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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH BRAND COMMUNITY TERHADAP LOYALITAS MEREK 

MOTOR SCOOTER MATIC VESPA PIAGGIO  

 

(Studi pada Komunitas Modern Vespa Addict Lampung) 

 

Oleh 

Ardi Riyansa 

 

Perkembangan pada dunia usaha telah diwarnai dengan berbagai macam 

persaingan, Persaingan pasar yang semakin ketat secara tidak langsung menuntut 

produsen sepeda motor untuk mempertahankan loyalitas konsumennya. Dengan 

maraknya bermunculan brand community yang tidak lain adalah komunitas yang 

mempergunakan kendaraan satu merek dan model, produsen berkeyakinan bahwa 

komunitas adalah pasar potensial masa depan.  

 

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanasi. Populasi penelitian ini adalah 

pengguna Sepeda Motor Scooter Matic Vespa Piaggio pada Komunitas Modern 

Vespa Addict Lampung berjumlah 185 orang, teknik sampel dengan rumus Slovin 

sehingga jumlah sampel 65 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Analisis data regresi linear 

berganda.  

 

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan 

legitimasi (X1) terhadap loyalitas merek (Y). Ada pengaruh signifikan loyalitas 

merek oposisi (X2) terhadap loyalitas merek (Y). Ada pengaruh signifikan 

merayakan sejarah merek (X3) terhadap loyalitas merek (Y). Ada pengaruh 

signifikan berbagi cerita merek (X4) terhadap loyalitas merek (Y). Ada pengaruh 

signifikan integrasi dan mempertahankan anggota (X5) terhadap loyalitas merek 

(Y). Ada pengaruh signifikan membantu dalam penggunaan merek (X6) terhadap 

loyalitas merek (Y). Secara simultan bahaw ada pengaruh signifikan Brand 

Community terhadap loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio 

Komunitas Modern Vespa Addict Lampung. 

 

Saran hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak yang 

berkepentingan dan bermanfaat terhadap perusahaan. Sehingga perusahaan akan 

tetap mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

 

Kata kunci: Brand Community, Loyalitas Merek 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF BRAND COMMUNITY TO BRAND LOYALTY 

ON MOTORCYCLE SCOOTER MATIC VESPA PIAGGIO 

 

(Studies on community Modern Vespa Addict Lampung) 

 

 

By: 

Ardi Riyansa 

 

The development of the business world has colored with various kinds of 

competition, the increasingly fierce market competition indirectly demanding 

motorcycle manufacturers to maintain customer loyalty. With the rise of popping 

brand community which is a community that uses the brand and model of the 

vehicle, the manufacturer believes that the community is a potential market for the 

future. 

 

Type of the research is explanatory research. Population is the user on 

Motorcycle Scooter Matic Vespa Piaggio on Community Modern Vespa Addict 

Lampung totaled 185 people, sample of 65 people, with formula Slovin. The 

technique of collecting data using questionnaires. Hypothesis testing using t test 

and F test data analysis multiple linear regression. 

 

The results of partial there was a significant influence on the legitimacy of (X1) on 

brand loyalty (Y). There was a significant effect of brand loyalty opposition (X2) 

on brand loyalty (Y). There was a significant influence celebrate the brand's 

history (X3) on brand loyalty (Y). There was a significant influence share brand 

stories (X4) on brand loyalty (Y). There was a significant effect of integration and 

retaining members (X5) on brand loyalty (Y). No significant effect of aid in the use 

of the brand (X6) on brand loyalty (Y). Simultaneously bahaw no significant effect 

on brand loyalty Brand Community on Piaggio Vespa Motor Scooter Matic 

Community Addict Modern Vespa Lampung. 

 

Suggestions results of this study can be input for multiple stakeholders and 

beneficial to the company. So that the company will maintain the company's 

survival. 

 

Keywords: Brand Community, Brand Loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Brand community adalah suatu komunitas yang disusun atas dasar kedekatan 

dengan suatu produk atau merek dan berawal dari sekedar menyalurkan hobi yang 

sama. Brand community saat ini sedang menjadi topic dan trend dalam 

perkembangan strategi pemasaran. Perusahaan akan mudah untuk mengetahui 

kepuasan konsumen terhadap merek. Perkembangan terakhir dalam pemasaran 

dan penelitian perilaku konsumen sebagai hasil dari hubungan antara merek, 

identitas individu dan budaya. Diantara konsep yang menjelaskan perilaku 

konsumen dengan suatu merek tertentu. 

 

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Mc Alexander & Schouten (2002) 

yang mendefinisikan brand community (komunitas merek) sebagai kelompok 

sosial yang berbeda yang dipilih secara pribadi berdasarkan pada persamaan 

komitmen terhadap kelas produk tertentu, merek dan aktivitas konsumsi. Untuk 

itu, perusahaan perlu mengetahi fenomena yang terjadi sebagai pengukur bagi 

kemajuan usaha yang dijalankannya. Fenomena persaingan tersebut akan semakin 

mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke mekanisme pasar yang 

memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut market share. 

Salah satu aset yang dimiliki perusahaan untuk dapat merebut pangsa pasar adalah 



 

 

2 

dengan menjaga merek produknya tersebut, yang pada dewasa ini telah 

berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan. 

 

Sebagaimana Kotler dan Keller (2009) berpendapat bahwa para pesaing adalah 

perusahaan-perusahaan yang memuaskan pelanggan yang sama. Begitu 

perusahaan mengidentifikasi pesaingnya, maka harus mengetahui dengan pasti 

karakteristik, khususnya strategi, tujuan, kelemahan, dan pola reaksi pesaing 

ketika mendapat ancaman pasar. Persaingan yang semakin ketat saat ini untuk 

semua kategori produk melahirkan berbagai macam merek yang semakin menjadi 

identitas masing-masing produk tersebut. 

 

Pada saat ini dalam persaingan dunia usaha dapat terlihat pada industri produk 

sepeda motor. Industri sepeda motor nasional merupakan industri yang masih 

terus mengalami pertumbuhan dapat dilihat dengan banyaknya varian motor yang 

di produksi oleh perusahaan kendaraan bermotor. Pertumbuhan ini didorong oleh 

kebutuhan masyarakat akan tranportasi yang murah dan fleksibel. Kebutuhan 

masyarakat ini masih akan terus ada mengingat belum adanya sistem tranportasi 

massal yang terintegrasi. 

 

Permintaan akan adanya alat transportasi murah dan fleksibel tidak lepas dari 

pengaruh perilaku konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Menurut 

Kotler dan Keller (2009) perilaku konsumen dalam pemilihan berbagai produk 

dipengaruhi oleh faktor pribadi yaitu pekerjaan, keadaan ekonomi, dan gaya 

hidup. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggi dan perekonomian Indonesia yang 

sedang berkembang sehingga keadaan ekonomi mayoritas penduduk Indonesia 

pada kalangan menengah ke bawah. Melihat keadaan ekonomi masyarakat 
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Indonesia pada kalangan menengah ke bawah, maka alat transportasi yang 

memungkinkan adalah sepeda motor. 

 

Kebutuhan akan sepeda motor tidak hanya menjadi sekedar alat tranportasi biasa 

tetapi bagi sebagian kalangan masyarakat telah menjadi bagian dari gaya hidup. 

Seperti halnya, minat beli masyarakat terhadap motor vespa adalah salah satu 

gambaran dari fenomena tersebut. Penggemar motor vespa khususnya Scooter 

Matic Vespa Piaggio selaku konsumen sepeda motor telah terlibat pada jenis 

perilaku pembelian yang rumit. Seperti diketahui bahwa sebuah motor Scooter 

Matic Vespa Piaggio identik dengan harga yang relatif di atas rata-rata dari harga 

motor tipe matik lainnya. 

 

Kondisi tersebut menjadikan sebuah tuntutan bagi setiap produsen sepeda motor 

untuk senantiasa mengembangkan konsep produk yang ditawarkan, mengingat 

produk sepeda motor sangat peka terhadap selera konsumen dan tuntutan 

perkembangan jaman. Dalam dunia usaha dengan tingkat persaingan yang 

kompetitif, perusahaan yang tidak mempersiapkan produk barunya akan 

menghadapi resiko yang berat yaitu akan mendapatkan produknya menjadi korban 

kebutuhan dan selera konsumen yang berubah-ubah, teknologi baru dan 

pengembangan produk yang berlaku dalam jangka waktu pendek serta persaingan 

yang meningkat baik itu dari dalam maupun dari luar negeri (Kotler dan Keller, 

2009). 

 

Dalam kondisi pasar yang semakin kompetitif tersebut diperlukan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola pemasarannya. Salah satu aset untuk merebut pangsa 

pasar adalah merek produk, yang dewasa ini berkembang menjadi sumber aset 
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terbesar bagi perusahaan (Durianto dkk, 2007). Konsumen akan memiliki 

preferensi terhadap satu merek meski banyak tersedia merek alternatif. 

Pengukuran sikap konsumen terhadap suatu merek menyangkut seluruh perasaan 

konsumen mengenai produk dan merek serta kecenderungan mereka untuk 

membeli produk dan merek tersebut.  

