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Peran Self Concept Connection, Brand Love, Brand Trust
dan Brand Image terhadap peningkatan Brand Loyalty
(Telaah Pada merek H&M di Wilayah Jakarta)
ABSTRACT
Along with the development of industry, entertainment, information and
technology, style of fashion becomes a medium to demonstrate the existence of a
person in the community. By following certain fashion, people can show their true
identity. The purpose of this study was to determine the role of the Self Concept
Connection, Brand Love, Brand Trust and Brand Image on the increase Brand
Loyalty.
The focus of this study object is On brand H&M in Jakarta region. The
data used in this study were gathered by spreading the questionnaires to users
who have purchased the brand H&M is more than one time. This study used
convinience sampling as a sampling technique and obtained 158 respondend and
this data processed into this study result. This study uses SEM analyze to test the
data.
The result of this study is 1). Self Concept Connection positive and
significant impact on Brand Love on the brand H&M. 2). Brand Love not affect
the increase Brand Loyalty to the brand H&M. 3). Self Concept Connection not
affect the increase Brand Loyalty to the brand H&M. 4). Brand Trust positive and
significant effect on the increase Brand Loyalty to the brand H&M. 5) Brand
Image positive and significant effect on the increase BrandLoyaltyto the brand
H&M.

Keyword : Self Concept Connection, Brand Love, Brand Trust, Brand Image,
Brand Loyalty.

xi
Peran Self ..., Frisca Dwi Bunga, Ma.-IBS, 2015

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pada era globalisasi ini, iklim persaingan dalam dunia usaha semakin ketat,
sehingga harus ada upaya yang dilakukan perusahaan agar penjualan tidak
menurun. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat tetap bersaing
dan bertahan, salah satunya dengan meningkatkan pemasaran agar dapat menarik
minat konsumen. Dalam menghadapi persaingan tersebut, manajemen perusahaan
harus memiliki keahlian dalam mempertahankan perusahaan dan peka terhadap
persaingan yang sedang terjadi agar mampu mengantisipasi dan memenangkan
persaingan usaha sehingga dapat menjalankan perusahaan dengan efektif dan
efisien.
Untuk memenangkan kompetisi bisnis, perusahaan dituntut untuk melakukan
kegiatan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan guna mempertahankan
konsumen yang telah ada agar tidak terjadi peralihan konsumen ke perusahaan
pesaing. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menggarap konsumen-konsumen
potensial baru, karena pada akhirnya perusahaan yang mampu untuk menciptakan
dan mempertahankan pelanggan itulah yang dapat sukses dalam persaingan bisnis.
Salah satu keputusan pemasaran yang penting dalam strategi produk adalah
keputusan tentang merek. Karena saat ini dalam aspek pemasaran tidak hanya
mengarah pada fungsi produk saja, tetapi akan lebih fokus pada pertempuran
merek. Beberapa perusahaan yang peka terhadap nilai suatu merek, akan
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sepenuhnya menyadari bahwa merek menjadi identitas diri perusahaan dan
menjadi “added value” dalam menjual produknya.
Definisi merek menurut Kotler & Armstrong (2008) merupakan sebuah nama,
tanda lambang, istilah, atau desain yang memperlihatkan identitas produk atau
jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakan produk itu dari
produk pesaing.
Pada kondisi demikian, loyalitas pada merek sangat dibutuhkan agar
perusahaan dapat bertahan. Di samping itu, upaya mempertahankan loyalitas
merek ini merupakan upaya strategis yang lebih efektif dibandingkan dengan
upaya menarik konsumen baru.
Menurut Setiadi (2003) brand loyalty dapat didefinisikan sebagai sikap senang
terhadap 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 pada sebuah merek sangat diperlukan karena ditengah kondisi
persaingan yang semakin ketat ini menjaga dan mengembangkan konsumen
dengan cara meningkatkan loyalitas konsumen pada merek tersebut adalah hal
yang paling tepat. Dengan adanya loyalitas yang tinggi pada sebuah merek,
konsumen cenderung tetap memilih merek tersebut dibandingkan dengan merek
lainnya.
Swaminathan et al. (2007) dalam Hwang & Kandampully (2012) berpendapat
bahwa merek dapat memperkuat identitas konsumen dengan melayani tujuan
presentasi diri, dan dengan demikian konsumen menggunakan merek sebagai alat
untuk representasi nilai-nilai dan identitas mereka. Tingkat koneksi konsep diri
2
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(self concept connection) mempengaruhi makna merek Escalas dan Bettman
(2005) dalam Hwang & Kandampully (2012) dan menunjukkan bahwa hubungan
ini lebih lanjut mengubah kekuatan hubungan antara konsumen dan merek.
Hasil penelitian juga menunjukan bahwa meningkatkan brand love akan
meningkatkan loyalitas merek (brand loyalty) dan dengan self concept connection
yang tinggi akan meningkatkan brand love (Mira, Chupani, & Panahandeh, 2013).
Apabila konsumen sudah mencintai sebuah merek, terdapat kesesuaian antara diri
konsumen dengan merek tersebut. Batra et al. (2012) dalam Rodrigues & Reis
(2013) juga menekankan pentingnya brand love dalam bidang perilaku konsumen
dan menghubungkan hal ini dengan konsep-konsep penting seperti harga yang
lebih tinggi, loyalitas, komunikasi dan kata dari mulut ke mulut.
Setelah self concept connection dan brand love sudah melekat pada diri
konsumen, maka merek tersebut dipercaya dan merek tersebut akan memiliki citra
yang baik, sehingga akan menciptakan loyalitas pada merek tersebut.
Kepercayaan konsumen pada merek memberikan konstribusi pada pengurangan
ketidakpastian dalam pembelian konsumen dan diyakini untuk meningkatkan
loyalitas pelanggan (Fullerton, 2003; Narayandas, 2004) dalam (Chung & Tan,
2008).
Menurut Park et al. (1986) dalam Sondoh Jr, Omar, & Wahid (2007) sebuah
perusahaan yang terus-menerus memegang citra baik oleh masyarakat, pasti
mendapatkan posisi yang baik di pasar, keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan, dan meningkatkan pangsa pasar atau kinerja.
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Dunia fashion selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan telah
menjadi kebutuhan setiap manusia akan pakaian. Saat ini, di Indonesia telah
banyak meluncurkan fashion store dari Negara lain. Dengan semakin banyak
fashion store yang ada, konsumen dapat memilih sesuai dengan selera yang
disukai dan dibutuhkannya.
Maraknya fashion di setiap kalangan, semakin membuat aksesibilitas fashion
bergerak ke seluruh penjuru dunia yang pada akhirnya berlomba-lomba
menciptakan sesuatu yang baru dan terkini untuk dipamerkan, diproduksi dan di
pasarkan pada masyarakat. Fashion store membuat sesuatu yang baru dan unik,
ditunjang dengan desain yang berwawasan, mengikuti arah gerak fashion setiap
tahunnya.
Dari sisi konsumen, semakin banyak fashion store maka akan memudahkan
konsumen untuk berbelanja sesuai dengan yang dikehendakinya. Namun dari sisi
produsen, semakin banyak fashion store akan menyulitkan karena harus mampu
bertahan dan bersaing sehingga dibutuhkan strategi pemasaran yang unik agar
dapat menciptakan loyalitas bagi konsumen.
Salah satu fashion store yang terkemuka saat ini dan sedang digemari oleh
konsumen terutama para remaja yaitu H&M. Pada tahun 1947, Hennes & Mauritz
Widforss mendirikan sebuah fashion store di Västerås, Swedia. Hennes & Mauritz
Widforss membuat nama merek fashion store tersebut dari inisial nama mereka
masing-masing yaitu H&M (www.hm.com).
H&M kini telah beroprasi lebih dari 28 negara termasuk di Australia, Italy,
Malaysia, Singapore, Thailand. Hingga saat ini gerai H&M telah hadir di
Indonesia. Di Jakarta gerai H&M berada di Gandaria City, Pondok Indah Mall,
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Grand Indonesia, Kota Casablanka dan Mall Emporium Pluit. Di Medan gerai
H&M berada di Centrepoint Mall Medan dan Sun Plaza. Di Bandung gerai H&M
berada di Paris Van Java Mall (www.hm.com).
Sejak tahun 2004, H&M mulai berkolaborasi dengan desainer ternama yaitu
Karl Lagerfeld. Kemudian kolaborasi lebih diikuti dengan Stella McCartney,
Viktor & Rolf, Madonna, Roberto Cavalli, Comme des Garçons, Matthew
Williamson, Jimmy Choo, Sonia Rykiel, Lanvin, Versace, Marni, David
Beckham, Anna Dello Russo, Maison Martin Margiela, Isabel Marant dan
Alexander Wang (www.hm.com).
Dengan terdapatnya beberapa desainer terkemuka yang berkolaborasi dengan
H&M dalam pembuatan clothing dan accessoris yang fashionable dan high
quality tersebut membuat para konsumen loyal dalam pembelian secara berulang
untuk merek H&M.
H&M Indonesia percaya diri bahwa produknya diterima baik oleh masyarakat
Indonesia, khususnya kalangan menengah ke atas yang menjadi target marketnya. Meski banyak persaingan dari para kompetitor yang bermunculan, H&M
merasa bahwa kompetitor justru hadir untuk saling membantu. H&M telah
berkembang secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, 3.500 toko
yang tersebar di 57 pasar di seluruh dunia (www.hm.com).
Konsep store H&M di Indonesia tidak jauh berbeda dengan konsep store
H&M di negara lain, H&M menyediakan kebutuhan pakaian untuk perempuan
dan laki-laki mulai dari anak-anak sampai dewasa. Bukan hanya sekedar pakaian,
H&M juga menyediakan berbagai macam sepatu, tas, aksesoris sampai beauty
products dengan model yang sangat variatif.
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Dari masalah-masalah yang muncul di atas, mendorong diadakannya
penelitian mengenai loyalitas merek (brand loyalty) terhadap suatu brand, oleh
karena itu penelitian ini akan mengambil topik “Peran Self Concept Connection,
Brand Love, Brand Trust dan Brand Image terhadap peningkatan Brand Loyalty
(Telaah pada merek H&M di Wilayah Jakarta)”.
Berikut adalah ekspansi toko H&M di beberapa negarasejak tahun 1974
hingga 2014:

