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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN  

 

 Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan 

Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan 

software LISREL 8.7 Kuesioner dibagikan pada 110 orang 

responden yang sesuai kriteria penelitian dan bersedia untuk 

memberikan data yang dibutuhkan. 

  

4.1 Data Demografi 

 Berdasarkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk 

mengetahui pengaruh Brand Personality, Brand Reputation, 

dan Brand Tribalism terhadap Brand Relationship dalam 

meningkatkan Brand Loyalty, maka penulis mengambil 

responden berdasarkan data demografi yang terdiri atas: jenis 

kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan lama waktu 

penggunaan. Data-data tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.1 Data Demografi 

Kategori Sub kategori Frekuensi Presentase 
Jenis 

Kelamin 
Laki-Laki 41 37,27 

Perempuan 69 62,72 
 

Usia 
15-24 Tahun 52 47,27 
25-34 Tahun 55 50 
35-44 Tahun 3 2,27 

Pendidikan  SMA 19 17,27 
Perguruan Tinggi 91 82,72 

 
 
 

Pekerjaan 

Pegawai negeri 5 4,54 
Pegawai swasta 34 30,90 

Wirausaha 10 9,09 
Pelajar 2 1,80 

Mahasiswa 53 48,18 
Lain-lain 6 5,45 

 
Lama 
Waktu 

Penggunaan 

1-12 Bulan 30 27,27 
13-24 Bulan 37 33,63 
24-36 Bulan 30 27,27 
≥37 Bulan 13 11,81 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang 

ditemui dalam penelitian ini sebagian besar perempuan 

dengan persentase 62,72 % atau sebanyak  69 orang, 

sedangkan sisanya berjenis kelamin laki-laki dengan 

persentase 37,27 % atau sebanyak 41 orang. Kelompok usia 

25-34 tahun memiliki persentase paling besar dengan 50 % 

atau sebanyak 55 orang. Jenjang pendidikan perguruan tinggi 

dengan persentase 82,72 % atau sebanyak 91 orang. 

Kemudian untuk kategori pekerjaan, mahasiswa sebanyak 53 

orang dengan persentase 48,18 % sebagai pengguna paling 

banyak. Dan lama waktu penggunaan dengan jangka waktu 
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13-24 bulan memiliki persentase lebih tinggi sebagai 

pengguna BlackBerry dengan 33,63 % atau sebanyak 37 

orang. 

Tabel 4.2 Skor rata-rata responden berdasarkan demografi 

 
Kategori Demografi 

 
Variabel 

BP BRe BT BRs BL 
Jenis 
Kelamin 

Laki-laki 
Perempuan 

4,03 
4,09 

3,69 
3,65 

3,62 
3,73 

3,81 
3,53 

3,62 
3,66 

Usia 15-24 Tahun 
25-34 Tahun 
35-44 Tahun 

4,04 
4,10 
4,13 

3,58 
3,74 
3,83 

3,71 
3,68 
3,46 

3,55 
3,73 
3,33 

3,62 
3,67 
3,66 

Pendidikan SMU 
Perguruan Tinggi 

4,35 
4,01 

3,94 
3,61 

3,89 
3,65 

3,89 
3,58 

3,94 
3,58 

Pekerjaan Pelajar 
Mahasiswa 
Pegawai Swasta 
Pegawai Negeri 
Wirausaha 
Lainnya 

4,2 
3,95 
4,10 
4 
4,32 
4,56 

3,5 
3,51 
3,79 
3,5 
3,85 
4,25 

3,8 
3,57 
3,79 
3,12 
3,9 
4,26 

4 
3,48 
3,82 
3,5 
3,45 
4,33 
 

3,66 
3,47 
3,72 
3,6 
3,86 
4,38 

Lama Waktu 
Penggunaan 

1-12 Bulan 
13-24 Bulan 
24-36 Bulan 
37 Bulan keatas 

4,00 
4,07 
4,13 
4,10 

3,58 
3,59 
3,88 
3,61 

3,7 
3,64 
3,84 
3,44 

3,66 
3,55 
3,8 
3,46 

3,6 
3,63 
3,63 
3,84 

 