 

Merek merupakan nama, simbol, desain atau kombinasi hal-hal tersebut, yang 

ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendeferensiasi atau membedakan 

barang atau layanan suatu penjualan dengan perusahaan lain. Peranan merek 

bukan lagi sekedar nama atau pembeda dengan produk-produk pesaing, tetapi 

sudah menjadi salah satu faktor penting dalam keunggulan bersaing (Simamora, 

2009). Untuk itu, diperlukan strategi yang dapat menjadi alternatif bagi 

pengembangan dan pembangunan sebuah merek yang bertujuan untuk menarik 

perhatian dan mempertahankan konsumen. Seperti diketahui bahwa 

perkembangan brand Vespa Piaggio di Indonesia memang cukup pesat. Oleh 

karena itu, PT Piaggio Indonesia selaku pemegang hak merek Vespa di Indonesia 

terus berupaya memberikan yang terbaik pada produk-produk terbarunya. 

 

Kehadiran Scooter Matic Vespa Piaggio telah menambah deretan varian pada tipe 

kelompok motor scooter matic di Indonesia, namun tetap mengedepankan gaya 

klasik yang bernuansa Italiano. Scooter Matic Vespa Piaggio secara resmi 

diluncurkan oleh PT Piaggio Indonesia pada tahun 2006 dengan produk 

pertamanya yaitu Vespa Corsa 125 yang merupakan pelopor kelahiran motor di 

Indonesia. Dengan mengedepankan pelayanan serta teknologi yang terus 

berkembang maka PT Piaggio Indonesia berhasil mendapatkan kepercayaan dari 

http://id-vespa.blogspot.com/
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masyarakat Indonesia untuk pemilihan kendaraan bermotor Scooter Matic yang 

mengedepankan nuansa klasik dan eksklusif. 

 

Meski sebagai pelopor utama scooter matic, namun penjualan Scooter Matic 

Vespa Piaggio secara nasional masih tertinggal jauh dari produk-produk scooter 

matic pesaingnya. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, maka dapat dilihat 

pada tabel penjualan scooter matic berdasarkan data Asosiasi Independent 

Surveyor Indonesia (AISI) tahun 2012-2015 pada tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Data Penjualan Sepeda Motor Matic di Indonesia 

 

No. Tipe Motor 2012 2013 2014 2015 

1. Honda 602.488 896.560 1.551.386 2.381.926 

2. Yamaha 897.030 1.174.538 1.541.543 1.644.165 

3. Suzuki 116.598 196.101 283.607 124.523 

4. Other 3.430 5.442 5.637 6.370 

Sumber: Data AISI tahun 2016 

 

Data tersebut dapat terlihat bahwa market leader pada produk sepeda motor 

scooter matic masih dikuasai oleh ketiga merek besar, yaitu Honda, Yamaha dan 

Suzuki. Sedangkan produk Piaggio yang berusaha masuk kedalam pangsa pasar 

motor matik belum mampu berdiri dalam urutan brand ternama di Indonesia. 

Sehingga dengan demikian perlu adanya upaya yang lebih serius dari pihak 

produksian yaitu Piaggio untuk dapat bersaing dalam memperebutkan pangsa 

pasar sepeda motor scooter matic. 

 

Untuk meningkatkan hal tersebut, salah satunya adalah dengan memperhatikan 

komunitas merek yang berkembang yaitu dengan mengembangkan dan 

mendukung komunitas merek scooter matic Vespa Piaggio yang selama ini 

berjalan. Komunitas merek menjadi sebuah bukti akan adanya perhatian 
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konsumen terhadap merek yang digunakannya, sehingga hal tersebut dapat 

menjadi modal bagi perusahaan dalam mengenalkan produk dan 

mengembangkannya untuk menjadi lebih baik dan lebih besar lagi. 

 

Berbagai taktik pemasaran dilakukan oleh para produsen agar produknya dapat 

menjadi pilihan konsumen. Namun bagi kendaraan Automatic di Lampung 

produsen motor masih dikusai oleh Honda Yamaha, dan suzuki serta motor 

Automatic dari China. Gambaran mengenai peta persaingan antar merek motor 

Automatic di Lampung terdapat pada Tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2 Data Penjualan Sepeda Motor Matic di Lampung 

 

Merek 2013 2014 2015 

Honda 23.987 30.543 31.842 

Yamaha 21.077 24.872 28.870 

Suzuki 12.926 6.226 9.779 

Other 6.123 6.150 4.984 

Sumber: Tunas Dwipa Motor (TDM) 2016 

 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa motor Automatic Honda menguasai pangsa 

pasar di Lampung dari beberapa tahun berturut-turut, dan dikuti oleh perusahaan 

Yamaha, Suzuki dan Lainnya. Sehingga dapat terlihat dari ketiga top brand 

scooter matic di atas bahwa scooter matic Piaggio belum mampu muncul sebagai 

pesaing yang berarti bagi ketiga merek tersebut.  

 

Merek mempunyai peranan penting dan merupakan aset terbesar bagi perusahaan. 

Konsumen melihat merek sebagai bagian produk yang penting dan merek dapat 

menambah nilai produk. Konsumen akan memiliki pandangan tersendiri pada satu 

merek meski banyak tersedia merek alternatif. Adanya keunggulan merek pada 

suatu produk dibanding merek produk pesaing sangat dibutuhkan karena dapat 
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menjadi daya tarik pertama dan utama yang mudah tertanam dibenak konsumen 

dan dapat meningkatkan nilai penjualan suatu merek. 

 

Salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan nilai penjualan adalah melalui 

keberadaan brand community atau komunitas merek. Dengan munculnya brand 

community yang tidak lain adalah komunitas yang mempergunakan produk satu 

merek dan model diyakini menjadi pasar yang sangat potensial di masa depan. 

Untuk itu, perusahaan harus dapat menjalin hubungan yang erat terhadap 

komunitas merek, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan 

terhadap merek yang dijualnya. 

 

Loyalitas konsumen akan merek sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk 

dapat mempertahankan pangsa pasarnya dan dengan adanya brand community 

diharapkan dapat mempertahankan loyalitas merek para anggota komunitas 

tersebut. Sebagaimana menurut Muniz dan O’Guin (2001) komunitas merek 

(brand community) merupakan suatu bentuk komunitas yang terspesialisasi, 

komunitas yang memiliki ikatan yang tidak berbasis pada ikatan secara geografis, 

namun lebih didasarkan pada seperangkat struktur hubungan sosial di antara 

penggemar merek tertentu. Sebagaimana Muniz dan O’Guin (2001), bahwa brand 

community memiliki tiga komponen, yaitu:  

1. Kesadaran bersama, yang terdiri dari: legitimasi dan loyalitas merek oposisi. 

2. Ritual dan tradisi, yang terdiri dari: merayakan sejarah merek dan berbagi 

cerita merek.  

3. Rasa tanggung jawab moral, yang terdiri dari: integrasi dan mempertahankan 

anggota, dan membantu dalam penggunaan merek. 
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Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan Eddy Febryanto 

(2015) yang berjudul Pengaruh  Brand Community terhadap Loyalitas Merek 

pada Komunitas Yamaha Vixion Club Purworejo. Indikator yang digunakan 

dalam mengukur Brand Community adalah: (Legitimasi, Loyalitas merek oposisi, 

Merayakan sejarah merek, Berbagi cerita merek, Integrasi dan mempertahankan 

anggota, Variabel membantu dalam penggunaan merek). Sementara itu loyalitas 

merek diukur dengan menilai hasil yang paling diharapkan dari pertanyaan 

kuisoner yang diajukan. 

 

Brand community menjadi sebuah bukti akan adanya perhatian konsumen 

terhadap brand. Perhatian ini merupakan modal yang penting bagi pembentukan 

loyalitas. Brand mendapatkan manfaat lain dari brand community melalui 

aktivitas anggota dalam berbagi pengetahuan, pengalaman dan harapan mereka 

mengenai brand yang mereka gunakan. Segala manfaat yang ditawarkan oleh 

brand akan lebih mudah untuk diketahui dan diyakini. Segala harapan-harapan 

yang diutarakan oleh konsumen akan menjadi sumber inovasi yang penting bagi 

brand. Sasaran pertama dari brand community adalah menciptakan pasar setia dari 

pengguna produknya, bahkan pada tahap tertentu penggunaan produk itu tidak 

hanya sebatas pada kesetiaan tapi sudah masuk ke tahap way of life, sehingga 

ketergantungan gaya hidup konsumen tersebut terhadap produknya akan sangat 

tinggi. 

 

Dengan demikian menjadi suatu tuntutan bagi produsen scooter matic Piaggio 

untuk dapat terus berjuang dalam mengikuti perkembangan pasar di lapangan, 

salah satunya adalah dengan membentuk komunitas merek atau brand community 
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yang sedang di jalin dan dibina agar dapat memberikan image yang baik dan tidak 

mudah dilupakan oleh konsumen, sehingga dapat menumbukan konsumen yang 

lain untuk dapat merasa tertarik dalam menggunakan produk-produk matik 

Piaggio. Adapun penggunaan motor scooter matic Piaggio dapat terlihat dari 

brand community yang merupakan komunitas scooter matic besar yang ada di 

wilayah Lampung, dengan nama Komunitas Modern Vespa Addict Lampung. 

Jumlah peserta yang tergabung dalam Komunitas ini terdiri dari 185 orang. 

 

Modern Vespa Addict Lampung merupakan komunitas dari para pengguna sepeda 

motor  Vespa Piaggio, perkembangan komunitas tersebut di Lampung belakangan 

dapat menarik minat orang untuk membeli dan menggunakan sepeda Vespa 

Piaggio, karena tertarik pada komunitas yang aktif dalam hal modifikasi, event 

dan touring. Sehingga menarik penulis untuk meneliti mengenai keberadaan 

komunitas Vespa Piaggio dengan melihat sebarapa besar loyalitas anggota 

komunitas ini. 