Gambar 1.1 Ekspansi Toko H&M di beberapa Negara
Sumber: www.hm.com
6
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Ruang Lingkup Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka objek dalam penelitian ini
adalah H&M. Fashion store yang telah didirikan oleh Hennes & Mauritz
Widforss tersebut adalah salah satu fashion store tertua di Swedia dan memiliki
toko lebih dari 3.500 di seluruh penjuru dunia.
Responden dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna merek H&M
yang sudah menggunakan produk H&M lebih dari satu kali. Seseorang dapat
dikatakan loyal jika sudah membeli produk lebih dari satu kali dalam merek yang
sama. Selanjutnya Peneliti membatasi usia responden penelitian yaitu 15 tahun
sampai dengan 35 tahun. Kemudian peneliti membatasi responden penelitian yaitu
konsumen pengguna merek H&M yang berdomisili di wilayah Jakarta. Karena
sampai saat ini store H&M terbanyak ada di wilayah jakarta.
Peneliti selanjutnya akan berfokus pada variabel self concept connection,
brand love, brand trust dan brand image dengan dimensi pengukurannya masingmasing sebagai variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu brand
loyalty.

Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan
permasalahan dari variabel-variabel loyalitas merek sebagai berikut:
1. Apakah self concept connection memiliki pengaruh positif terhadap
peningkatan brand love pada konsumen pengguna merek H&M di wilayah
Jakarta?
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2. Apakah brand love memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan brand
loyalty pada konsumen pengguna merek H&M di wilayah Jakarta?
3. Apakah self concept connection memiliki pengaruh positif terhadap
peningkatan brand loyalty

pada konsumen pengguna merek H&M di

wilayah Jakarta?
4. Apakah brand trust memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan brand
loyalty pada konsumen pengguna merek H&M di wilayah Jakarta?
5. Apakah brand image memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan
brand loyalty pada konsumen pengguna merek H&M di wilayah Jakarta?

Maksud dan Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang
hendak dicapai adalah sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah self concept connection
berpengaruh positif terhadap peningkatan brand love pada konsumen
pengguna merek H&M di wilayah Jakarta.

2.

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah brand love berpengaruh
positif terhadap peningkatan brand loyalty pada konsumen pengguna
merek H&M di wilayah Jakarta.

3.

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah self concept connection
berpengaruh positif terhadap peningkatan brand loyalty pada konsumen
pengguna merek H&M di wilayah Jakarta.
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4.

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah brand trust berpengaruh
positif terhadap peningkatan brand loyalty pada konsumen pengguna
merek H&M di wilayah Jakarta.

5.

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah brand image berpengaruh
positif terhadap peningkatan brand loyalty pada konsumen pengguna
merek H&M di wilayah Jakarta.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharap dapat memberi manfaat untuk akademik dan manajerial
sebagai berikut:
1. Manfaat Akademik
Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu
Manajemen Pemasaran, dimana akan diketahui bagaimana kesetiaan
merk (brand loyalty) konsumen H&M yang disebabkan karena kepuasan
self concept connection, brand love, brand trust dan brand image.
Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perluasan penelitian pada
selanjutnya yang berkaitan dengan brand loyalty.
2. Manfaat Manajerial
Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambahan dan
alternatif metode pada loyalitas konsumen dalam berbelanja di H&M.
Untuk kalangan manajerial, penelitian ini diharapkan akan mampu
memberikan kontribusi bagaimana self concept connection, brand love,
brand trust, brand image dapat meningkatkan brand loyalty terhadap
berbelanja di store H&M, sehingga diharapkan H&M mampu
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memaksimalkan variabel terkait dan dapat meningkatkan loyalitas
nasabah dalam berbelanja di H&M.

Sistematika Penulisan
Penulisan ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang akan dijelaskan secara
sistematis. Setiap bab akan saling berkaitan dan bab sebelumnya merupakan
pedoman untuk bab selanjutnya. Masing-masing bab tersebut adalah:
BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta
sistematika penelitian
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat
landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas
dalam skripsi ini, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi
pembahasan skripsi ini, kerangka pemikiran yang digunakan dan hipotesis
konseptual yang diajukan.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, metode
pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian kuesioner,
teknik pengujian data dan teknik pengujian hipotesis.
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH
Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisis
data dan pembahasan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang menguraikan akhir
penelitian, penulis membuat kesimpulan dari hasil analisis data, serta
memberikan saran dan masukan mengenai hal-hal yang dapat berguna demi
kemajuan penelitian dan perusahaan untuk masa yang akan datang.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1.Tinjauan Pustaka
2.1.1. Pemasaran (Marketing)
Pemasaran (Marketing) adalah proses dimana perusahaan menciptakan
nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan,
dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler &
Armstrong, 2008). Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa konsep inti
pemasaran adalah needs, wants, demand, product, service, value, satisfaction,
quality, exchange, transaction, relationship and markets.
Kotler & Armstrong (2008) menyatakan bahwa ada empat konsep
pemasaran yang harus diperhatikan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang
telah ditetapkan, terutama, agar perusahaan dapat menjadi lebih efektif
dibandingkan dengan pesaing dalam hal menciptakan, mengantarkan, dan
mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada target pasar yang telah dipilihnya.
Keempat konsep pemasaran tersebut adalah sebagai berikut :
a.

Target pasar

b.

Kebutuhan pelanggan

c.

Pemasaran terpadu

d.

Profitabilitas atau keuntungan.
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Untuk membantu tercapainya tujuan dari strategi pemasaran, perusahaan
menggunakan bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran ini bersifat
taktis dan harus didahului oleh keputusan-keputusan strategis dalam STP atau
segmentation, targeting, dan positioning.
Menurut Kotler & Armstrong (2008) bauran pemasaran (marketing mix)
adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan
untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran. Semua yang
dapat dilakukan tersebut dikumpulkan ke dalam empat kelompok variabel yang
dikenal sebagai 4P (product, price, place, promotion).
a. Product
Secara luas produk mencakup objek fisik, jasa, acara, orang-orang,
tempat, organisasi, ide, dan campuran dari entitas-entitas tersebut.
b. Price
Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkaan pelanggan untuk
memperoleh produk. Harga merupakan salah satu faktor yang sangat
penting dalam strategi pemasaran, karena dapat menggambarkan
image, kualitas, dan nilai produk tersebut dalam bersaing dengan
produk lain untuk mendapatkan konsumen, selain itu harga juga
merupakan elemen yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan
atau keuntungan.
c. Place
Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia
bagi pelanggan sasaran.
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d. Promotion
Promosi merupakan aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan
membujuk pelanggan untuk membeli.

Dengan melihat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa promosi
merupakan sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan
calon konsumen tentang barang dan jasa, keunggulannya, dan mengajukan
pelanggan sasaran untuk membelinya.
Booms & Bitner (1981) dalam Rafiq & Ahmed (1995) menyatakan bahwa
dalam menentukan sebuah produk jasa yang akan dijual dibutuhkan tambahan tiga
elemen baru, yaitu physical evidence, process, dan people untuk ditambahkan
pada kerangka 4P yang sudah ada sebelumnya tersebut. Dalam (Lovelock, Ball,
Feller, Engelbrecht, & Ling Ewe, 2006) ada tambahan 3 elemen baru dari 7P
dalam pemasaran produk dan jasa, yaitu :
a. Physical evidence
Gedung, tanah, kendaraan, perabotan interior, perlengakapan, tandatanda, barang cetakan dan petunjuk yang terlihat lainnya yang
memberi bukti atas kualitas jasa. Selain itu, bukti fisik juga mampu
mempengaruhi harapan pelanggan terhadap suatu jasa.
b. Process
Untuk menciptakan dan menyampaikan elemen produk kepada
pelanggan diperlukan desain dan implementasi dari proses yang
efektif. Sebuah proses menjelaskan metode dan urutan kerja dari
sistem yang beroprasi. Bagaimana proses menyampaikan jasa itu
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sangatlah penting karena jasa dan penjualannya tidak terpisahkan.
Pengalaman pelanggan sebelumnya dengan pelayanan jasa yang sama
juga akan mempengaruhi harapan dari pelanggan. Jika pelanggan
mengalami pengalaman yang buruk dengan proses dari penyampaian
jasa sebelumnya, hal tersebut akan mempengaruhi harapan pelanggan
terhadap jasa di masa yang akan datang.
c. People
Banyak jasa bergantung pada interaksi langsung dan pribadi antara
pelanggan dan karyawan perusahaan. Sifat dari interaksi ini sangat
mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. Oleh karena
itu, perusahaan harus mampu untuk merekrut dan memilih orang yang
tepat, dan juga memberikan penghargaan untuk meningkatkan
kemampuan karyawan yang terlibat di dalam penyampaian jasa dengan
pelanggan sangatlah berkaitan erat.
Strategi pemasaran yang selanjutnya adalah terdiri dari STP, yaitu
segmenting, targeting dan positioning.
A. Segmenting
Segmentasi merupakan tahapan awal pada strategi pemasaran.
Segmentasi pasar atausegmenting, adalah suatu proses untuk membagibagi pasar ke dalam kelompok tertentu yang berbeda, dimana dalam
setiap kelompok memiliki karakter, kebutuhan dan keinginan yang
hampir sama, dimana membuat mereka memilki perilaku yang
mungkin sama terhadap produk yang ditawarkan (Kotler dan
Amstrong,

2008).

