas merek. Hal ini dapat diartikan bahwa komunitas merek hanya sebagai 

faktor pendukung dalam menentukan seseorang untuk loyal kepada suatu 

merek. Pembahasan lebih rinci mengenai masing-masing variabel akan 

dijelaskan dalam subbab-subbab di bawah ini. 

5.8.4. Pengaruh Komunitas Merek Terhadap Loyalitas Merek 

 Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa komunitas merek secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek pada pengendara motor 

Harley Davidson, ditandai dengan nilai t sebesar 1,569 (Sig. 0,124). Hal ini dapat 

diartikan bahwa komunitas merek HD bukan jaminan pada pengendara motor HD 

loyal terhadap merek HD. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya seperti 

pada penelitian oleh Durianto (2011) bahwa pelanggan yang tidak loyal pada 

suatu merek, pada saat mereka melakukan pembelian akan merek tersebut, 

pada umumnya tidak didasarkan karena keterikatan mereka pada mereknya 

tetapi lebih didasarkan pada karakteristik produk, harga, dan kenyamanan 

pemakaiannya serta atribut lain yang ditawarkan oleh marek lain.  
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Dari hasil ini dapat diartikan bahwa komunitas merek pengendara motor 

HD tidak mempengaruhi keinginan pengendara motor HD tersebut untuk 

membeli motor merek lain. Komunitas merek yang besar tidak menjamin bahwa 

pengendara motor HD tersebut akan setia terhadap merek HD. Salah satunya 

karena perkembangan teknologi, banyak merek motor lain yang menawarkan 

beberapa fitur canggih seperti yang dimiliki oleh motor BMW yang tidak dimiliki 

oleh motor HD. 

 Berdasarkan alasan tersebut, maka akan direncanakan untuk 

memperkuat komunitas merek salah satunya dengan memperbanyak acara 

touring. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan komunitas merek agar 

komunitas merek HD tetap hidup, seperti pada Tabel 5.22 di bawah ini. 

Tabel 5.22 Implikasi Variabel Komunitas Merek 

Sebelum Penelitian Setelah Penelitian 

Cinta dan bangga dengan Harley 

miliknya 

Menawarkan accessories terbaru untuk 

dipasang ke sepeda motor customer 

supaya mereka cinta dan bangga 

karena menjadi pusat perhatian di 

komunitas HD. 

Harley adalah barang kesayangan 

Menawarkan accessories yang sesuai 

dengan kepribadian pemilik motor 

supaya sepeda motor menjadi suatu 

barang kesayangan karena sesuai 

dengan kepribadian pemilik motor. 

Senang touring dengan Harley 
Memperbanyak acara touring di dalam 

komunitas. Dengan demikian saya 
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dapat memperkenalkan diri sebagai 

penjual accessories HD kepada 

komunitas 

Tidak akan ganti sepeda motor merek 

lain selain Harley 

Memberi masukan kepada customer 

dengan beberapa produk dan 

modifikasi yang dapat diaplikasikan di 

motor HD customer. 

Harley memiliki kualitas terbaik 

Menjual barang yang asli, pada saat ini 

terdapat beberapa barang imitasi yang 

mutunya sangat jelek. 

Harley mengerti kebutuhan si 

pengendara 
Stock accessories yang terbaru. 

Menjalin komunitas satu sama lain 

Ikut beberapa komunitas HD yang ada 

di Surabaya supaya dapat 

menawarkan beberapa barang 

dagangan. 

Terjalin suasana kekeluargaan di 

dalam komunitas 

Memberi masukan kepada customer 

beberapa accessories yang pantas 

dipasang ke sepeda motor customer. 

Mendapatkan keuntungan dalam 

komunitas 

Di dalam komunitas, saya menawarkan 

beberapa accessories, dari segi 

penjual mendapatkan keuntungan 

karena akan mendapatkan customer 

baru. 
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5.8.5. Pengaruh Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Merek 

 Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa kepercayaan merek memiliki 

pengaruh signifikan terhadap loyalitas merek, ditandai dengan nilai t sebesar 

2,550 (Sig. 0,015). Dengan kata lain, semakin tinggi kepercayaan merek 

pengendara motor HD maka semakin tinggi loyalitas pengendara motor HD 

terhadap merek HD. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Schiffman 

(2014). Konsumen yang loyal terhadap suatu merek produk akan melakukan 

pembelian ulang terhadap produk dengan merek yang sama. 