 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka perlu dikaji 

mengenai loyalitas konsumen terhadap suatu merek yang didukung oleh adanya 

komunitas merek (brand community) yang berkembang. Untuk itu, penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan permsalahan-permasalahan yang 

ada dan menuangkannya kedalam judul: “Pengaruh Brand Community 

terhadap Loyalitas Merek Motor Scooter Matic Vespa Piaggio pada 

Komunitas Modern Vespa Addict Lampung”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh signifikan antara legitimasi terhadap loyalitas merek 

pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa Addict 

Lampung? 

2. Apakah ada pengaruh signifikan antara loyalitas merek oposisi terhadap 

loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern 

Vespa Addict Lampung? 

3. Apakah ada pengaruh signifikan antara merayakan sejarah merek terhadap 

loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern 

Vespa Addict Lampung? 

4. Apakah ada pengaruh signifikan antara berbagi cerita merek terhadap loyalitas 

merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa 

Addict Lampung? 

5. Apakah ada pengaruh signifikan antara integrasi dan mempertahankan anggota 

terhadap loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas 

Modern Vespa Addict Lampung? 

6. Apakah ada pengaruh signifikan antara membantu dalam penggunaan merek 

terhadap loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas 

Modern Vespa Addict Lampung? 

7. Apakah ada pengaruh brand community terhadap loyalitas merek pada Motor 

Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa Addict Lampung? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand 

community terhadap loyalitas merek Motor Scooter Matic Vespa Piaggio 

Komunitas Modern Vespa Addict Lampung. Secara khusus tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh legitimasi terhadap loyalitas merek pada 

Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa Addict 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh loyalitas merek oposisi terhadap 

loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern 

Vespa Addict Lampung. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh merayakan sejarah merek terhadap 

loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern 

Vespa Addict Lampung. 

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh berbagi cerita merek terhadap loyalitas 

merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa 

Addict Lampung. 

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh integrasi dan mempertahankan anggota 

terhadap loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas 

Modern Vespa Addict Lampung. 

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh membantu dalam penggunaan merek 

terhadap loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas 

Modern Vespa Addict Lampung. 
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7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh brand community terhadap loyalitas 

merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa 

Addict Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan perusahaan atau produsen dalam mengeluarkan produk-produk 

di masa mendatang. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

informasi bagi pembaca di bidang pemasaran. 

2. Manfaat akademik  

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan 

mengenai pengaruh brand community terhadap loyalitas merek pada Motor 

Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa Addict Lampung. 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Brand Community 

2.1.1 Pengertian Brand Community 

Brand Community adalah suatu komunitas yang disusun atas dasar kedekatan 

dengan suatu produk atau merek. Perkembangan terakhir dalam pemasaran dan 

penelitian perilaku konsumen sebagai hasil dari hubungan antara merek, identitas 

individu dan budaya. Diantara konsep yang menjelaskan perilaku konsumen 

dengan suatu merek tertentu. 

 

Istilah “Brand Community” pertama dikemukakan oleh Muniz & O’Guinn (2001) 

yang menyatakan bahwa Brand Community adalah suatu bentuk komunitas yang 

terspesialisasi, komunitas yang memiliki ikatan yang tidak berbasis pada ikatan 

secara geografis, namun lebih didasarkan pada seperangkat struktur hubungan 

sosial di antara penggemar merek tertentu. Mc Alexander & Schouten (2002) 

mendefinisikan bahwa Brand Community (komunitas merek) sebagai kelompok 

sosial yang berbeda yang dipilih secara pribadi berdasarkan pada persamaan 

komitmen terhadap kelas produk tertentu, merek dan aktivitas konsumsi. 

Hubungan komunikasi tersebut tidaklah perlu aktif tetapi paling tidak 

keberadaannya dapat ditemukan. Hubungan antara komunitas dan kebutuhan 
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konsumen menurut Resnick (2008) ada beberapa kebutuhan konsumen yang dapat 

terpenuhi di dalam suatu komunitas, diantaranya adalah: 

1. Informasi 

Konsumen diberikan kebebasan untuk membagikan informasi mengenai 

pengalaman mereka bersama produk yang mereka miliki, hal ini dapat 

membantu konsumen dalam menentukan produk mana yang akan mereka beli. 

Adanya review dari anggota yang ahli (expert) memberikan banyak informasi 

dan masukan bagi konsumen mengenai bagaimana memaksimalkan 

penggunaan produk. 

2. Komunikasi 

Bukti nyata dari sebuah komunitas adalah adanya suatu komunikasi dari setiap 

anggota. Berbagai aktivitas dapat menjadi sangat bernilai bagi konsumen dan 

didalam aktivitas tersebuut terjalin komunikasi antar konsumen. Komunikasi 

dapat menjadi media informasi bagi konsumen untuk mengetahui lebih banyak 

mengenai produk. 

3. Entertainment 

Komunitas menyediakan hiburan bagi konsumen yang menjadi anggotanya. 

Konsumen dapat menikmati setiap aktivitas hiburan yang disediakan oleh 

pemilik komunitas dengan mengikuti berbagai kegiatan dalam komunitas. 

4. Productivity 

Konsumen dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam memberikan 

masukan dalam kemajuan produk atau perusahaan melalui komunitas. 

Komunitas menyediakan akses bagi konsumen untuk menyalurkan berbagai 
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macam informasi yang berguna bagi perusahaan atau pihak lainnya yang 

berhubungan. 

5.  Feedback 

Konsumen menggunakan fasilitas berbagi informasi di dalam komunitas untuk 

memberikan feedback kepada perusahaan mengenai kesukaan atau 

ketidaksukaan mereka terhadap produk yang telah dikonsumsi. Selain itu 

feedback diberikan dalam bentuk solusi pemecahan masalah serta product 

improvement. 

 

Kotler dan Garry (2008) menyatakan bahwa, didalam Brand Community terdapat 

consumer community atau komunitas konsumen yang merupakan salah satu alat 

yang penting dalam membangun merek. Consumer community atau komunitas 

konsumen yang merupakan salah satu alat yang penting dalam membangun 

merek. Consumer community membuat konsumen mencurahkan perhatiannya 

kepada merek yang mereka miliki.  

 

Sebagaimana dijelaskan kembali oleh Kotler dan Keller (2006) bahwa komunitas 

merek atau klub merek dapat terbuka bagi setiap orang yang membeli produk atau 

jasa. Selain itu dengan strategi ini perusahaan membangun sebuah ikatan 

hubungan jangka panjang dengan konsumen. Berdasarkan definisi di atas, bahwa 

Brand Community berangkat dari essensinya yaitu merek itu sendiri dan 

selanjutnya berfungsi dalam membangun relasi dari setiap angggota yang 

merupakan pengguna atau yang tertarik dengan merek tersebut. 
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2.1.2 Komponen-Komponen Brand Community 

Menurut Muniz dan O’Guinn (2001), dalam jurnal yang berjudul Brand 

Community, menemukan bahwa terdapat tiga tanda penting dalam komunitas 

merek, yaitu: 

1. Kesadaran bersama (Consciousness of kind) 

Elemen terpenting dari komunitas adalah kesadaran masyarakat atas suatu jenis 

produk, dan ini jelas terlihat dalam komunitas. Setiap anggota saling berbagi 

(share), setiap anggota merasa bahwa hubungannya dengan merek itu penting, 

namun lebih penting lagi, mereka merasa hubungannya lebih kuat satu sama 

lain sesama anggota. Anggota merasa bahwa mereka yang saling mengenal, 

walaupun mereka tidak pernah bertemu. Segitiga ini adalah konstelasi sosial 

yaitu pusat dari komunitas merek. Setiap anggota juga memiliki catatan 

penting yang menjadi batasan antara pengguna merek lain. Ada beberapa 

kualitas penting, tidak mudah diungkapkan secara verbal, yang membedakan 

mereka dari yang lain dan membuat mereka serupa satu sama lain.  

 

Demarkasi seperti ini biasanya meliputi referensi merek untuk pengguna yang 

“berbeda” atau “khusus” dibandingkan dengan pengguna merek lain. Seperti 

mereka memiliki cara untuk menyapa khusus antar anggota atau sebutan 

khusus antar anggota. Kesadaran dari jenis yang ditemukan pada komunitas 

merek tidak terbatas pada suatu daerah geografis. Hal ini terlihat pada 

penelitian kolektif tentang komunitas, serta analisis dalam halaman Web. 

Komunitas merek digambarkan oleh besarnya komunitas. Anggota merasa 

menjadi bagian dari anggota besar, namun dengan mudah membayangkan 
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komunitas. Komunitas merek tidak hanya diakui namun juga dirayakan. 

Didalam indikator Conciousness of Kind ini terdapat dua elemen, yaitu: 

a. Legitimasi (Legitimacy) 

Legitimasi adalah proses dimana anggota komunitas membedakan antara 

anggota komunitas dengan yang bukan anggota komunitas, atau memiliki 

hak yang berbeda (Muniz dan O’Guin, 2001). Dalam konteks ini merek 

dibuktikan atau ditunjukkan oleh “yang benar-benar mengetahui merek” 

dibandingkan dengan “alasan yang salah” memakai merek. Alasan yang 

salah biasanya dinyatakan oleh kegagalan dalam menghargai budaya, 

sejarah, ritual, tradisi, dan simbol-simbol komunitas.  