Segementasi

dapat

dilakukan

dengan
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mengkelompokan

konsumen

berdasarkan

geografi,

demografi,

psikografi, perilaku dan lain-lain. Dalam memisahkan pasar tersebut
perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda. Profil dan karakteristik
yang ada dalam masing-masing segmen kemudian dikembangkan guna
mencari informasi untuk mengetahui daya tarik konsumen. Menurut
Pemasar berada pada posisi yang lebih baik dalam menentukan dan
membandingkan peluang pemasaran.
B. Targeting
Menurut Kotler & Armstrong (2008)targeting merupakan kegiatan
untuk menentukan pasar yangdisasar, yaitu merupakan tindakan
memilih satu atau beberapa segmen untuk dilayani. Untukitu
diperlukan suatu analisis atas daya tarik segmen dan kekuatan bisnis
untuk pemanfaatansuatu peluang yang ada. Adapun analisis target
pasar adalah kegiatan untuk melakukan evaluasi daya tarik masingmasing segmen dan kemudian memilih segmen-segmen sasaranyang
dituju.
C. Positioning
Positioning merupakan langkah selanjutnya setelah menetapkan
sasaran pasar yangdipilih oleh perusahaan. Tujuan positioning adalah
untuk menenamkan persepsi ke dalambenak konsumen akan posisi
suatu produk.
Menurut Kotler & Armstrong (2008)positioning merupakan suatu
penawaran perusahaan atas suatu keunikan dan citra yang dimilikinya
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sehingga dapat menonjolkan keunggulannya dan memperoleh tempat di
hati konsumen.

2.1.2. Produk (Product)
Definisi produk menurut Kotler & Armstrong (2008) adalah semua hal
yang dapat ditawarkan kepada pasar, untuk menarik perhatian, akuisisi,
penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau
kebutuhan.
Produk merupakan elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar.
Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan merumuskan penawaran yang
memberikan nilai bagi pelanggan sasaran. Penawaran ini menjadi dasar bagi
perusahaan dalam membangun hubungan

yang menguntungkan

dengan

pelanggan.

2.1.3. Jasa(Service)
Definisi jasa menurut Kotler & Armstrong (2008) adalah semua kegiatan
atau manfaat yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, yang pada
dasarnya tak berwujud (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.
Menurut (Kotler & Armstrong, 2008) karakteristik jasa secara umum dapat
dibedakan sebagai berikut, yaitu:
1) Jasa tak berwujud (Service Intangibility)
Jasa memiliki sifat tidak dapat diraba, dirasakan, didengar, dicium
sebelum dibeli.
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2) Jasa tak terpisahkan (Service Inserparability)
Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan dan tidak
dapat dipisahkan dari penyedianya.
3) Variabilitas jasa (Service Variability)
Kualitas jasa bergantung pada siapa yang menyediakan jasa itu dan
kapan, di mana, dan bagaimana jasa itu disediakan.
4) Jasa dapat musnah (Service Perishability)
Jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan beberapa saat
kemudian.

2.1.4. Merek (Brand)
Seorang pemasar yang handal dan professional akan mampu untuk
menciptakan, memelihara, melindungi dan meningkatkan merek. Memberi merek
adalah sebuah seni dan merupakan bagian paling penting dalam pemasaran.
Definisi merek menurut (Kotler & Armstrong, 2008) merupakan sebuah
nama, tanda lambang, istilah, atau desain yang memperlihatkan identitas produk
atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakan produk itu
dari produk pesaing.
Beberapa analis memandang merek sebagai aset tetap dan utama
perusahaan, menjaga kelangsungan suatu produk khusus dan fasilitas perusahaan.
Merek merepresentasikan persepsi dan perasasan konsumen atas sebuah produk
dan kinerjanya kepada konsumen. Nilai nyata dari sebuah merek yang kuat adalah
kekuatannya untuk menangkap preferensi dan loyalitas konsumen. Merek
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mempunyai jumlah kekuatan dan nilai yang sangat beragam di pasar. Seperti
contoh Coca-Cola, Adidas, Harley-Davidson, Disney, dan lainnya.
Merek yang kuat mempunyai ekuitas merek yang tinggi. Menurut (Kotler
& Armstrong, 2008) ekuitas merek (brand equity) adalah pengaruh diferensial
positif bahwa jika pelanggan mengenal nama merek, pelanggan akan merespons
produk atau jasa. Satu ukuran ekuitas merek adalah sejauh mana pelanggan
bersedia membayar lebih untuk merek tersebut. Merek dengan ekuitas merek yang
kuat merupakan aset yang berharga bagi perusahaan.
Salah satu keputusan pemasaran yang penting dalam strategi produk
adalah keputusan tentang merek. Karena saat ini dalam aspek pemasaran tidak
hanya mengarah pada fungsi produk saja, tetapi akan lebih fokus pada
pertempuran merek. Beberapa perusahaan yang peka terhadap nilai suatu merek,
akan sepenuhnya menyadari bahwa merek menjadi identitas diri perusahaan dan
menjadi “added value” dalam menjual produknya.

2.1.5. Self Concept Connection
Menurut Mira, Chupani, & Panahandeh (2013) mendefinisikan Self
Concept Connection sebagai hubungan antara konsumen dan merek yang sesuai
dengan diri konsumenn itu sendiri dan apa yang ada pada simbol merek tersebut.
Self Concept Connection mengacu pada sejauh mana merek mengungkapkan
aspek penting dari identitas diri konsumen, nilai-nilai, dan tujuan konsumen
(Fournier, 1998) dalam (Hwang & Kandampully, 2012).
Swaminathan et al. (2007) dalam Hwang & Kandampully (2012)
berpendapat bahwa merek dapat memperkuat identitas konsumen dengan
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melayani tujuan presentasi diri, dan dengan demikian konsumen menggunakan
merek sebagai alat untuk representasi nilai-nilai dan identitas mereka. Selanjutnya
mereka mengatakan bahwa tingkat Self Concept Connectionmempengaruhi makna
merek dan menunjukkan bahwa hubungan ini lebih lanjut mengubah kekuatan
hubungan antara konsumen dan merek.
Sementara peneliti sebelumnya telah mengakui bahwa emosi atau aspek
simbolik membentuk tujuan sentral dalam pengalaman konsumsi (Hirschman dan
Holbrook, 1982) dalam (Mira et al., 2013) dan peneliti baru-baru ini memberikan
perhatian yang lebih besar untuk aspek emosional ini, seperti perasaan
sehubungan dengan merek dan koneksi konsep diri dan perasaan cinta untuk
merek.

2.1.6. Brand Love
Menurut Rodrigues & Reis (2013) mendefinisikan brand love sebagai
membangun pemasaran yang relatif baru yang berlaku untuk produk dengan
komponen utama konsumen menengah keatas. Cinta itu sendiri adalah
pengalaman emosional yang sangat kuat, tidak hanya dalam hubungan
interpersonal, tetapi juga dalam konsumen dan hubungan merek (Fournier, 1998;
Schultz et al., 1989) dalam Hwang & Kandampully (2012).
Dalam konteks branding, brand love adalah ciri perasaan konsumen
terhadap objek tertentu (Kleine et al., 1995) dalam Hwang & Kandampully
(2012). Secara konseptual, brand love dan keterkaitan emosional dengan merek
tampak sangat mirip.
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Batra et al. (2012) dalam Rodrigues & Reis (2013) juga menekankan
pentingnya brand love dalam bidang perilaku konsumen dan menghubungkan hal
ini dengan konsep-konsep penting seperti harga yang lebih tinggi, loyalitas,
komunikasi dan kata dari mulut ke mulut. Beberapa studi yang ada pada brand
love menunjukan bahwa ia memiliki pengaruh penting pada beberapa variabel
pemasaran.
Penelitian terbaru menunujukkan bahwa kasih terhadap suatu merek
merupakan dasar penciptaan identitas konsumen (Carroll and Ahuvia, 2006;
Ahuvia, 2005) dalam Rodrigues & Reis (2013). Konsumen lebih cenderung
menyukai merek yang ia rasa kuat dengan identitas konsumen.
Menurut Carroll & Ahuvia (2006) mendefinisikan brand love sebagai
tingkat ikatan emosional yang kuat pada diri konsumen dan konsumen puas
terhadap merek tersebut.

2.1.7. Brand Image
Citra merek (brand image) merupakan representasi dari keseluruhan
persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu
terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa
keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra
merek yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk
melakukan pembelian (Setiadi, 2003).
Roy & Banerjee (2007) dalam Severi & Ling (2013) mendefinisikan citra
merek sebagai pikiran dan perasaan konsumen tentang suatu merek. Menurut
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Hsieh & Li (2008) dalam Severi & Ling (2013), citra merek yang kuat
menciptakan

sebuah

merek

yang

unggul

dipersaingan.