 Data tabel diatas menunjukkan bahwa pada kategori 

jenis kelamin, perempuan memiliki pengaruh terbesar pada 

variabel BP BT dan BL dengan skor rata-rata paling tinggi, 

sedangkan variabel BRe dan BRs pengaruh paling besarnya 

ada pada laki-laki dengan skor rata-rata tertinggi. Untuk 

variabel BP dan BRe pada kategori usia, skor rata-rata 
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tertinggi ada pada kelompok usia 35-44 tahun, usia 25-34 

tahun memiliki skor rata-rata tertinggi untuk variabel BRs 

dan BL, sedangkan untuk variabel BT skor rata-rata tertinggi 

ada pada kelompok usia 15-24 tahun. Dalam kategori 

pendidikan, jenjang pendidikan SMA memiliki skor rata-rata 

paling tinggi untuk semua variabel penelitian dibandingkan 

dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi. Jenis pekerjaan 

lainnya dalam kategori pekerjaan memiliki skor rata-rata 

tertinggi untuk semua variabel dalam penelitian, dan skor 

rata-rata terkecil paling banyak untuk variabel dimiliki oleh 

jenis pekerjaan mahasiswa.  Responden  dengan lama waktu 

penggunaan 24-36 bulan memiliki skor rata-rata tertinggi 

untuk hampir semua variabel. Responden dengan lama waktu 

penggunaan 1-12 bulan memiliki skor rata-rata terkecil untuk 

variabel BP BRe dan BL sedangkan skor rata-rata terkecil 

untuk variabel BT dan BRs dimiliki oleh responden dengan 

lama waktu penggunaan 37 bulan keatas. 
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4.2. Analisis LISREL 

 Dengan menggunakan software LISREL 8.7 telah 

diperoleh hasil penelitian dengan Structural Equation Modelling 

sehingga diperoleh uji kesesuaian keseluruhan model 

struktural yang menghasilkan nilai kesesuaian atau Goodness 

or Fit (GOF) seperti yang tercantum pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Ukuran Kesesuaian Keseluruhan Model Struktural 

Indikator 
GOF 

Ukuran yang 
diharapkan 

Hasil Estimasi Kesimpulan 

GFI GFI > 0,90 0,85 Marginal Fit 
RMSEA RMSEA < 0,08 0,068 Good Fit 
NNFI NNFI > 0,90 0,97 Good Fit 
NFI NFI > 0,90 0,92 Good Fit 
RFI RFI > 0,90 0,90 Good Fit 
IFI IFI > 0,90 0,97 Good Fit 
CFI CFI > 0,90 0,97 Good Fit 

 

 Berdasarkan tabel di atas, pada umumnya dapat 

disimpulkan bahwa model penelitian memiliki tingkat 

kesesuaian yang baik. Hal ini terlihat dari nilai estimasi yang 

didominasi oleh nilai dengan tingkat kesesuaian baik (good 

fit). Walaupun demikian, terlihat ada satu ukuran yang 

berada dibawah ukuran kesesuaian baik yaitu GFI namun 

masih dalam lingkup kesesuaian marginal. 
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4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 

 Gambar berikut ini merupakan hasil analisis Structural 

Equation Model setelah dilakukan uji pada t-value dengan 

menggunakan software LISREL 8.7 untuk melihat hasil 

pengujian terhadap hipotesis penelitian yang telah diajukan 

peneliti: 

 

Gambar 4.1 Path Diagram Nilai t-Value 
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Tabel 4.4 Pengujian Hipotesis 

Hipotesi Nilai T Hasil Uji 
H1: Brand personality 
berpengaruh positif terhadap 
brand relationship 

-0,08 Tidak didukung data 

H2: Brand reputation 
berpengaruh positif terhadap 
brand relationship 

0,12 Tidak didukung data 

H3: Brand tribalism 
berpengaruh positif terhadap 
brand relationship 

3,56 Didukung data 

H4: Terdapat hubungan yang 
positif antara brand 
relationship dan brand loyalty 

6,07 Didukung data 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, didapati 

bahwa brand personality tidak berpengaruh positif terhadap 

brand relationship. Hal ini terlihat pada tabel 4.3 pengujian 

hipotesis, nilai│t│ -0,80 sehingga tidak sesuai dengan 

persyaratan statistik yang ditentukan yaitu nilai │t│≥ 1,96. 