 

Komunitas merek secara umum membuka organisasi sosial yang tidak 

menolak adanya anggota apapun, namun seperti komunitas pada umumnya 

bahwa mereka memiliki status hirarki. Siapapun yang setia kepada suatu 

merek bisa menjadi anggota komunitas, tanpa kepemilikan. Namun, 

kesetiaan kepada merek harus tulus dan memiliki alasan yang tepat. Yang 

membedakan antara anggota komunitas yang benar-benar memiliki 

kepercayaan pada merek dan mereka yang hanya kebetulan memiliki produk 

merek tersebut adalah kepeduliannya terhadap merek tersebut. Namun 

legitimasi tidak selalu ada dalam suatu komunitas merek. 

 

b. Loyalitas Merek Oposisi (Oppositional Brand Loyalty) 

Loyalitas merek oposisi adalah proses sosial yang terlibat selain kesadaran 

masyarakat atas suatu jenis produk (Muniz dan O’Guin (2001). Melalui 

oposisi dalam kompetisi merek, anggota komunitas merek mendapat aspek 
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pengalaman yang penting dalam komunitasnya, serta komponen penting 

pada arti merek tersebut. Ini berfungsi untuk menggambarkan apa yang 

bukan merek dan siapakah yang bukan anggota komunitas merek. Pilihan 

konsumen dalam menggunakan merek adalah yang menandai bahwa itu 

merupakan pilihan mereka dalam berbagai gaya hidup. 

2. Ritual dan tradisi (Rituals and tradition) 

Ritual dan tradisi juga nyata adanya dalam komunitas merek. Ritual dan tradisi 

mewakili proses sosial yang penting dimana arti dari komunitas itu adalah 

mengembangkan dan menyalurkan dalam komunitas. Beberapa diantaranya 

berkembang dan dimengerti oleh seluruh anggota komunitas, sementara yang 

lain lebih diterjemahkan dalam asal usulnya dan diaplikasikan. Ritual dan 

tradisi ini dipusatkan pada pengalaman dalam menggunakan merek dan berbagi 

cerita pada seluruh anggota komunitas. (Muniz dan O’Guin, 2001). Seluruh 

komunitas merek bertemu dalam suatu proyek dimana dalam proyek ini ada 

beberapa bentuk upacara atau tradisi. Ritual dan tradisi dalam komunitas merek 

ini berfungsi untuk mempertahankan tradisi budaya komunitas. Ritual dan 

tradisi yang dilakukan diantaranya yaitu: 

a. Merayakan Sejarah Merek (Celebrating The History Of The Brand) 

Menanamkan sejarah dalam komunitas dan melestarikan budaya adalah 

penting. Pentingnya sejarah merek yang juga tampak jelas tertera di 

halaman web yang dikhususkan. Adanya konsistensi yang jelas ini adalah 

suatu hal yang luar biasa. Misalnya adanya perayaan tanggal berdirinya 

suatu komunitas merek. Apresiasi dalam sejarah merek seringkali berbeda 

pada anggota yang benar-benar menyukai merek dengan yang hanya 
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kebetulan memiliki merek tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan suatu 

keahlian, status keanggotaan, dan komitmen pada komunitas secara 

keseluruhan. Mitologi merek ini menguatkan komunitas dan menanamkan 

nilai perspektif. Status anggota diperoleh dari migrasi dari marginal ke 

status komunitas yang mendalam menambahkan nilai pengalaman dalam 

menggunakan merek. 

b. Berbagi Cerita Merek (Sharing Brand Stories) 

Berbagi cerita pengalaman menggunakan produk merek adalah hal yang 

penting untuk menciptakan dan menjaga komunitas. Cerita berdasarkan 

pengalaman memberi arti khusus antar anggota komunitas, hal ini akan 

menimbulkan hubungan kedekatan dan rasa solidaritas antar anggota. 

Secara mendasar, komunitas menciptakan dan menceritakan kembali mitos 

tentang pengalaman apa yang dialaminya pada komunitas. Berbagi cerita 

merek adalah hal yang penting karena proses ini mengukuhkan kesadaran 

yang baik antara anggota dan merek yang memberikan kontribusi pada 

komunitas.  

 

Hal ini juga membantu dalam pembelajaran nilai-nilai umum. Lebih lanjut, 

dengan berbagai komentar dengan anggota komunitas lainnya, maka salah 

satu anggota akan merasa lebih aman didalamnya, pemahaman bahwa ada 

banyak anggota yang juga merasakan pengalaman yang sama. Ini adalah 

keuntungan utama dalam komunitas. Hal ini juga membantu melestarikan 

warisan sehingga merek tetap hidup dari budaya dan komunitas mereka. 

Dalam semua komunitas, teks dan simbol yang kuat adalah yang mewakili 

budaya kelompok, tetapi komunitas merek mungkin lebih mengarah pada 
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pandangan masyarakat kontemporer konsumen. Anggota komunitas merek 

berbagi interpretasi strategi, dan dengan itu juga mewakili interpretasi 

komunitas. 

3. Rasa Tanggung Jawab Moral (Moral Responsibility) 

Komunitas juga ditandai dengan tanggung jawab moral bersama. Tanggung 

jawab moral adalah memiliki rasa tanggungjawab dan berkewajiban secara 

keseluruhan, serta kepada setiap anggota komunitas (Muniz dan O’Guin, 

2001). Rasa tanggung jawab moral ini adalah hasil kolektif yang dilakukan dan 

memberikan kontribusi pada rasa kebersamaan dalam kelompok. Tanggung 

jawab moral tidak perlu terbatas untuk menghukum kekerasan, peduli pada 

hidup. Sisitem moral bisa halus dan kontekstual. Demikianlah halnya dengan 

komunitas merek. Sejauh ini tanggungjawab moral hanya terjadi dalam 

komunitas merek. Hal ini nyata, paling tidak ada dua hal penting dan misi 

umum tradisional, yaitu: 

a. Integrasi dan Mempertahankan Anggota (Integrating and retaining 

members) 

Dalam komunitas tradisional memperhatikan pada kehidupan umum. 

Perilaku yang konsisten dianggap sebagai dasar tanggungjawab 

keanggotaan komunitas. Untuk memastikan kelangsungan hidup jangka 

panjang yang diperlukan untuk mempertahankan anggota lama dan 

mengintegrasikan baru. Tradisional masyarakat di sana adalah adanya 

kesadaran moral sosial. Komunitas yang formal dan tidak formal 

mengetahui batas dari apa yang benar dan yang salah, yang tepat dan yang 

tidak tepat. Walaupun ada, lebih kurang dari variabilitas yang dijelaskan 
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secara resmi oleh anggota komunitas, ada rasa di antara anggota masyarakat 

bahwa adanya kesadaran sosial dan kontrak. Hal ini juga berlaku dalam 

komunitas merek. 

b. Membantu Dalam Penggunaan Merek (Assisting in the use of the brand) 

Tanggung jawab moral meliputi pencarian dan membantu anggota lain 

dalam penggunaan merek. Meskipun terbatas dalam cakupan, bantuan ini 

merupakan komponen penting dari komunitas. Sebagian besar informan 

melaporkan telah membantu orang lain baik yang dikenal maupun tidak. Ini 

adalah sesuatu yang mereka lakukan “tanpa berpikir,” hanya bertindak dari 

rasa tanggung jawab yang mereka rasakan terhadap anggota komunitas. 

Salah satu cara ini merupakan perwujudan dari diri sendiri, bantuan itu 

sendiri melalui tindakan untuk membantu antar anggota komunitas 

memperbaiki produk atau memecahkan masalah, khususnya yang 

melibatkan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman beberapa tahun 

menggunakan merek. Masing-masing elemen dari komponen-komponen 

Brand Community tersebut selanjutnya merupakan variabel yang mandiri. 

 

2.1.3 Karakteristik yang Mendorong Terbentuknya Brand Community 

Sebuah penelitian tentang komunitas merek dalam industri majalah di New 

Zeeland (Davidson et.al, 2007) menemukan terdapat 5 karakteristik yang 

mendorong terbentuknya komunitas merek, yaitu: 

1. Brand Image 

Citra merek yang terdefinisi dengan baik akan membentuk komunitas merek. 
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2. Aspek Hedonis 

Komunitas merek umumnya lebih pada produk yang kaya akan kualitas daya 

ekspresi, pengalaman dan hedonis. 

3. Sejarah 

Merek yang memiliki sejarah hidup yang panjang akan lebih memungkinkan 

terciptanya komunitas merek secara alamiah. 

4. Konsumsipublik 

Produk-produk yang dikonsumsi secara publik mampu menciptakan komunitas 

mereknya. Produk yang dikonsumsi publik akan melahirkan konsumen yang 

saling berbagi apresiasi dengan sesamanya, hal ini menjadikan kesempatan 

untuk menciptakan komunitas merek lebih tinggi. 

5. Persaingan yang tinggi 

Tingginya persaingan produk mendorong konsumen setianya untuk bersatu dan 

membentuk komunitas terhadap merek yang disukai. 