Hal

tersebut

mengakibatkan, perilaku konsumen akan terpengaruh dan ditentukan oleh citra
merek yang sudah diciptakan perusahaan.
Menurut Hsieh et al., (2004) dalam Sondoh Jr, Omar, Wahid, & Harun
(2007) citra merek yang sukses memungkinkankonsumen untuk mengidentifikasi
kebutuhan terhadap merek dan membedakanmerek dari para pesaing, hal tersebut
dapat meningkatkan kemungkinankonsumen akan membeli merek tersebut.
Sebuah perusahaan yang terus-menerus memegang citra baik oleh masyarakat,
pastimendapatkan posisi yang baik di pasar, keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan, danmeningkatkan pangsa pasar atau kinerja.
Keller (1993) mendefinisikan citra merek sebagai persepsi mengenai
sebuah merek sebagaimana direfleksikan oleh asosiasi merek yang terdapat dalam
benak konsumen. Citra merek terdiri dari komponen-komponen :
a. Atribut (Attributes)
Merupakan pendefinisian deskriptif tentang fitur-fitur yang ada dalam
sebuah produk atau jasa.
1. Atribut produk (Product related attribute)
Didefinisikan sebagai bahan-bahan yang diperlukan agar
fungsi poduk yang dicari konsumen dapat bekerja. Berhubungan
dengan komposisi fisik atau persyaratan dari suatu jasa yang
ditawarkan, dapat berfungsi.
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2. Atribut non-produk (Non-product related attributes)
Merupakan aspek eksternal dari suatu produk yang
berhubungan dengan pembelian dan konsumsi suatu produk atau
jasa. Terdiri dari: informasi tentang harga, kemasan dan desain
produk, orang, peer group atau selebriti yang menggunakan produk
atau jasa tersebut, bagaimana dan dimana produk atau jasa itu
digunakan.
b. Keuntungan (Benefits)
Nilai personal yang dikaitkan oleh konsumen pada atribut-atribut
produk atau jasa tersebut.
1. Functional benefits : berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan
dasar seperti kebutuhan fisik dan keamanan atau pemecahan
masalah.
2. Experiental benefits : berhubungan dengan perasaan yang muncul
dengan menggunakan suatu produk atau jasa. Benefit ini
memuaskan kebutuhan bereksperimen seperti kepuasan sensori,
pencarian variasi dan stimulasi kognitif.
3. Symbolic benefits : berhubungan dengan kebutuhan akan
persetujuan sosial atau ekpresi personal dan self-esteem seseorang.
Konsumen akan menghargai nilai-nilai prestise, eksklusivitas dan
gaya fashion dari sebuah merek karena hal-hal ini berhubungan
dengan konsep diri mereka.
c. Sikap merek (Brand attitude)
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Didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan atas suatu merek, apa yang
dipercayai oleh konsumen mengenai merek-merek tertentu, sejauh
mana konsumen percaya bahwa produk atau jasa tersebut memiliki
atribut atau keuntungan tertentu, dan penilaian evaluatif terhadap
kepercayaan tersebut, bagaimana baik atau buruknya suatu produk jika
memiliki atribut atau keuntungan tersebut.

2.1.8. Brand Trust
Arjun & Morris (2001) dalam Soong, Kao, & Juang (2011) berpendapat
bahwa kepercayaan merek adalah konsumen ingin percaya dengan dirinya sendiri,
dan percaya terhadap suatu produk yang tersedia. Kepercayaan dapat mengurangi
ketidakpastian konsumen, karena konsumen tidak hanya mengetahui bahwa
merek tersebut bernilai dan terpercaya, tetapi juga berpikir bahwa skenario
konsumsi diandalkan, aman dan jujur adalah link penting dari kepercayaan merek.
Kepercayaan konsumen pada merek memberikan konstribusi pada
pengurangan ketidakpastian dalam pembelian konsumen dan diyakini untuk
meningkatkan loyalitas pelanggan (Garbarino, 1999; Gommans et al., 2001)
dalam (Chung & Tan, 2008).
Menurut McKnight et al. (1998) dalam Chung & Tan (2008) berpendapat
bahwa bentuk-bentuk kepercayaan karena disposisi seseorang untuk percaya,
berbasis institusi seseorang terhadap kepercayaan, dan proses kognitif untuk niat
dan mempercayai dengan keyakinan.
Kepercayaan terbangun karena adanya harapan bahwa pihak lain akan
bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ketika seseorang
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telah mempercayai pihak lain maka mereka yakin bahwa harapan akan terpenuhi
dan tak akan ada lagi kekecewaan (Ryan, 2002) dalam (Arista, 2011).
Menurut Lau & Lee (1999) dalam Arista (2011) menyatakan bahwa
kepercayaan terhadap merek adalah kemauan konsumen mempercayai merek
dengan segala resikonya karena adanya harapan yang dijanjikan oleh merek dalam
memberikan hasil yang positif bagi konsumen.
Menurut Ferrinadewi (2008) dalam Arista (2011) berpendapat, terdapat
tiga aktivitas yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menumbuhkan
kepercayaan konsumen yang dapat dirumuskan sebagi berikut :
1.

Achieving result : harapan konsumen tidak lain adalah janji konsumen
yang harus dipenuhi bila ingin mendapatkan kepercayaan konsumen

2.

Acting with integrity : bertindak dengan integritas berarti adanya
konsistensi antara ucapan dan tindakan dalam setiap situasi. Adanya
integritas merupakan faktor kunci bagi salah satu pihak untuk pecaya
akan ketulusan dan pihak lain.

3.

Demonstrate concern : kemampuan perusahaan untuk menunjukkan
perhatiannya kepada konsumen dalam bentuk menunjukkan sikap
pengertian konsumen jika menghadapi masalah dengan produk, akan
menumbuhkan kepercayaan dengan merek.

4.

Akhirnya, yang tidak boleh dilupakan perusahaan adalah kenyataan
bahwa kepercayaan bersumber dari harapan konsumen akan terpenuhinya
janji merek. Ketika harapan mereka tidak terpenuhi maka kepercayaan
akan berkurang bahkan hilang. Ketika kepercayaan konsumen hilang
maka akan sulit bagi perusahaan untuk menumbuhkan kembali.
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2.1.9. Brand Loyalty
Menurut Setiadi (2003) loyalitas merek (brand loyalty) dapat didefinisikan
sebagai sikap senang terhadap 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 adalah komitmen intrinsik untuk
melakukan pembelian berulang terhadap suatu merek tertentu.
Broadbent, Bridson, Ferkins, & Rentschler (2010) mendefinisikan
Loyalitas sebagai komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali atau
berlangganan untuk suatu produk atau jasa secara konsisten di masa depan,
sehingga menyebabkan pembelian merek yang berulang, meskipun pengaruh
situasional dan upaya pemasaran berpotensi beralihnya perilaku.
Aaker (1991) mendefinisikan brand loyalty sebagai suatu ukuran
keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek. Definisi tersebut setidaknya
mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan
beralih ke merek produk lain, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya
perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lain.
Loyalitas merek didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu
berkomitmen untuk merek (Chaudhuri dan Holbrook, 2001; Jacoby dan Chestnut,
1978) dalam (Hwang & Kandampully, 2012), dan loyalitas merek mengacu pada
kesediaan untuk membeli kembali merek yang sama.
Seorang pelanggan yang sangat loyal kepada suatu merek tidak akan
mudah untuk memindahkan pembeliannya ke merek lain, apapun yang terjadi
dengan merek tersebut. Bila loyalitas merek meningkat, kerentanan kelompok
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pelanggan dari serangan merek produk pesaing dapat dikurangi. Brand loyalty
merupakan satu indikator dari ekuitas merek yang nyata-nyata terkait dengan laba
masa depan, karena brand loyalty secara langsung ditafsirkan sebagai penjualan
masa depan.
Menurut Rangkuti (2004) dalam Rizan, Saidani, & Sari (2012)
menjelaskan bahwa loyalitas merek dapat diukur melalui :
1. Behavior measures
Suatu cara langsung untuk menentukan loyalitas terutama untuk
habitual behavior (perilaku kebiasaan) adalah dengan memperhitungkan
pola pembelian aktual.
2. Measuring switch cost
Pengukuran pada variabel ini dapat mengidentifikasikan loyalitas
pelanggan dalam suatu merek. Pada umumnya jika biaya untuk
mengganti merek sangat mahal, pelanggan akan enggan untuk berganti
merek sehingga laju penyusutan kelompok pelanggan dari waktu ke
waktu akan rendah.
3. Measuring satisfaction
Pengukuran terhadap kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan
suatu merek merupakan indikator paling penting dalam loyalitas merek.
Bila ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu merek rendah, maka pada
umumnya tidak cukup alasan bagi pelanggan untuk berpindah ke merek
lain kecuali bila ada faktor penarik yang cukup kuat.
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4. Measuring liking brand
Kesukaan terhadap merek, kepercayaan, perasaan hormat dengan
suatu merek yang membangkitkan kehangatan dan kedekatan dalam
perasaan pelanggan. Akan sulit bagi merek lain untuk menarik pelanggan
yang berada dalam tahap ini. Ukuran rasa suka tersebut adalah kemauan
untuk membayar harga yang lebih mahal untuk mendapatkan produk
tersebut.
5. Measuring commitment
Salah satu indikator kunci adalah jumlah interaksi dan komitmen
pelanggan terkait dengan produk tersebut. Kesukaan pelanggan akan
suatu merek akan mendorong mereka untuk membicarakan merek
tersebut kepada orang lain baik dalam taraf menceritakan atau sampai
tahap merekomendasikan.
Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, brand loyalty dapat
menjadi aset strategis bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa potensi atau
keuntungan yang dapat diberikan oleh brand loyalty kepada perusahaan yang
disebutkan oleh Durianto et al., (2001) dalam (Marthin & Semuel, 2007) :
1. Reduced marketing costs (mengurangi biaya pemasaran)
2. Trade leverage (meningkatkan perdagangan)
3. Attracting new customers (menarik minat pelanggan baru)
4. Provide time to respond competitive threats (memberi waktu untuk
merespon ancaman persaingan)
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2.2.Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini
dilakukan oleh (Mira et al., 2013), (Loureiro, Ruediger, & Demetris, 2012),
(Carroll & Ahuvia, 2006),(Hwang & Kandampully, 2012), (Broadbent et al.,
2010), (Rizan et al., 2012), (Anwar, Gulzar, Sohail, & Akram, 2011). Berikut
adalah ringkasan penelitian-penelitian terdahulu:
Mira et al. (2013) dengan judul penelitian Effect Brand Love and SelfConcept Connection on Brand Loyalty. Memiliki variabel self concept conection
sebagai variabel independen, variabel brand boyalty sebagai variabel dependen,
serta variabel brand love sebagai variabel perantara. Penelitian Mira et al. (2013)
bertujuan untuk mengetahui peran brand love dan self concept connection dalam
menciptakan loyalitas merek. Penelitian ini menggunakan 384 orang sampel.
Hasil penelitian ini mengatakan adanya hubungan yang negatif antara self concept
connection terhadap brand loyalty. Adanya hubungan yang signifikan dan positif
antara self concept connection terhadap brand love dan adanya hubungan yang
signifikan dan positif antara brand love terhadap brand loyalty.
Loureiro et al. (2012) dengan judul penelitian Brand emotional connection
and loyalty. Memiliki variabel self-expressive brand dan brand attachment
sebagai variabel independen. Variabel Loyalty Intention sebagai variabel
dependen. Variabel brand love feeling, commitment dan brand trust sebagai
variabel

perantara. Penelitian

Loureiro et

al.