Pada pengujian hipotesis 1 ini ditemukan bahwa brand 

personality yang dibentuk BlackBerry sebagai handphone 

cerdas (smartphone) dan gambaran lifestyle masyarakat 

modern belum mampu menyelaraskan nilai emosional dan 

gaya hidup konsumen sasaran sehingga konsumen belum 

memiliki hubungan yang kuat dengan merek yang mereka 

pakai. Pertama, disebabkan karena kepribadian BlackBerry 

sebagai smartphone belum bisa menjadi media dalam 
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pengekspresian diri konsumen untuk menggambarkan citra 

pribadi tertentu. Ketika merek dapat mengekspresikan diri 

konsumen dalam gambaran citra pribadinya maka akan 

terjadi hubungan antara merek dengan konsumen. Kedua, 

peneliti juga melihat kecenderungan dimana kemunculan 

berbagai jenis smartphones dari vendor lain yang menjadi 

followers begitu cepat ikut masuk ke pasar sehingga waktu 

menjadi sempit bagi BlackBerry untuk menancapkan ke 

benak konsumen bahwa merek mereka merupakan merek 

yang pertama kali mengusung tema smartphone dan menjadi 

gambaran ekpresi diri bagi konsumen yang merasa pintar dan 

mempunyai lifestyle masyarakat modern. Ketiga, pada masa 

sekarang ini BlackBerry sudah bukan lagi product tetapi 

merupakan commodity sehingga brand personality dari 

BlackBerry bukan merupakan faktor penting bagi konsumen 

untuk memiliki hubungan dengan merek ini. Keempat, 

BlackBerry yang pada awalnya kemunculan hanya untuk 

kalangan upper-class dan dikategorikan barang mewah 

mungkin saja bisa mewakili kepribadian diri penggunanya 

karena hanya mereka yang kaya yang bisa memiliki 

BlackBerry pada waktu itu, tetapi untuk sekarang ini ada 
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beberapa jenis BlackBerry bisa dibeli dengan harga rendah 

sehingga kepribadian mereknya sebagai smartphone tidak lagi 

menjadi penting karena banyak tersedia smartphone lainnya 

di pasar. Kelima, setiap jenis BlackBerry yang dikeluarkan 

disertai dengan kepribadiannya masing-masing, misalnya 

BlackBerry Curve 8520 Violet dikhususkan bagi mereka yang 

bersemangat dan menyukai handset berkelas. Kepribadian 

yang disertakan pada merek ini tidak jadi faktor utama yang 

dipilih konsumen untuk memiliki BlackBerry jenis ini karena 

kecenderungan konsumen membelinya hanya karena tren di 

pasar saja. Jadi bukan hanya mereka yang bersemangat saja 

yang bisa memiliki BlackBerry Curve 8520 Violet, tetapi 

semua pengguna bisa memliliki karena keputusan membeli 

konsumen tidak bisa dipengaruhi oleh perusahaan dalam hal 

ini, walaupun pasar sasaran dari BlackBerry jenis ini 

dikhususkan bagi mereka yang bersemangat dan menyukai 

handset berkelas. Dari berbagai penjelasan diatas, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa brand personality yang ada pada 

BlackBerry smartphone bukan merupakan faktor yang bisa 

membuat terciptanya brand relationship dengan konsumen. 
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  Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, brand 

reputation tidak berpengaruh positif terhadap brand 

relationship. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3 pengujian 

hipotesis, nilai│t│ hanya 0,12 sehingga tidak sesuai dengan 

persyaratan statistik yang ditentukan yaitu nilai │t│≥ 1,96. 

Pada pengujian hipotesis 2 ditemukan bahwa brand reputation 

BlackBerry belum mampu menciptakan hubungan merek 

yang kuat dengan responden. Hal ini tidak sesuai dengan 

penelitian terdahulu oleh Veloutsou dan Mountinho (2009) 