 

2.2 Loyalitas Merek 

2.2.1 Pengertian Loyalitas Merek 

Loyalitas secara harfiah diartikan kesetiaan, yaitu kesetiaan seseorang terhadap 

suatu objek. Ada banyak definisi loyalitas merek ditinjau dari berbagai macam 

sudut pandang. Definisi yang umum dipakai adalah penjelasan bahwa loyalitas 

merek merupakan suatu preferensi konsumen secara konsisten untuk melakukan 

pembelian pada merek yang sama pada produk yang spesifikasi atau pelayanan 

tertentu. 
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Setiadi (2003) menyatakan bahwa loyalitas merek dapat didefinisikan sebagai 

sikap menyenangi suatu merek yang direpresentasikan dalam pembelian yang 

konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. Pada loyalitas merek, tidak ada 

lagi merek yang dipertimbangkan untuk dibeli selain merek produk yang sering 

dibelinya. Loyalitas merek juga merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan 

kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang 

mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek yang lain, terutama jika 

pada merek tersebut didapati adanya perubahan, baik yang menyangkut harga 

ataupun atribut lain.  

 

Pelanggan yang loyal pada umumnya akan melanjutkan pembelian merek tersebut 

meski dihadapkan banyak alternatif merek pesaing yang menawarkan 

karakteristik produk yang lebih unggul. Sebaliknya, 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 kenyaman pemakaiannya 

serta atribut lain yang ditawarkan oleh merek lain (Durianto, 2007). 

 

Adapun menurut Griffin (2005) prasyarat untuk mengembangkan loyalitas 

diperlukan adanya 2 keterikatan yang dirasakan pelanggan terhadap produk dan 

jasa tertentu yaitu pertama tingkat preferensi (seberapa besar keyakinan) 

pelanggan terhadap produk dan jasa tertentu dan yang kedua tingkatan 

differensiasi produk yang dipersepsikan, misalnya seberapa signifikan pelanggan 

membedakan produk atau jasa tertentu dari alternatif-alternatif lain.  
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Berdasarkan beberapa definisi diatas, loyalitas merek merupakan bentuk 

preferensi konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek 

yang sama pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu sehingga 

pengukuran loyalitas merek akan melibatkan pengukuran sikap (aspek kognitif, 

afektif, dan konatif konsumen terhadap merek). 

 

2.2.2 Aspek-Aspek Loyalitas Merek 

Loyalitas merupakan sebuah konsep yang menekankan pada runtutan pembelian, 

proporsi pembelian, atau dapat juga probabilitas pembelian (Swastha, 2010). 

Loyalitas berkembang melalui empat tahap, yaitu: 

a. Kognitif (cognitive) merupakan representasi dari apa yang dipercayai oleh 

konsumen. Komponen kognitif ini berisikan persepsi, kepercayaan dan 

stereotype seorang konsumen mengenai suatu merek. Loyalitas berarti bahwa 

konsumen akan setia terhadap semua informasi yang menyangkut harga, segi 

keistimewaan merek dan atribut-atribut penting lainnya. Konsumen yang loyal 

dari segi kognitif akan mudah dipengaruhi oleh strategi persaingan dari merek-

merek lain yang disampaikan lewat media komunikasi khususnya iklan 

maupun pengalaman orang lain yang dikenalnya serta pengalaman pribadinya. 

b. Afektif (affective), yaitu komponen yang didasarkan pada perasaan dan 

komitmen konsumen terhadap suatu merek. Konsumen memiliki kedekatan 

emosi terhadap mrek tersebut. Loyalitas afektif ini merupakan fungsi dari 

perasaan (affect) dan sikap konsumen terhadap sebuah merek seperti rasa suka, 

senang, gemar, dan kepuasan pada merek tersebut. Konsumen loyal secara 

afektif dapat bertambah suka dengan merek-merek pesaing apabila merek-

merek pesaing tersebut mampu menyampaikan pesan melalui asosiasi dan 
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bayangan konsumen yang dapat mengarahkan mereka kepada rasa tidak puas 

terhadap merek yang sebelumnya. 

c. Konatif (conative), merupakan batas antara dimensi loyalitas sikap dan 

loyalitas perilaku yang direpresentasikan melalui kecenderungan perilaku 

konsumen untuk menggunakan merek yang sama di kesempatan yang akan 

datang. Komponen ini juga berkenaan dengan kecenderungan konsumen untuk 

membeli merek karena telah terbentuk komitmen dalam diri mereka untuk 

tetap mengkonsumsi merek yang sama. Bahaya-bahaya yang mungkin muncul 

adalah jika para pemasar merek pesaing berusaha membujuk konsumen 

melalui pesan yang menantang keyakinan mereka akan merek yang telah 

mereka gunakan sebelumnya. Umumnya pesan yang dimaksud dapat berupa 

pembagian kupon berhadiah maupun promosi yang ditujukan untuk membuat 

konsumen langsung membeli. 

d. Tindakan (action), berupa merekomendasikan atau mempromosikan merek 

tersebut kepada orang lain. Konsumen yang loyal secara tindakan akan mudah 

beralih kepada merek lain jika merek yang selama ini ia konsumsi tidak 

tersedia di pasaran. Loyal secara tindakan mengarah kepada tingkah laku 

mempromosikan merek tersebut kepada orang lain. 

 

2.2.3 Merek 

Menurut Kotler (2009) mendefinisikan merek adalah sebagai nama, istlah, tanda, 

simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek membedakan penjual, produsen 

atau produk dari penjual, produsen atau produk lain. 
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Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan 

keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merekmerek terbaik 

memberikan jaminan mutu. Akan tetapi, merek lebih dari sekedar simbol. Merek 

dapat memiliki enam level pengertian. Kotler (2009) menyatakan sebagai berikut: 

1. Atribut: merek mengingatkan pada atribut tertentu. Mercedes memberi kesan 

sebagai mobil yang mahal, dibuat dengan baik, dirancang dengan baik, tahan 

lama, dan bergengsi tinggi. 

2. Manfaat: bagi konsumen, kadang sebuah merek tidak sekadar menyatakan 

atribut, tetapi manfaat. Mereka memberi produk tidak membeli atribut, tetapi 

membeli manfaat. Atibut yang dimiliki oleh suatu produk dapat terjemahkan 

menjadi mafaat fungsional dan atau emosional. Sebagai contoh: atribut “tahan 

lama” diterjemahkan menjadi mafaat fungsional “tidak perlu cepat beli lagi, 

atribut ”mahal” diterjemahkan menjadi manfaat emosional “bergengsi”, dan 

lain-lain. 

3. Nilai: merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Jadi, Mercedes 

berarti kinerja tinggi, keamanan, gengsi, dan lain-lain. 

4. Budaya: merek juga mewakili budaya tertentu. Mercedes mewakili budaya 

Jerman, terorganisai, efisien, bermutu tinggi. 

5. Kepribadian: merek mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes 

mencerminkan pimpinan yang masuk akal (orang), singa yang memerintah 

(binatang), atau istana yang agung (objek). 

6. Pemakai: merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Mercedes menunjukkan pemakainya seorang 

diplomat atau eksekutif. 
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2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Merek 

Menurut Gounaris & Stathakopoulus (2004) menyatakan bahwa loyalitas merek 

dipengaruhi oleh beberap aktor, yaitu: 

1. Consumer Drivers merupakan dorongan-dorongan yang berasal dari konsumen 

itu sendiri,yang terdir dari: 

a. Aspek demografis yang menyangkut faktor usia dan penghasilan. Hubungan 

antara usia dan loyalitas merek adalah positif. Semakin bertambahnya usia 

seseorang, maka loyalitasnya terhadap merek semakin meningkat. 

b. Aspek psikografis yang menyangkut pengetahuan, pengalaman dan 

kepribadian konsumen. Faktor psikografis yang mempengaruhi loyalitas 

konsumen terhadap merek adalah tipe kepribadian individu yang tidak 

meyukai resiko (risk aversion) dan tipe kepribadian individu yang suka 

mencari variasi, termasuk merek (variety seeking). Individu yang bertipe 

kepribadian tidak menyukai resiko akan mempertahankan merek yang telah 

dipakai meski banyak tawaran untuk berpindah merek. Mereka sangat 

mencemaskan ketidaknyamanan yang mungkin akan mereka terima jika 

berpindah merek, sehingga loyalitasnya akan suatu merek akan cenderung 

tinggi. Konsumen yang bertipe kepribadian suka mencari variasi akan 

berperilaku kebalikan dari tipe kepribadian sebelumnya. Mereka tidak 

peduli dengan resiko yang akan mereka hadapi jika harus berpindah merek. 

Mereka akan selalu memanfaatkan untuk mencoba merekmerek baru, 

sehingga loyalitasnya pada suatu merek akan rendah. 
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2.  Brand drivers, merupakan atribut-atribut pada merek yang juga berperan 

sebagai komponen karakteristik produk yang memilki keterikatan emosional 

dengan konsumen. Karakteristik produk yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Reputasi merek (brand reputation), yaitu tanda ekstrinsik yang dihubungkan 

dengan produk. Reputasi memberikan indikasi kuat terhadap kualitas 

produk sehingga akan menciptakan loyalitas terhadap merek. Reputasi yang 

kuat terhadap merek merupakan faktor yang signifikan dalam membangun 

loyalitas merek karena reputasi merek memperkuat persepsi terhadap 

ekuitas merek. Selain itu, reputasi merek akan memperkuat kebiasaan 

konsumen untuk menggunakan merek tertentu dan membuat merek tersebut 

disukai konsumen. Hasilnya, reputasi merek akan menciptakan loyalitas 

merek yang tinggi pada konsumen yang juga akan meningkatkan pangsa 

pasar (market share). 

b. Ketersediaan merek pengganti (availability of substitute brand). Ketika 

beberapa produk dipersepsi secara sama oleh konsumen, perbedaan diantara 

merek tersebut sukar untuk diketahui. Akibatnya, individu tidak mempunyai 

alasan untuk loyal terhadap merek tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa jika beberap merek memiliki persepsi yang sama, maka 

akan memunculkan loyalitas yang rendah. Hal tersebut muncul karena pada 

saat akan melakukan pembelian, konsumen tidak menetapkan merek yang 

akan dibelinya melainkan menentukan beberapa apublikatif merek yang 

dianggap sama oleh konsumen. 
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3. Social Drivers, yaitu lingkungan sosial disekitar konsumen yang dapat 

mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu merek, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengaruh kelompok sosial (social group influences). Kelompok sosial 

berpengaruh langsung terhadap siakap dan perilaku seseorang. Suatu 

kelompok akan menjadi referensi utama seseorang dalam membeli produk. 