 Berdasarkan alasan tersebut, maka akan direncanakan untuk meperkuat 

kepercayaan merek. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kepercayaan 

merek seperti pada Tabel 5.23 di bawah ini. 

Tabel 5.23 Implikasi Variabel Kepercayaan Merek 

Sebelum Penelitian Setelah Penelitian 

Harley memiliki reputasi tinggi 

Menjaga kualitas dagang dengan 

menjual barang yang asli agar tidak 

dianggap menjual barang palsu. 

Harley konsisten dengan kualitasnya 

Menjual merek merek yang kualitasnya 

sudah terjamin. 

Harley berbeda dengan merek lain 

Mengusahakan menjual barang-barang 

tertentu yang sulit didapat oleh 

pedagang lain. 

Harley paling dapat memenuhi 
kebutuhan 

Selalu up date stock accessories 

terbaru supaya varian yang ditawarkan 

lebih banyak. 
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Harley tidak akan menipu pelanggan 

Pada saat ini, banyak pedagang online 

yang menipu pelanggan. Saya harus 

komit tidak akan menipu orang dengan 

cara yang tidak benar. 

Perhatian Harley terhadap pelanggan 

Memberikan masukan kepada 

pelanggan apa yang cocok untuk 

sepeda motornya. 

Keyakinan pelanggan terhadap produk 
Harley 

Menjual merek yang sudah teruji 

kualitasnya agar pelanggan yakin 

untuk membeli. 

Ada kesamaan emosi merek Harley 
dengan emosi pelanggan 

Memberikan masukan kepada 

pelanggan agar hobinya benar-benar 

dapat tersalurkan. 

Harley merupakan merek favorit 

Selalu diadakannya acara-acara 

komunitas Harley di beberapa kota 

setiap tahunnya. 

Harley sesuai dengan kepribadian 
pelanggan 

Memberikan masukan kepada 

pelanggan accessories motor yang 

cocok untuk sepeda motornya yang 

sesuai dengan kepribadian pelanggan. 

 

5.8.6.  Pengaruh Antara Komunitas Merek dan Kepercayaan Merek Secara 

Simultan Terhadap Loyalitas Merek 

 Pada Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunitas merek dan 

kepercayaan merek secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas merek, 
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ditandai dengan nilai F sebesar 40,084 (Sig. 0,000). Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian oleh Hawkins (2012). Loyalitas Merek sebagai suatu respon perilaku 

yang diperlihatkan oleh konsumen dalam bentuk komitmen kepada suatu merek. 

 Berdasarkan alasan tersebut, maka akan direncanakan untuk 

memperkuat loyalitas merek. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan loyalitas 

merek seperti pada Tabel 5.24 di bawah ini. 

Tabel 5.24 Implikasi Variabel Loyalitas Merek 

Sebelum Penelitian Setelah Penelitian 

Kesediaan untuk tetap menjadi 
pelanggan Harley 

Memberi harga khusus kepada 

pelangan setia dengan begitu mereka 

tidak mencari atau membandingkan 

harga dengan pedagang lainnya. 

Kesediaan merekomendasikan kepada 
orang lain untuk membeli Harley 

Selalu memberikan pelayanan yang 

baik kepada para pelanggan dengan 

memberi masukan yang accessories 

terbaik untuk motornya. 

Tetap setia mengendarai Harley 
meskipun ada penawaran khusus dari 
produk lain 

Memberikan pelayanan yang baik dan 

memberikan info terbaru tentang 

produk terbaru. 

 

 

5.9. Keterbatasan Penelitian 

 Pada kajian literatur dan penelitian yang telah dilakukan, telah terbukti 

bahwa kepercayaan merek berpengaruh terhadap loyalitas merek. Akan tetapi, 

untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna akan lebih baik jika menggunakan 
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penelitian longitudinal, karena lebih tepat menjelaskan kondisi pengendara motor 

HD. Untuk penelitian berikutnya alangkah lebih baik tidak berpatokan dengan 

responden yang ada di Surabaya saja karena perilaku konsumen di Surabaya 

dengan di kota lain berbeda. 

 Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas (komunitas merek dan 

kepercayaan merek) terhadap loyalitas merek sebagai variabel terikat. Hasil dari 

koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 65,6% loyalitas merek dapat 

diprediksi oleh kedua variabel bebas tersebut, dan masuk terdapat 34,4% yang 

dapat diprediksi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

  