yang menyatakan Brand reputation berpengaruh dalam 

pembentukkan brand relationship yang kuat. Kehadiran 

BlackBerry sebagai salah satu smartphone yang berhasil 

dipasar dan memiliki market share paling besar dibandingkan 

android seharusnya membuat reputasi merek ini mampu 

membangun hubungan merek dengan pelanggan, tetapi fakta 

yang ditemui dalam penelitian ini tidak adanya pengaruh yang 

kuat dari brand reputation terhadap brand relationship, ini 

dikarenakan oleh hal-hal seperti: pertama, saat ini dalam 

pasar persaingan produk-produk smartphone, reputasi 

perusahaan ataupun merek tidak sepenuhnya lagi menjadi 

faktor yang bisa membentuk hubungan pelanggan dengan 



52 
 

merek dikarenakan semakin banyaknya pilihan konsumen 

untuk memilih smartphone dengan berbagai fitur andalan 

yang menarik sehingga konsumen tidak lagi mempedulikan 

reputasi mereknya seperti apa, tetapi bagaimana merek ini 

bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Kedua, sejak dari 

awal kemunculannya BlackBerry tidak serta-merta 

mengandalkan reputasinya karena reputasi merek ini mau 

dibangun dengan memperkenalkan merek ini ke pasar 

sasaran. Merek ini muncul dengan tema handphone cerdas 

dengan konsep komputer mini dalam genggaman dan 

berharap eksis di pasar karena mereka menawarkan alat 

komunikasi yang canggih dan pintar serta unik dengan 

qwerty pad yang belum pernah ditawarkan oleh merek lain. 

Ketiga, reputasi merek yang tidak bagus juga disebabkan oleh 

kegagalan fungsi hardware dijaringan infrastruktur Research 

in Motion (RIM) yang sering terjadi sehingga ada banyak 

keluhan yang muncul karena pengalaman negatif ini dimana 

pengguna mengalami kelambatan dalam pengiriman data dan 

web browsing.  

 Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, brand 

trribalism berpengaruh positif terhadap brand relationship. Hal 
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ini dapat dilihat pada tabel 4.3 pengujian hipotesis, nilai │t│≥ 

1,96 yaitu sebesar 3,56 sudah memenuhi persyaratan 

statistik yang ditentukan sehingga hipotesis 3 dinyatakan 

didukung data. Pada pengujian hipotesis 3 ini ditemukan 

bahwa Brand Tribalism BlackBerry mampu mendorong 

responden untuk memiliki hubungan yang kuat dengan 

merek ini. Hal ini dapat dilihat dimana sebagian besar orang 

memutuskan untuk membeli BlackBerry supaya bisa memiliki 

PIN BB agar bisa lebih mudah berkomunikasi dengan 

keluarga, teman dan kenalan lainnya lewat BBM. PIN BB 

merupakan keistimewaan yang ditawarkan merek ini kepada 

konsumennya, smartphone lain tidak bisa memberikan hal 

yang sama seperti apa yang diberikan BlackBerry. BlackBerry 

merupakan sebuah fenomena dipasar, ketika BlackBerry 

menjadi tren kebanyakan orang tidak bertanya lagi nomor 

telpon tetapi meminta PIN BB. Fitur BBM yang merupakan 

andalan BlackBerry mampu membuat ikatan emosional 

antara merek dengan pelanggan sehingga banyak komunitas-

komunitas yang muncul karena adanya layanan ini.  Fitur 

BBM banyak dimanfaatkan oleh pengguna untuk berbagai hal 

menguntungkan misalnya untuk jualan online, dan juga 
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banyak grup-grup lain yang bermunculan sebagai media 

untuk berbagi informasi. Komunitas-komunitas inilah yang 

memperkuat hubungan merek dengan konsumen. Paparan 

peneliti diatas didukung penelitian terdahulu oleh Veloutsou 

dan Mountinho (2009) dinyatakan bahwa Brand tribalism 

berpengaruh dalam pembentukkan brand relationship yang 

kuat. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, brand 

relationship berpengaruh positif terhadap brand loyalty. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel 4.7 pengujian hipotesis, nilai│t│≥ 

1,96 yaitu sebesar 6,07 sudah memenuhi persyaratan 

statistik yang ditentukan sehingga hipotesis 4 dinyatakan 

didukung data. Pada pengujian hipotesis ini ditemukan 

hubungan merek dengan konsumen mampu membuat 

responden setia dengan tetap menggunakan BlackBerry. 

Hubungan merek yang kuat dengan konsumen dikarenakan 

merek mampu memenuhi kebutuhan konsumen dalam 

segmen yang berbeda-beda, sehingga konsumen akan menjadi 

loyal dengan merek tersebut. Perilaku positif ditunjukkan 

konsumen dengan tetap menjadikan merek ini sebagai pilihan 

utama dalam pembelian berikutnya dan tidak beralih ke 
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merek lain. BlackBerry yang sudah membangun hubungan 

mereknya dengan pelanggan harus menjaga loyalitas dari 

pelanggannya karena setiap perusahaan perlu membangun 

loyalitas yang merupakan faktor penting bagi suatu merek 

agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis. 