Ketika individu mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut, 

besar tidaknya pengaruh dari kelompok referensi tergantung dari mudah 

tidaknya individu untuk dipengaruhi, kedekatan dengan kelompok dan 

tingkat kejelasan produk. Pengaruh referensi yang kuat dengan mudah akan 

dapat mengubah perilaku anggotanya atau calon anggotanya. Salah satu 

contoh dari social group adalah virtual group dan Brand Community. Para 

produsen sangat tertarik dalam mempelajari tentang mengorganisasikan dan 

memfasilitasi suatu Brand Community (Mc. Alexander, Schouten and 

Koenig, 2002). Banyak alasan yang mendasari ketertarikan tersebut, 

diantaranya kemampuan Brand Community dalam mempengaruhi persepsi 

dan tindakan anggotanya. 

b. Rekomendasi teman sebaya (peer recomendation), selain kelompok 

referensi, anjuran teman juga dapat mempengaruhi loyalitas merek. 

Pengaruh normatif teman sebaya dan identifikasi terhadap kelompok teman 

sebaya merupakan petunjuk bagi individu unutuk mencari produk, merek 

dan toko. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Kusuma (2010) dengan judul Analisis Pengaruh Brand 

Community Terhadap Loyalitas Merek Pada Pengguna Honda Megapro di 

Surakarta.  Hasil penelitian menunjukkan dari keenam variabel brand community 

yaitu legitimasi, loyalitas merek oposisi, merayakan sejarah merek, berbagi cerita 

merek, integrasi dan mempertahankan anggota, dan membantu dalam penggunaan 

merek, yang signifikan adalah loyalitas merek oposisi, berbagi cerita merek, 

integrasi dan mempertahankan anggota, dan membantu dalam penggunaan merek. 

 

Penelitian oleh Handayani (2011) dengan judul Pengaruh Brand Community 

“Ikatan Mio-Matic Jateng-DIY (IMJD)” terhadap Loyalitas Konsumen Sepeda 

Motor Yamaha Mio. Hasil analis menunjukkan bahwa brand community 

berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Semakin tinggi kepercayaan 

Ikatan Mio-Matic Jateng-DIY (IMJD) terhadap merek, semakin tinggi tingkat 

loyalitas terhadap merek sepeda motor Yamaha Mio. Brand community 

berpengaruh positif terhadap brand loyalty, artinya semakin baik ikatan yang 

dibangun oleh Ikatan Mio-Matic Jateng-DIY (IMJD), maka semakin tinggi tingkat 

loyalitas merek (brand loyalty). 

 

Penelitian oleh Febryanto (2015) dengan mengambil judul Pengaruh  Brand 

Community terhadap Loyalitas Merek pada Komunitas Yamaha Vixion Club 

Purworejo. Hasil penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa variabel brand community yang terdiri dari 

legitimasi, loyalitas merek oposisi, merayakan sejarah merek, berbagi cerita 

merek, integrasi dan mempertahankan anggota, dan membantu dalam penggunaan 
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merek secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas merek pada komunitas Yamaha Vixion Club di Purworejo. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dapat dilihat hasil penelitian 

sebagaimana pada tabel berikut: 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Penelitian Nama Peneliti Hasil Penelitian 

1. Analisis Pengaruh 

Brand Community 

Terhadap Loyalitas 

Merek Pada Pengguna 

Honda Megapro di 

Surakarta. 

Kusuma 

(2010) 

Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan dari 

keenam variabel brand community 

(legitimasi, loyalitas merek 

oposisi, merayakan sejarah merek, 

berbagi cerita merek, integrasi dan 

mempertahankan anggota, dan 

membantu dalam penggunaan 

merek), yang signifikan adalah 

loyalitas merek oposisi, berbagi 

cerita merek, integrasi dan 

mempertahankan anggota, dan 

membantu dalam penggunaan 

merek. 

 

2. Pengaruh Brand 

Community “Ikatan 

Mio-Matic Jateng-DIY 

(IMJD)” terhadap 

Loyalitas Konsumen 

Sepeda Motor Yamaha 

Mio. 

Handayani 

(2011) 

Penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi linier 

ganda. Hasil analis menunjukkan 

Brand community berpengaruh 

positif terhadap brand loyalty, 

artinya semakin baik ikatan yang 

dibangun oleh Ikatan Mio-Matic 

Jateng-DIY (IMJD), maka semakin 

tinggi tingkat loyalitas loyalitas 

merek (brand loyalty). 

 

3. Pengaruh  Brand 

Community terhadap 

Loyalitas Merek pada 

Febryanto 

(2015) 

Teknik analisis data penelitian 

menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian ini 
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No Judul Penelitian Nama Peneliti Hasil Penelitian 

Komunitas Yamaha 

Vixion Club Purworejo. 

 

bahwa variabel brand community 

terdiri dari legitimasi, loyalitas 

merek oposisi, merayakan sejarah 

merek, berbagi cerita merek, 

integrasi dan mempertahankan 

anggota, dan membantu dalam 

penggunaan merek secara parsial 

dan simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas 

merek pada komunitas Yamaha 

Vixion Club di Purworejo. 

 

 

 

Dari ringkasan penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa perbedaan dalam 

penelitian ini, peneliti menggabungkan beberapa variabel dari penelitian terdahulu 

yaitu dengan X1 legitimasi, X2 loyalitas merek oposisi, X3 merayakan sejarah 

merek, X4 berbagi cerita merek, X5 integrasi dan mempertahankan anggota, X6 

membantu dalam penggunaan merek adalah sebagai variabel independen dan Y 

loyalitas merek adalah sebagai variabel dependen. Selanjutnya peneliti mencoba 

mengambil objek penelitian pada sebuah komunitas yang cukup besar di Bandar 

Lampung, sehingga lokasi penelitian dan waktu penelitian adalah berbeda dengan 

penelitian terdahulu. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pemaparan pada teori di atas, maka dapat dijelaskan kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan 

sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

 

Legitimasi (X1) 

 

 

Loyalitas Merek 

(Y) 

 

Loyalitas Merek  

Oposisi (X2) 

 

 

Merayakan Sejarah  

Merek (X3) 

 

 

Berbagi Cerita  

Merek (X4) 

 

Integrasi dan 

Mempertahankan 

Anggota (X5) 

 

 

Membantu dalam 

Penggunaan Merek (X6) 

 

Brand Community 
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1. Diduga terdapat pengaruh signifikan legitimasi terhadap loyalitas merek pada 

Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa Addict 

Lampung. 

2. Diduga terdapat pengaruh signifikan loyalitas merek oposisi terhadap loyalitas 

merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa 

Addict Lampung. 

3. Diduga terdapat pengaruh signifikan merayakan sejarah merek terhadap 

loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern 

Vespa Addict Lampung. 

4. Diduga terdapat pengaruh signifikan berbagi cerita merek terhadap loyalitas 

merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa 

Addict Lampung. 

5. Diduga terdapat pengaruh signifikan integrasi dan mempertahankan anggota 

terhadap loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas 

Modern Vespa Addict Lampung. 

6. Diduga terdapat pengaruh signifikan membantu dalam penggunaan merek 

terhadap loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas 

Modern Vespa Addict Lampung. 

7. Diduga terdapat pengaruh signifikan brand community terhadap loyalitas 

merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa 

Addict Lampung. 

 

 



BAB III 

MEDOTE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian  

Dalam penelitian ini bersifat eksplanasi, menurut Singarimbun dan Effendi 

(2008). Penelitian eksplanasi yaitu tipe penelitian yang menyoroti hubungan antar 

variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebulumnya. 

Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan pengaruh variabel Brand 

Community terhadap loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio 

Komunitas Modern Vespa Addict Lampung. 

 

3.2 Sumber Data 

Data yang akan digunakan penelitian diperoleh sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari responden, khususnya data yang 

diperoleh berdasarkan pada jawaban responden terhadap kuesioner. 

2. Data Sekunder  

Data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

 

 

 

 



3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis responden untuk dijawabnya. 