(2012)

bertujuan

untuk

mengintegrasikan lampiran merek sebagai antiseden brand love, serta komitmen
afektif dan kepercayaan merek sebagai mediator antara merek cinta dan kesetiaan.
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Penelitian ini menggunakan 374 orang sampel. Hasil penelitian ini mengatakan
adanya hubungan yang signifikan dan positif antara variabel-variabel terkait.
Carroll & Ahuvia (2006) dengan judul penelitian Some antecedents and
outcomes of brand love. Memiliki variabel hedonic product dan self
expressivebrand sebagai variabel indipenden, variabel brand loyalty dan word of
mouth sebagai variabel dependen dan variabel brand love sebagai variabel
perantara. Penelitian Carroll & Ahuvia (2006) bertujuan untuk melihat apakah
brand love bisa menjelaskan perbedaan manajerial yang relevan dalam loyalitas
konsumen dan kata dari mulut ke mulut yang positif. Penelitian ini menggunakan
334 orang sampel. Hasil penelitian ini mengatakan adanya hubungan yang
signifikan dan positif antara variabel-variabel terkait.
Hwang & Kandampully(2012) dengan judul penelitian The role of
emotional aspects in younger consumer-brand relationships. Memiliki variabel
self concept connection sebagai variabel independen, variabel loyalty sebagai
variabel dependen, serta variabel emotional attachment dan brand love sebagai
variabel perantara. Penelitian Hwang & Kandampully(2012) bertujuan untuk
menyelidiki peran dari tiga faktor emosional (self concept connection, emotional
attachment, and brand love) di dalam konteks hubungan loyalitas merek.
Penelitian ini menggunakan 243 orang sampel. Hasil penelitian ini mengatakan
adanya ikatan emotional attachment yang memiliki dampak yang kuat pada brand
loyalty. Self concept connection secara tidak langsung meningkatkan loyalitas
merek melalui ikatan emotional attachment dan brand love.
Broadbent et al.(2010) dengan judul penelitian Brand Love, Brand Image
and Loyalty in Australian Elite Sport. Memiliki variabel Brand Image sebagai
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variabel independen. Variabel Brand Loyalty sebagai variabel dependen, serta
variabel Brand Love sebagai variabel perantara. Penelitian Broadbent et al.(2010)
bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap suatu merek pemasaran
danolahraga elit pada saat inidengan loteratur untuk membuat konsephubungan
antarabrand image, brandlove danbrand loyalty dalam olahragaelitAustralia. Hasil
penelitian ini mengatakan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara
brand image dan brand love terhadap brand loyalty.
Rizan et al.(2012) dengan judul penelitian Pengaruh Brand Image Dan
Brand Trust Terhadap Brand Loyalty Teh Botol Sosro. Memiliki variabel brand
image dan brand trust sebagai variabel independen, dan variabel brand loyalty
sebagai variabel dependen. Penelitian Rizan et al.(2012) bertujuan untuk 1)
Mengetahui gambaran citra merek dan kepercayaan merek dan pengaruh mereka
terhadap loyalitas merek Teh Botol Sosro. 2) Menguji secara empiris pengaruh
citra merek terhadap loyalitas merek Teh Botol Sosro. 3) Menguji secara empiris
pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas merek Teh Botol Sosro. 4)
Menguji secara empiris pengaruh citra merek dan kepercayaan merek secara
simultan terhadap loyalitas merek Teh Botol Sosro. Penelitian ini menggunakan
100 orang sampel. Hasil penelitian mengatakan adanya hubungan yang positif dan
signifikan antara brand image dan brand trust terhadap brand loyalty.
Anwar et al.(2011) dengan judul penelitianImpact Of Brand Image, Trust
And Affect On Consumer Brand Extension Attitude: The Mediating Role Of Brand
Loyalty. Memiliki variabel brand affect, brand trust dan brand image sebagai
variabel independen, variabel consumer brand extension attitude sebagai variabel
dependen, dan variabel brand loyalty sebagai variabel perantara. Penelitian Anwar
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et al.(2011) bertujuan untuk mengidentifikasi dampak brand image, brand trust,
brand affect terhadap consumer brand extension attitude. Selanjutnya untuk
menyelidiki brand loyalty memediasi hubungan brand image, brand trust, dan
brand affect terhadap consumer brand extension attitude. Penelitian ini
menggunakan 200 orang sampel. Hasil penelitian ini mengatakan adanya
hubungan yang positif dan signifikan antara brand affect, brand iamge, brand
trust terhadap brand loyalty dan consumer brand extension attitude.

2.3.Pengembangan Hipotesis
Rerangka Konseptual dan kerangka berpikir merupakan gambaran tentang
hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori
yang telah di deskripsikan (Sugiyono, 2008).
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris
yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan
sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban
yang empirik (Sugiyono, 2008).
Dalam Hwang & Kandampully (2012) mengatakan adanya hubungan
positif antara self concept connection terhadap brand love. Selanjutnya ia
mengatakan adanya hubungan positif antara brand love terhadap brand loyalty
danadanya hubungan positif antara self concept connection terhadap brand
loyalty. Dalam (Anwar et al., 2011) adanya hubungan positif antara brand
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trustterhadap brand loyalty. Dalam (Broadbent et al., 2010) adanya hubungan
positif antara brand image terhadap brand loyalty.

2.3.1. Self Concept Connection terhadap Brand Love
Self concept connection sebagai hubungan antara konsumen dan merek
sesuai dengan konsumen itu sendiri dan apa yang ada pada simbol merek tersebut
(Mira et al., 2013). Self concept connection mengacu pada sejauh mana merek
mengungkapkan aspek penting dari identitas diri konsumen, nilai-nilai, dan tujuan
(Fournier, 1998) dalam (Hwang & Kandampully, 2012). Menurut Carroll &
Ahuvia (2006) mendefinisikan brand love sebagai tingkat ikatan emosional yang
kuat pada diri konsumen dan konsumen puas terhadap merek tersebut.
Brand love adalah hubungan emosional yang sangat kuat, tidak hanya
dalam hubungan interpersonal, tetapi juga antara hubungan konsumen dengan
merek (Hwang & Kandampully, 2012). Pada sebuah konteks branding, brand
loveadalah ciri perasaan konsumen terhadap objek tertentu (Kleine et al., 1995)
dalam (Hwang &Kandampully, 2012). Secara konseptual, brand love dan
keterikatan

emosional

dengan

merek

tampak

sangat

mirip.

Brand

lovemembutuhkan intensitas emosional tanggapan terhadap suatu objek,
sedangkan ikatan emosional belum tentu membutuhkan intensitas tersebut.
Cinta konsumen untuk merek mewah dapat meningkat ketika konsumen
menganggap merek itu sebagai bagian penting dari ekspresi diri mereka. Carroll
dan Ahuvia (2006) dalam Hwang & Kandampully (2012) menunjukkan bahwa
tidak hanya self-expressive brands yang meningkatkan konsumen brand love
tetapi juga hedonic products dapat mempromosikan brand love lebih dari aspek
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utilitarian merek. Temuan mereka menunjukkan bahwa produk hedonis seperti
produk fashion itu lebih terkait dengan brand love daripada produk utilitarian.
H1: Self Concept Connection memiliki pengaruh positif terhadap Brand
Love

2.3.2. Brand Love terhadap Brand Loyalty
Menurut Carroll & Ahuvia (2006) mendefinisikan brand love sebagai
tingkat ikatan emosional yang kuat pada diri konsumen dan konsumen puas
terhadap merek tersebut. Brand love adalah pengalaman emosional yang sangat
kuat, tidak hanya dalam hubungan interpersonal, tetapi juga dalam konsumen dan
hubungan merek (Fournier, 1998; Schultz et al., 1989) dalam (Hwang &
Kandampully, 2012).
Loyalitas merek didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu
berkomitmen untuk merek (Chaudhuri dan Holbrook, 2001; Jacoby dan Chestnut,
1978) dalam (Hwang & Kandampully, 2012), dan loyalitas merek mengacu pada
kesediaan untuk membeli kembali merek yang sama.
Loyalitas merek, merupakan inti dari ekuitas merek, yang termasuk dalam
indikator kunci dari keberlanjutan merek karena menjadi loyal kepada merek akan
membuat konsumen cenderung untuk beralih ke merek yang kompetitif bahkan
ketika pesaing menawarkan manfaat lebih (Oliver, 1999) dalam (Hwang &
Kandampully, 2012).
Hwang & Kandampully (2012) berpendapat bahwa brand love
meningkatkan brand loyalty untuk merek-merek mewah, kuatnya pengaruh yang
positif dalam benak konsumen memungkinkan loyalitas merek dan komitmen
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merek, hal tersebut membuat konsumen bersedia membayar harga premium untuk
merek-merek

tertentu.