Penelitian inimenggunakan skala Likert sebagai skala pengukurannya. Nazir 

(2011) menjelaskan bahwa skala Likert hanya menggunakan item yang secara 

pasti baik dan secara pasti buruk. Skala Likert dalam memperlihatkan item yang 

dinyatakan dalam beberapa respon alternatif, yaitu: 

1. Sangat setuju dengan skor 5 

2. Setuju dengan skor 4 

3. Netral dengan skor 3 

4. Tidak setuju dengan skor 2 

5. Sangat tidak setuju dengan skor 1 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian baik berupa manusia, benda, 

peristiwa maupun berbagai gejala yang terjadi, yang merupakan variabel yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian (Sugiyono, 2009). Dengan 

demikian, maka populasi dalam penelitian ini adalah pengguna Sepeda Motor 

Scooter Matic Vespa Piaggio pada Komunitas Modern Vespa Addict Lampung 

yang berjumlah 185 orang. 
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3.4.2 Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang akan dijadikan responden 

dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu. Besarnya sampel ditentukan 

dengan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2009). Perhitungan sampel 

mengambil keseluruhan populasi yang ada yaitu pada Komunitas Modern Vespa 

Addict Lampung berjumlah 185 orang. Selanjutnya dari populasi yang ada 

dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

1Nd

N
n

2 
  

 

Keterangan: 

n      = Besarnya sampel 

N     = Jumlah populasi  

d
         

= Nilai presisi (10%) 

1
         

= Bilangan Konstan   

 

Berdasarkan rumus di atas maka perhitungan besarnya sampel adalah:  

1)1,0(851

185
2 

n
1)01,0( 185

185




1 1,85

185




2,85

185
 = 64.91 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka besarnya sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 64.91, sehingga dibulatkan menjadi 65 orang anggota pada 

Sepeda Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa Addict 

Lampung. 

 

3.5 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Brand Community 

Brand Community dalam penelitian ini merupakan persepsi individu terhadap 

suatu komunitas sepeda motor Scooter Matic Vespa Piaggio yang didasarkan 
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pada seperangkat hubungan sosial dan persamaan komitmen terhadap produk, 

merek dan aktivitas konsumsi diantara penggemar merek yang tergabung 

dalam Komunitas Modern Vespa Addict Lampung. Pemahaman individu 

terhadap Brand Community diukur dengan menggunakan skala yang disusun 

berdasarkan komponen-komponen dari Brand Community sebagaimana 

menurut Albert Muniz and Thomas O’Guinn 2001 dalam Scott A.Thompson & 

Rajiv K. Sinha (2008) sebagai berikut: 

a. Legitimasi (X1) : Yaitu proses dimana anggota komunitas Modern Vespa 

Addict Lampung membedakan antara anggota komunitas dengan yang 

bukan anggota komunitas atau memiliki hak yang berbeda yang didasarkan 

pada ikatan emosional dan sebagainya. 

b. Loyalitas Merek Oposisi (X2) : Yaitu proses sosial yang terlibat selain 

kesadaran masyarakat atas suatu jenis produk (Conciousness of kind). 

Melalui oposisi dalam kompetisi merek, anggota komunitas merek 

mendapat aspek pengalaman yang penting dalam komunitasnya, serta 

komponen penting pada arti merek tersebut. 

c. Merayakan Sejarah Merek (X3) : Yaitu menanamkan sejarah dalam 

komunitas dan melestarikan budaya adalah penting. Apresiasi dalam sejarah 

merek seringkali berbeda pada anggota yang benar-benar menyukai merek 

dengan yang hanya kebetulan memiliki merek tersebut. Mitologi merek ini 

menguatkan komunitas Modern Vespa Addict Lampung Indonesia dan 

menanamkan nilai perspektif. 
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d. Berbagi Cerita Merek (X4) : Yaitu cerita berdasarkan pengalaman memberi 

arti khusus antar anggota komunitas Modern Vespa Addict Lampung, hal ini 

akan menimbulkan hubungan kedekatan dan rasa solidaritas antar anggota. 

e. Integrasi dan Mempertahankan Anggota (X5) : Yaitu untuk memastikan 

kelangsungan hidup jangka panjang yang diperlukan untuk 

mempertahankan anggota lama dan mengintegrasikan anggota baru Modern 

Vespa Addict Lampung. 

f. Membantu dalam Penggunaan Merek (X6) : Yaitu salah satu cara ini 

merupakan perwujudan dari diri sendiri, bantuan itu sendiri melalui 

tindakan untuk membantu sesama anggota komunitas Modern Vespa Addict 

Lampung memperbaiki produk atau memecahkan masalah, khususnya yang 

melibatkan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman beberapa tahun 

menggunakan merek. 

2. Loyalitas Merek (Y) 

Loyalitas merek dalam penelitian ini adalah kondisi dimana anggota 

mempunyai sikap yang positif terhadap merek Vespa Piaggio, mempunyai 

komitmen terhadap merek tersebut dan bermaksud meneruskan pembeliannya 

dimasa mendatang. 

 

3.6 Definisi Operasional 

Menurut Nazir (2011) definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti. Atau 

menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. Adapun yang menjadi 

definisi operasional penelitian ini adalah: 



 

 

40 

Tabel 3.1 Variabel Operasional 

 

 

Variabel Definisi Operasional Indikator 
Skala 

Ukur 

Legitimasi (X1) Proses dimana anggota 

komunitas Addict Lampung 

membedakan antara anggota 

komunitas dengan yang bukan 

anggota komunitas 

 

1. Ikatan emosional 

2. Mengetahui logo/simbol 

komunitas 

3. Peduli terhadap merek 
Likert 

Loyalitas Merek 

Oposisi (X2) 

Proses sosial yang terlibat 

selain kesadaran masyarakat 

atas suatu jenis produk 

(Conciousness of kind).  

1. Percaya dengan Komunitas 

2. Senang bergabung Dengan 

Komunitas 

3. Terus berpartisipasi dengan 

komunitas 

4. Pengalaman dalam 

komunitas 

 

Likert 

Merayakan Sejarah 

Merek (X3) 

Yaitu menanamkan sejarah 

dalam komunitas dan 

melestarikan budaya 

komunitas. 

 

1. Merayakan event merek 

2. Aktualisasi diri 

3. Menanamkan sejarah merek Likert 

Berbagi Cerita 

Merek (X4) 

Yaitu berbagi cerita 

berdasarkan pengalaman yang 

dapat memberi arti khusus 

antar anggota komunitas. 

 

1. Berbagi cerita pengalaman 

merek 

2. Nilai-nilai merek 

3. Melestarikan merek 

Likert 

Integrasi dan 

Mempertahankan 

Anggota (X5) 

Yaitu memastikan 

kelangsungan hidup jangka 

panjang yang diperlukan untuk 

mempertahankan anggota. 

 

1. Membela merek 

2. Bangga dengan produk 

merek 

3. Kesadaran moral sosial 

Likert 

Membantu dalam 

Penggunaan Merek 

(X6) 

Yaitu salah satu cara 

perwujudan dari diri sendiri, 

bantuan itu sendiri melalui 

tindakan untuk membantu 

sesama anggota komunitas 

 

1. Pertukaran informasi antar 

anggota 

2. Rasa tanggung jawab 

3. Memecahkan masalah 
Likert 

Loyalitas Merek 

(Y) 

Yaitu kondisi dimana anggota 

mempunyai sikap yang positif 

terhadap merek Vespa Piaggio. 

1. Tetap setia 

2. Tidak akan pindah ke merek 

lain 

3. Menyatakan hal positif 

4. Mendorong orang-orang 

dekat untuk menjadi 

konsumen 

Likert 

Sumber: Data Diolah, 2016 
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3.7 Teknik Pengujian Instrumen 

3.7.1 Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. validitas menunjukan sejauh mana suatu alat 

pengukuran cukup akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin 

diukur (Arikunto, 2010). Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan 

dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment: 

  2222 )()(

))((

YNYNYXN

YXXYN
rxy




  

Keterangan:  

rxy  = Nilai Validitas 

X  = Total Item Variabel X 

Y  = Total Item Variabel Y 

 

Hasil perhitungan per item pertanyaan dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment memperoleh angka korelasi (rhitung) yang harus dibandingkan 

dengan angka kritik tabel korelasi nilai (r rtabel ). Jika nilai r hitung > nilai rtabel maka 

pertanyaan valid dan jika nilai r hitung < nilai rtabel maka pertanyaan tidak valid. 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2010), suatu kuesioner dikatakan reliabel jika kuesioner 

tersebut memiliki taraf kepercayaan yang tinggi dan memiliki kemantapan atau 

ketepatan. Untuk mencari reliabilitas digunakan rumus Koefisien Alfa (CronBach 

Alpha) yaitu:  
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Keterangan: 

   Nilai reliabilitas 

k    = Jumlah item pertanyaan  

2

i =  Nilai varians masing-masing item 

2

t = Varians total 

 

Setelah hasil nilai Koefisien Alfa (CronBach Alpha) didapatkan maka nilai 

tersebut dibandingkan dengan rhitung pada tabel nilai r. Jika nilai Alfa > rhitung maka 

pertanyaan tersebut reliabel. Sebaliknya Jika nilai Alfa <  rhitung maka pertanyaan 

tersebut tidak reliabel (Arikunto, 2010). 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk menginterpretasi hasil dari jawaban responden 

melalui tabulasi data berdasarkan jawaban masing-masing responden melalui 

kuesioner yang disebarkan tanpa membandingkan variabel satu dengan yang 

lainnya. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menginterpretasikan 

data mengenai: 

1. Identitas responden yang diteliti 

2. Menentukan nilai mean, median dan modus 

3. Menentukan hasil jawaban responden 

 

Penilaian pada analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan Skala Likert, di 

mana alternatif jawaban responden diberikan dari skor 1 sampai dengan skor 5. 