Secara

eksplisit

adanya

pengaruh

positif

yang

menunjukkan peningkatan brand loveterhadap brand loyalty.
H2: Brand Love memiliki pengaruh positif terhadap Brand Loyalty

2.3.3. Self Concept Connection terhadap Brand Loyalty
Self concept connection sebagai hubungan antara konsumen dan merek
sesuai dengan konsumenn itu sendiri dan apa yang ada pada simbol merek
tersebut (Mira et al., 2013). Self concept connection mengacu pada sejauh mana
merek mengungkapkan aspek penting dari identitas diri konsumen, nilai-nilai, dan
tujuan (Fournier, 1998) dalam (Hwang & Kandampully, 2012). Loyalitas merek
didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu berkomitmen untuk merek
(Chaudhuri dan Holbrook, 2001; Jacoby dan Chestnut, 1978) dalam (Hwang &
Kandampully, 2012), dan loyalitas merek mengacu pada kesediaan untuk
membeli kembali merek yang sama.
Loyalitas merek, merupakan inti dari ekuitas merek, yang termasuk dalam
indikator kunci dari keberlanjutan merek karena menjadi loyal kepada merek akan
membuat konsumen cenderung untuk beralih ke merek yang kompetitif bahkan
ketika pesaing menawarkan manfaat lebih (Oliver, 1999) dalam (Hwang &
Kandampully, 2012). Hubungan antara ikatan emosional dengan loyalitas merek
menunjukkan bahwa adanya ikatan yang kuat, dan indvidu bersedia untuk
membayar harga premium (Thomson et al., 2005) dalam (Hwang &
Kandampully, 2012).
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Self concept connection yang kuat mempromosikan evaluasi positif
konsumen terhadap merek (Fournier, 1998; Ng dan Houston, 2006) dalam
(Hwang & Kandampully, 2012) dan selanjutnya mampu memelihara brand
loyalty.Dalam Hwang & Kandampully (2012) loyalitas sikap konsumen terhadap
merek-merek mewah akan ditingkatkan sebagai: Mereka merasakan kedekatan
antara diri dan merek (emotional attachment); Mereka membentuk intens, respon
emosional terhadap merek (brand love); dan Mereka memandang merek sebagai
hal untuk mengekspresikan bagian penting dari diri mereka sendiri (self concept
connection).
H3: Self Concept Connectionmemiliki pengaruh positif terhadap Brand
Loyalty

2.3.4. Brand Trust terhadap Brand Loyalty
Arjun & Morris (2001) dalam Soong et al. (2011) berpendapat bahwa
brand trust adalah konsumen ingin percaya dengan dirinya sendiri, dan percaya
terhadap suatu produk yang tersedia. Brand loyalty didefinisikan sebagai sejauh
mana seorang individu berkomitmen untuk merek (Chaudhuri dan Holbrook,
2001; Jacoby dan Chestnut, 1978) dalam (Hwang & Kandampully, 2012), dan
loyalitas merek mengacu pada kesediaan untuk membeli kembali merek yang
sama.
Menurut Aaker (1990) dalam Anwar et al. (2011) strategi perluasan merek
yang baik adalah di mana ekstensi didukung oleh nama merek, tetapi merek
ekstensi yang sangat baik semakin memperkuat nama dan citra merek. Untuk
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menjaga hubungan jangka panjang kepercayaan dianggap sebagai salah satu
variabel kunci.
Loyalitas dikembangkan jika ada unsur kepercayaan (Anwar et al., 2011).
Kepercayaan juga merupakan keyakinan yang membuat satu merek pilihan lain.
Kepercayaan merek tidak diragukan lagi sebagai salah satu alat yang paling kuat
untuk membuat hubungan antara pelanggan dengan perusahaan sebagai alat
pemasaran yang paling dominan. Beberapa penulis mendefinisikan kepercayaan
sebagai alat yang terlibat dalam penerimaan perluasan merek; penting untuk
pengembangan loyalitas; bagian dari ekuitas merek; penting dalam menciptakan
hubungan pelanggan dan satu-satunya alat pemasaran yang kuat sebagai
penghubung.
Brand loyalty secara luas dibahas dalam literatur pemasaran konvensional
dan menunjukkan pentingnya dua dimensi yang berbeda dari loyalitas merek yaitu
loyalitas perilaku dan sikap. Frekuensi pembelian ulang telah dianggap sebagai
loyalitas perilaku (Anwar et al., 2011). Jika pelanggan puas dengan kinerja merek
maka cenderung untuk meningkatkan loyalitas, dan jika pelanggan setia pada
suatu merek maka perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dengan
menawarkan merek tersebut dalam waktu yang panjang tanpa rasa takut akan
kegagalan.
H4: Brand Trust memiliki pengaruh positif terhadap Brand Loyalty

2.3.5. Brand Image terhadap Brand Loyalty
Menurut Keller (1993) mendefinisikan brand image sebagai persepsi
mengenai sebuah merek sebagaimana direfleksikan oleh asosiasi merek yang
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terdapat dalam benak konsumen. Brand loyalty didefinisikan sebagai sejauh mana
seorang individu berkomitmen untuk merek (Chaudhuri dan Holbrook, 2001;
Jacoby dan Chestnut, 1978) dalam (Hwang & Kandampully, 2012), dan loyalitas
merek mengacu pada kesediaan untuk membeli kembali merek yang sama.
Brand image adalah sebuah konsep yang dikenal luas dalam pemasaran,
namun demikian definisi tersebut terbukti sebagai penyebab banyak dugaan dalam
literatur (Dobni dan Zinkhan, 1990) dalam (Broadbent et al., 2010). Hubungan
antara citra merek dan loyalitas dibahas pada banyak kesempatan dalam literatur.
Walaupunbanyak perhatian telahdiberikan kepadahubungan antaraasosiasimerek
atauekuitasmerek dan loyalitas. Sedikitfokustelah diarahkan untuk citra merek
(Broadbent et al., 2010).
Dalamsebuah studi empirismengenai hubungan antaracitra merekdan
loyalitas merek, Baueret. al. (2008) dalam Broadbent et al. (2010)menemukan
bahwabrand imagesangat mempengaruhibrand loyalty. Mereka menyatakan
bahwa persepsi'fans' adalah sebagai atribut dan suatu manfaat yang berperan
penting dalam menciptakan perilaku konsumen yang setia. Sementara studi ini
menemukan bahwa sikap merek (sebagai komponen dari citra merek) adalah
prediktor yang kuat dan signifikan dalam loyalitas perilaku, hal tersebut tidak
dapat membedakan antara sikap merek dan loyalitas sikap. Kemudian ia
berpendapat bahwa citra merek dalam keselarasan dengan identitas merek, dapat
meningkatkan loyalitas merek.
H5: Brand Image memiliki pengaruh positif terhadap Brand Loyalty
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2.4.Model Penelitian

Gambar 2.4 Model Penelitian
Sumber: (Hwang & Kandampully, 2012), (Anwar et al., 2011), (Broadbent et al.,
2010)
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.
3.1.Objek Penelitian
Responden dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna merek H&M
yang sudah menggunakan produk H&M lebih dari satu kali. Seseorang dapat
dikatakan loyal jika sudah membeli produk lebih dari satu kali dalam merek yang
sama. Selanjutnya Peneliti membatasi usia responden penelitian yaitu 15 tahun
sampai dengan 35 tahun. Kemudian peneliti membatasi responden penelitian yaitu
konsumen penggunaan merek H&M yang berdomisili di wilayah Jakarta.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran dari
varibel Self Concept Connection, Brand Love, Brand Trust dan Brand Image
terhadap peningkatan variabel Brand Loyaltypada merek H&M.

3.2.Desain Penelitian
Desain penelitian merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan
dalam melakukan sebuah penelitian. Desain penelitian memberikan serangkaian
prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur untuk
dapat menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010).
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif (descriptive). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang
untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan
memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah (Malhotra, 2010).
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif
yang akan dilakukan satu kali dalam suatu periode (cross sectional design). Cross
sectional design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan
informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya sekali (Malhotra,
2010). Dalam cross sectional design, hanya satu sampel responden yang diambil
dari populasi sasaran dan informasi hanya didapatkan satu kali dari responden
tersebut.

3.3.Metode Penghimpunan Data
Dalam penelitian ini, data untuk penyelesaian penelitian bersumber dari
data primer dan sekunder. Menurut (Malhotra, 2010), pengertian data primer dan
data sekunder adalah sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan
masalah penelitian (Malhotra, 2010). Data primer diperoleh dari responden
secara langsung di lokasi penelitian. Data primer yang diperoleh dari objek
penelitian melalui observasi langsung dan tidak langsung, serta pengisian
kuesioner dengan responden yang terdiri dari konsumen pengguna merek
H&M yang berada di Jakarta.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung
penyelesaian penelitian (Malhotra, 2010). Pada data sekunder berisikan
informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang
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dilakukan. Data sekunder tersebut diperoleh dari buku, jurnal, majalah,
internet, dan sumber lain guna mendukung penelitian ini.

3.4.Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen yang ingin kita
buat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil (Griffin, 2012). Populasi dalam
penelitian ini adalah konsumen pengguna merek H&M yang berusia 15 tahun
sampai dengan 35 tahun yang berdomisili di wilayah Jakarta. Sampel adalah
sekelompok dari kasus, partisipan, peristiwa, atau catatan yang terdiri dari
sebagian target populasi, pilihlah dengan cermat untuk mewakili suatu populasi
(Griffin, 2012).
Terdapat beberapa langkah untuk menentukan sampel penelitian. Langkah
yang pertama, menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini
yaitu konsumen pengguna merek H&M yang berusia 15 tahun sampai dengan 35
tahun yang berdomisili di wilayah Jakarta.
Langkah selanjutnya, melakukan prosedur sampling atau yang biasa
disebut dengan sampling method.Peneliti menggunakan metode sampel non
probability sampling dengan teknik convenience samplingyang merupakan teknik
penentuan

sampel

berdasarkan

responden

yang

tersedia

dan

mudah

diakses.Kriteria pengambilan data ini dipilih berdasarkan objek penelitian yang
bersumber dari responden yang terdiri dari konsumen pengguna merek H&M.
Terakhir untuk mengetahui dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan.
Metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara
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100-200(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010a). Bila ukuran sampel terlalu
besar, misalnya 500 maka metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit
mendapatkan ukuran-ukuran goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel
tergantung pada jumlah indikator kali 5 sampai 10 (Hair et al., 2010a). Dalam
penelitian ini jumlah sampelnya adalah sebagai berikut:
Jumlah Sampel = Indikator 𝒙(5 – 10)
Jumlah Sampel = 19𝒙8,31 = 158 sampel

3.5.Operasionalisasi Variabel
Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan
variabel Brand Loyalty pada merek H&M dengan menggunakan kuesioner.
Kuesioner diukur dengan skala Likert 7 poin, mulai 1 sampai 7 sesuai dengan
tingkat kesetujuan.
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
Definisi
Alat Ukur

Variabel
Self

Concept Self

Skala
Pengukuran
Concept SCC1: H&Mdan sayamemiliki Interval Scale

Connection

Connection sebagai banyakkesamaan

(SCC)

hubungan
konsumen

dalam

hal 1-7

antara fashion
dan SCC2: H&M mengingatkan

merek sesuai dengan saya

bahwa

saya

adalah

konsumen itu sendiri seseorang yang fashionable
dan apa yang ada (Smit, Bronner, & Tolboom,
pada simbol merek 2007)
tersebut.

SCC3:Sayabanggamenunjukka

(Mira et al., 2013)

nkeputusan sayauntukmembeli
produk H&M
(Deniz & Yozgat, 2013)
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Tabel 3.1Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)
Variabel

Definisi

Alat Ukur

Brand Love

Skala
Pengukuran
Brand love sebagai BLV1: Merek H&M memiliki Interval Scale

(BLV)

tingkat

ikatan produk

yang

stylish 1-7

emosional yang kuat BLV2: Saya merasa percaya
pada diri konsumen diri jika saya menggunakan
dan konsumen puas produk
terhadap

merek BLV3:

tersebut.

H&M
Saya

suka

produk

H&M

(Carroll & Ahuvia, BLV4: Saya sangat tertarik
2006)

untuk membeli produk H&M
(Rodrigues & Reis, 2013)

Brand
(BT)

Trust Brand Trust adalah BT1: Saya percaya pada merek Interval Scale
konsumen

ingin H&M

percaya

1-7

dengan BT2: Produk H&M aman

dirinya sendiri, dan (Matzler, Krauter, & Bidmon,
percaya

terhadap 2006)

suatu produk yang BT3:

Produk

H&Mtidak

tersedia.

mengecewakan

(Soong et al., 2011)

(Albert, Merunka, & ValetteFlorence, 2009)

Brand
(BI)

Image Brand Image sebagai BI1: H&M memilikikualitas Interval Scale
pikiran dan perasaan produk
konsumen

2013)

tinggi 1-7

tentang BI2: H&M memilikikualitas

suatu merek.
(Severi

yang

&

produk

yang

Ling, baikdaripada

lebih

produkpesaing

BI3: Merek H&M memiliki
citra

yang

bagus

BI4: H&M adalah salah satu
merekterbaik
(Hariri & Vazifehdust, 2011)
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Tabel 3.1Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)
Variabel

Definisi

Brand Loyalty Brand
(BL)

Alat Ukur

loyalty BL1:

Skala
Pengukuran
MerekH&Mselalu Interval Scale

sebagai suatu ukuran menjadi pilihan pertama saya 1-7
keterkaitan seorang BL2: Saya menganggap diri
pelanggan

pada sayaloyal kepada merekH&M

sebuah merek.

(Rodrigues & Reis, 2013)

(Aaker, 1991)

BL3:

Lain

kali

sayapastiakanmembeliproduk
yang sama pada merek H&M
BL4: Saya merekomendasikan
merek H&M kepada orang lain
BL5:

Sayaberbicaradengan

orang lain tentang merek H&M
(Loureiro et al., 2012)
Sumber: (Smit et al., 2007),(Deniz & Yozgat, 2013), (Rodrigues & Reis, 2013),
(Matzler et al., 2006), (Albert et al., 2009), (Hariri & Vazifehdust, 2011) dan
(Loureiro et al., 2012).

3.6.Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, model yang akan digunakan adalah model hubungan
atau pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis data
yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Models). SEM adalah prosedur
untuk memperkirakan serangkaian hubungan ketergantungan antara satu set
konsep atau konstruksi diwakili oleh beberapa variabel yang diukur dan
dimasukkan ke dalam sebuah model yang terintegrasi (Malhotra, 2010). Menurut
(Santoso, 2012) SEM merupakan teknik statistik multivariat yang merupakan
kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi) memiliki tujuan
untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu
antar indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan antar konstruk.
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Proses SEM dilakukan secara otomatis yaitu dengan bantuan software
yang membantu menganalisis model SEM, software tersebut adalah AMOS 21 for
windows. Sebuah model SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari
Measurement Model dan Overall Model. Measurement Model ditujukan untuk
mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator-indikator
empirisnya. Selanjutnya, overall model adalah model keseluruhan hubungan yang
membentuk atau menjelaskan kualitas antara faktor. Menurut (Wijanto, 2008), ada
beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam menggunkana SEM untuk sebuah
kegiatan penelitian, yaitu:
1) Spesifikasi model (specification model)
2) Identifikasi (identification)
3) Estimasi (estimation)
4) Uji kecocokan (testing fit)

3.6.1. Spesifikasi model (Spesification Model)
SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan diestimasi.
Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti adalah
penting dalam SEM.
Dalam penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen, yaitu
self concept connection, brand trust, brand image (variabel eksogen), brand love
(variabel eksogen dan endogen), dan brand loyalty(variabel endogen).
Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang
dapat diamati atau disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati
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merupakan indikator atau ukuran dari variabel eksogen maupun variabel endogen.
Pada metode survey menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan mewakili varibel,
pada penelitian ini terdapat 19 variabel teramati dikarenakan terdapat 19 indikator
pertanyaan.

Gambar 3.1 Spesifikasi Model Penelitian
Sumber: AMOS 21
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3.6.2. Identifikasi (Identification)
Pada tahap identifikasi kita perlu memeriksa identifikasi dari persamaan
simultan tersebut. Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan
simultan, yaitu:
1. Under-Identified Model adala model dengan jumlah parameter yang di
estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersesbut
merupakan variancedan covariance dari variabel-variabel teramati). Pada
SEM, model dikatakan underidentified

jikadegree of freedom adalah

negative. Jika terjadi underidentified maka estimasi dan penilaian model
tidak perlu dilakukan.
2. Just-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang
diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just
identified mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology
SEM dinamakan saturated. Pada model yangjust identified,penilaian
model tidak perlu dilakukan.
3. Over-Idemtified modeladalah model dengan jumlah parameter yang
diestimasi lebi kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model
dikatakan over identifiedjikadegree of freedom adalah positif. Jadi jika
terjadi over identified maka estimas penilaian isa dilakukan.

3.6.3. Estimasi (Estimation)
Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan
nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang
tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan
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berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang
paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator
(MLE). MLE ini secara iteratif akan meminimisasian fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai
berikut:
F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q)

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah
multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989
dalam(Wijanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan
Y) dalam model.

3.6.4. Uji Kecocokan (Testing Fit)
Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan
model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisienkoefisien dari model struktural. Menurut (Hair et al., 2010)evaluasi terhadap
tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:
1) Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)
2) Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)

3.6.4.1.Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)
Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk
atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa
variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui:
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1) Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran
Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik
instrument yang akan diukur (Hair et al., 2010).
Tabel 3.2Uji Validitas
No.
1.

Ukuran Validitas

Nilai Disyaratkan

Kaiser meyer-olkin measure of Nilai KMO MSA > 0,5 menunjukkan
sampling adequacy adalah statistik bahwa faktor analisis dapat digunakan
yang

mengindikasikan

variasi

dalam

proporsi

variabel

yang

merupakan variasi umum (common
variance), yakni variasi dalam
penelitian
2.

Bartlett’s

test

of

sphericity Nilai signifikansi adalah hasil uji, jika

mengindikasikan bahwa matriks nilai hasil uji < 0,05 menunjukkan
korelasi adalah matriks identitas hubungan
yang

mengindikasikan

variabel-variabel

dalam

yang

signifikan

antara

bahwa variabel dan merupakan nilai yang
faktor diharapkan

bersifat related atau unrelated
3.

Anti image matrices, setiap nilai
pada kolom diagonal anti-image
correlation matrix menunjukkan
measure of sampling adequacy
dari masing-masing indikator.

Nilai diagonal anti-image correlation
matrix > 0,5 menunjukkan variabel
cocok atau sesuai dengan struktur
variabel lainnya di dalam faktor
tersebut

4.

Total variance explained,

Nilai “cumulative %” harus > 60%

nilai pada kolom “cummulative
%”

menunjukkan

persentase

variansi yang disebabkan oleh
keseluruhan faktor
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5.

Component matrix, nilai factor Nilai factor loading ≥ 0,5
loading

dari

variabel-variabel

komponen faktor
Sumber: (Hair et al., 2010)

2) Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran
Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi
menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi
dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010).Untuk mengukur
reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure
(ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran
ekstrak varian) (Hair et al., 2010).
a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus
seperti berikut:

Construct Reliabilty=

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh
secara langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah
measurement error untuk setiap indikator atau variabel teramati
(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010).
b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam
indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh
variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai
berikut :(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010)
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Variance Extracted=

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel
teramati dari model pengukuran.(Hair et al., 2010) menyatakan
bahwa sebuah konstruk emmpunyai reliabilitas yang baik, jika nilai
konstruk reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai
ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50.