Kemudian kriteria skor menggunakan interval Skor harapan/ideal dengan rumus 

interval sebagai berikut:  
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K

NR - NT
  I   

Keterangan : 

I  =  Interval Total Skor  

NT = Nilai Total Skor Harapan Tertinggi  

NR = Nilai Total Skor Harapan Terendah  

K = Jumlah Alternatif Jawaban  

 

3.8.2 Analisis Kuantitatif 

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier ganda, dan pengujian 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Persamaan Regresi Linier Ganda 

Analisis regresi linier ganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antar 

variabel yang diteliti, yaitu variabel X terhadap variabel Y. Sehingga 

digunakan analisis regresi linier ganda. Adapun rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

Y  =  α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6+ Et 

 

Keterangan: 

Y =  Loyalitas Merek 

Α =  Parameter intercept 

β1 = Keofisien regresi 

β2 =  Keofisien regresi 

X1 =  Legitimasi 

X2 =  Loyaltias Merek Oposisi 

X3 =  Merayakan Sejarah 

X4 =  Berbagi Cerita Merek 

X5 =  Integrasi dan Mempertahankan Anggota 

X6 =  Membantu dalam Penggunaan Merek 

tt = Error term (kesalahan Penggunaan) 

 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

H0 : 0 = 0  (Regresi tidak ada artinya bila dipakai untuk membuat kesimpulan) 

H1 : 0 ≠ 0 (Regresi ada artinya bila dipakai untuk membuat kesimpulan) 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, 

gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat 

dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak 

terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi (Sunyoto, 2013). Jika 

terdapat heteroskedastistas, maka varian tidak konstan sehingga dapat 

menyebabkan biasnya standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan 

sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga 

tingkat signifikan koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi 

mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja 

menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. 

Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat 

(Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau 

berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai 

data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal 

atau normal sama sekali (Sunyoto, 2013). 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji ”Normal P-P Plot”. Pada Normal P-P Plot prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 
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diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2005). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak 

varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lain. Jika 

residualnya mempnyai varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas. 

Persamaan yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola 

yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang 

(Sunyoto, 2013). 

 

Terdapat beberapa cara untuk untuk mendeteksi adanya heteroskeditas yang 

menunjukkan bahwa model penelitian yang kurang layak. Dalam penelitian 

ini untuk melihat terjadi atau tidaknya heteroskeditas maka digunakan 

diagram titik (scatter plot) yang seharusnya titik-titik tersebut tersebar secara 

acak agar tidak terdapat heteroskeditas pada data yang diteliti. 

3. Uji Autokorelasi (Uji DW) 

Uji asumsi autokorelasi melalui uji statistik Durbin Watson ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu. Dalam 
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penelitian ini pengujian dilakukan pada batas atas (du) dan batas bawah (dl) 

dengan tingkat kepercayaan 95% dengan nilai n=5 dan k-1=2. Kriteria yang 

digunakan untuk mengambil keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah: 

d > dl : tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif 

d < dl : ada autokorelasi positif 

d > 4 – dl : ada autokorelasi negatif 

du < d <4 – du : tidak ada autokorelasi 

dl < d < du : tidak dapat disimpulkan 

(4 – du) < d < (4 – dl) : tidak dapat disimpulkan 

4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear 

berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, 

maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi 

terganggu. Dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika koefisien korelasi 

antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60) (Sunyoto, 

2013).  

 

Kriteria uji multikolinieritas pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk melihat 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel. Uji ini 

dilakukan dengan Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Agar 

tidak terjadi multikolinearitas, batas  Tolerance Value > 0,1 dan VIF < 10. 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah meliputi uji F (Uji Simultan), uji T 

(Uji Parsial) dan uji R2 (Uji Determinasi). Adapun secara spesifik dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Uji F (Uji Simultan) 

Untuk menguji kebenaran hipotesis secara simultan (bersama-sama) 

menggunakan Uji F, dengan terlebih dahulu menentukan nilai Fhitung, 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

)R - (1k 

1) -k  -(n  R
  F

2

2

hit 

 

Keterangan : 

Fhit =  Nilai Uji F 

R =  Korelasi ganda 

k  =  Jumlah variabel independen 

n =  Jumlah anggota sampel 

 

Pengujian ini dilakukan dengan uji  F pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat 

kesalahan analisis (α) = 5% derajat bebas pembilang df1 = (k-1) dan derajat 

bebas penyebut df2 = (n-k), k merupakan banyaknya parameter (koefisien) 

model regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan. Selanjutnya dasar 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai hitungF < tabelF
 
maka tidak ada pengaruh signifikan. 

2. Jika nilai hitungF  tabelF  maka ada pengaruh signifikan. (Sugiyono, 2009) 

 

b. Uji t (Uji Parsial) 

Untuk menguji kebenaran hipotesis secara parsial (satu per satu) 

menggunakan Uji t, dengan terlebih dahulu menentukan nilai thitung, 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

2
hitung

r - 1

2 - nr 
  t   

 

Keterangan: 

thit  = Pengujian signifikansi Korelasi product moment 

r
2   = 

  Korelasi Product moment 

n   = Jumlah anggota sampel 



 

 

48 

Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan 

5% dengan df = (n-k-1). Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Kriteria pengujiannya adalah:  

a. Jika thitung < ttabel  maka tidak ada pengaruh signifikan  

b. Jika thitung > ttabel  maka ada pengaruh signifikan. (Sugiyono, 2009). 

 

c. Uji R
2 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model independen dalam menerangkan variasi-variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan 

variasi-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum 

koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan 

untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien 

determinasi yang tinggi (Ghozali, 2005).  

 

Selanjutnya untuk dapat mengetahui nilai keeratan hubungan yang diperoleh 

dari hasil analisis data, maka dapat diinterpretasikan pada tabel R
2
 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Interpretasi R
2 

Nilai Keterangan 

0,801 - 1,000 

0,601 - 0,800 

0,401 - 0,600 

0,201 - 0,400 

0,001 - 0,200 

Sangat Erat 

Era 

Cukup Erat 

Lemah 

Sangat Lemah 

(Sumber: Sugiyono, 2009) 



 117 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh signifikan legitimasi (X1) terhadap loyalitas merek pada Motor 

Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa Addict Lampung.  

Hal ini berarti, jika legitimasi ditingkatkan dengan lebih baik, maka loyalitas 

merek akan mengalami peningkatan. 

2. Ada pengaruh signifikan loyalitas merek oposisi (X2) terhadap loyalitas merek 

pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa Addict 

Lampung.  Hal ini berarti, jika loyalitas merek oposisi ditingkatkan dengan 

lebih baik, maka loyalitas merek akan mengalami peningkatan. 

3. Ada pengaruh signifikan merayakan sejarah merek (X3) terhadap loyalitas 

merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa 

Addict Lampung. Hal ini berarti, jika merayakan sejarah merek ditingkatkan 

dengan lebih baik, maka loyalitas merek akan mengalami peningkatan. 

4. Ada pengaruh signifikan berbagi cerita merek (X4) terhadap loyalitas merek 

pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern Vespa Addict 

Lampung. Hal ini berarti, jika berbagi cerita merek ditingkatkan dengan lebih 

baik, maka loyalitas merek akan mengalami peningkatan. 
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5. Ada pengaruh signifikan integrasi dan mempertahankan anggota (X5) terhadap 

loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern 

Vespa Addict Lampung. Hal ini berarti, jika integrasi dan mempertahankan 

anggota ditingkatkan dengan lebih baik, maka loyalitas merek akan 

mengalami peningkatan. 

6. Ada pengaruh signifikan membantu dalam penggunaan merek (X6) terhadap 

loyalitas merek pada Motor Scooter Matic Vespa Piaggio Komunitas Modern 

Vespa Addict Lampung. Hal ini berarti, jika membantu dalam penggunaan 

merek ditingkatkan dengan lebih baik, maka loyalitas merek akan mengalami 

peningkatan. 

7. Ada pengaruh secara bersama-sama antara legitimasi (X1), loyalitas merek 

oposisi (X2), merayakan sejarah merek (X3), berbagi cerita merek (X4), 

integrasi dan mempertahankan anggota (X5), dan membantu dalam 

penggunaan merek (X6) terhadap loyalitas merek (Y). Hal tersebut berarti, jika 

pada masing-masing variabel X dapat ditingkatkan dengan lebih baik, maka 

loyalitas merek akan mengalami peningkatan yang berarti. 

 
5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Brand community mampu menciptakan keloyalitasan konsumen pada Motor 

Scooter Matic Vespa Piaggio di Komunitas Modern Vespa Addict Lampung. 

Perusahaan melalui manajemen hendaknya dapat membina serta memberikan 

sosialisasi pada komunitas yang menggunakan mereknya tersebut, dengan 

demikian pertumbuhan perusahaan dapat berkembang lebih baik. 
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2. Brand community adalah suatu komunitas yang disusun atas dasar kedekatan 

dengan suatu produk yang dapat menumbuhkan loyalitas pada produk tersebut. 

Dengan adanya loyalitas konsumen pada merek tersebut maka dapat 

memudahkan perusahaan dalam memasarkan hasil produksiannya. 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak yang 

berkepentingan dan bermanfaat terhadap lajunya pertumbuhan perusahaan. 

Sehingga perusahaan akan tetap mempertahankan eksistensi serta 

perkembangannya ke masa depan yang lebih baik lagi melalui peranan 

konsumen yang loyal terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 
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