3.6.4.2. Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)
Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara
umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan model.
Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan
secara langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.
1. Ukuran Kecocokan Absolut
Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi
model keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari
berbagai ukuran kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya
digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut:
a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam
SEM. Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut
RMSEA=
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Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 <
RMSEA ≤ 0,08 menunjukkan good fit.

b. CMIN/DF
CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF.
Rumus perhitungan CMIN/DF adalah sebagai berikut:

2. Ukuran Kecocokan Inkremental
Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model
yang diusulkan dengan model dasar (baseline model) yang sering
disebut sebagai null model atau independence model.
a. Comparative Fit Index (CFI)
Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut:

CFI=1−

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90
menunjukkan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering
disebut sebagai marginal fit.
Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas
nilai yang menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good
fit) untuk setiap GOF (Goodness of Fit) dapat diringkas ke
dalam tabel sebagai berikut.
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Tabel
Tabel3.3
3.3Perbandingan
PerbandinganUkuran-Ukuran
Ukuran-UkuranGOF
GOF(Lanjutan)
Ukuran GOF

Tingkat Kecocokan yang bisa diterima

Root Mean Square Error of

Rata-rata perbedaan per degree of freedom

Approximation (RMSEA)

yang diharapkan terjadi dalam populasi dan
bukan sample.
RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang
RMSEA < 0,05 adalah close fit

Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit

CMIN/DF

Incremental fit Measures
Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih
Comparative Fit Index
(CFI)

tinggi adalah lebih baik. CFI ≥0,90 adalah good
fit, sedang 0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah marginal
fit.

Sumber: (Hair et al., 2010)
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1. Profile H&M
Pada

tahun

1947toko

pakaianwanitaHenesdibuka

diVästerås,

Swedia.Kemudian pada tahun 1952, toko Hennes membuka gerai kedua nya di
Stockholm.Lalu pada tahun 1964 Toko pertamadi luarSwediadibukadi Norwegia.
Pada tahun 1968 PendiriErlingPerssonmembeliMauritzWidforss, kemudian toko
ini berubah nama menjadiHennes&Mauritz dan tidak hanya menjual pakaian
wanita tetapi juga menjual pakaian laki-laki hingga anak-anak.
Pada tahun 1974 H&Mterdaftardi Bursa EfekStockholm.Pada tahun 1976
Toko pertamadi luarSkandinaviadibuka diLondon, Inggris.Pada tahun 1977
Impulstokodifokuskan padaremaja, dan penjualankosmetik pun dimulai. Pada
tahun

1980an

H&M

bukadi

H&Mmengakuisisiperusahaanmail
Eropadenganpembukaan

Jermandan

orderRowells.

toko

Belanda

Kemajuanyang

pertamadi

1998.Korandanmajalahiklandilengkapi

dan

pesat

Perancispada

di

tahun

denganiklan

luarmenampilkanmodelterkenal.Pada tahun 1998H&Mmembuka pembelanjaan
via online.
Pada tahun 2000 TokoAS pertamayang membukadi Fifth Avenue
diNewYork yaitu H&M. Pada tahun yang sama H&M membuka toko di Spanyol.
Dalamtahun-tahun berikutnya, H&Mmembukapasarlebih Eropa.Pada tahun 2004
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H&Mmemulaikolaborasidesainerdimulai
denganKarlLagerfeld.KolaborasilebihmengikutidenganStellaMcCartney,
Viktor&Rolf,

Madonna,

MatthewWilliamson, JimmyChoo,
DavidBeckham,

RobertoCavalli,
SoniaRykiel,

CommedesGarçons,

Lanvin,

AnnaDelloRusso,

Versace,

Marni,

MaisonMartinMargiela,

IsabelMarantdanAlexanderWang.
Pada tahun 2006 Ekspansi besar secara online dan katalog penjualan
dimulai dengan negara Belanda sebagai pasar pertama di luar wilayah
Nordic.Toko pertama di Timur Tengah membuka melalui waralaba.Dan pada
tahun 2007 toko Asia pertama di buka di Hong Kong dan Shanghai. Pada tahun
yang sama, konsep baru toko COS diluncurkan. Perluasan secara online dan
katalog penjualan berlanjut dengan masuknya Jerman dan Austria.Kemudian pada
tahun 2008 H&M membuka toko di Tokyo, Jepang dan mengakuisisi perusahaan
busana kain Scandinavien AB, yang terdiri dari beberapa merek.Pada tahun 2009
H&M kembali membuka toko di Rusia.Beijing juga menjadi negara yang
membuka toko H&M dan Lebanon menjadi pasar waralaba baru.
Pada tahun 2010 H&M juga membuka toko di Korea Selatan dan
Turki.Israel menjadi pasar waralaba baru.Belanja online juga dimulai di
Inggris.Pertama kalinya H&M membuka toko di luar Swedia.H&M menjadi
konsumen terbesar di dunia dari pakaian katun organik dan terus meningkat
penggunaan bahan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.Pada tahun 2011
H&M juga membuka toko di Rumania, Kroasia dan Singapura, serta melalui
waralaba di Maroko dan Yordania.Insentif program H&M yaitu hadiah dan
program pengenalan bagi seluruh karyawan telah dimulai.
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Pada tahun 2012 H&M membuka toko di Bulgaria, Latvia, Malaysia dan
Meksiko, dan melalui waralaba di Thailand.Kemudian pada tahun 2013 H&M di
belahan bumi selatan membuka toko di Chili.H&M juga membuka di Estonia,
Lithuania dan Serbia.Indonesia juga menjadi pasar waralaba baru.H&M
memperkenalkan belanja online di Amerika Serikat.
H&M di Indonesia dikelola melalui pengaturan waralaba dengan PT
Hindo (Indonesia).PT Hindo adalah perusahaan yang baru didirikan oleh JS Gill,
di Asia. PT Hindo senang dan bangga menjadi waralaba ketiga di dunia yang akan
ditunjuk oleh H&M untuk memperluas konsep global. “Ini adalah langkah alami
dalam ekspansi kami di asia tenggara untuk membangun H&M di Indonesia. JS
Gill memiliki pengetahuan yang mendalam dan pengalaman ritel di Indonesia dan
perusahaan kami berbagi nilai-nilai dan budaya yang sama. Kami berharap untuk
memberikan pelanggan dalam mode dan kualitas Indonesia dengan harga terbaik.”
kata Karl-Johan Persson, CEO H&M.
H&M tidak memiliki pabrik apapun, produk H&M bersumber dari
pemasok independen, terutama di Eropa dan Asia.Pemasok ini memproduksi
beberapa produk dan umumnya sumber kain dan komponen lainnya yang
diperlukan. Kantor Produksi H&M, yang terletak di beberapa negara adalah titik
kontak utama untuk pemasok lokal, penanganan waktu dan aspek praktis dari
semua perintah.

4.2.Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test)
4.2.1. Hasil Uji Validitas (Pre-Test)
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Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada
hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin
measure of sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti –image matrices,
total variance explained, dan factor loading of component matrix. Software yang
digunakan adalah SPSS 21.
Tabel 4.1Hasil Uji Validitas Data Pre-Test
Factor
KMO
Variabel

Sig

MSA

Cummulative

>0,5

(%) >60%

Indikator
>0,5

<0,05

Loading Kriteria
≥ 0,5

Self
Concept
Connection

Brand

SCC1
SCC2

0,665
0,688

0,790

76,027

Valid

0,836

Valid

SCC3

0,681

0,863

Valid

BLV1

0,757

0,910

Valid

BLV2

0,731

0,877

Valid

0,739
Love

0,000

0,916

0,000

81,254

BLV3

0,747

0,920

Valid

BLV4

0,720

0,898

Valid

BT1

0,734

0,877

Valid

0,867

Valid

0,894

Valid

Brand
BT2

0,729

0,000

0,757

77,376

Trust
BT3

0,702
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Brand

BI1

0, 827

0,890

Valid

BI2

0, 845

0,883

Valid

0,814

0,807

Valid

BI4

0, 742

0,943

Valid

BL1

0, 805

0,812

Valid

BL2

0,733

0,864

Valid

0,825

Valid

0,000
Image

BI3

77,808

0,801

Brand
BL3

0,729

0,000

0,797

71,383

Loyalty
BL4

0,679

0,883

Valid

BL5

0,670

0,838

Valid

Sumber: Hasil penolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 22

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, menunjukkan seluruh indikator
pernyataan dalam instrument penelitian dapat memenuhi nilai yang telah
disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan
dalam pre-test adalah valid.Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator
yang harus disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam
penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya.

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test)
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan
reliabilitas indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner
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terhadap variabelnya. Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60
maka indikator pernyataan dalam kuisioner dinyatakan reliable, konsisten,
dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut ini adalah hasil
analisis reliabilitas indikator penelitian.

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test
Kriteria
Variabel
Cronbach’s Alpha
Self Concept Connection

0,838

Reliable

Brand Love

0,923

Reliable

Brand Trust

0,854

Reliable

Brand Image

0,901

Reliable

Brand Loyalty

0,899

Reliable

Sumber: Hasil penolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel
penelitian, yaitu self concept connection, brand love, brand trust, brand image
dan brand loyaltymemiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil ini menyatakan jika
item indikator pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke responden yang sama
dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten.
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4.3.Profil Responden
Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan
demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis
kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pekerjaan saat ini dan rata-rata penghasilan
per bulan.
4.3.1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Laki-laki (21,5 %)

Gambar 4.1Jenis Kelamin
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang
berjumlah 158 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin wanita
berjumlah 124 orang atau sebesar 78,5% dan responden yang berjenis kelamin
pria berjumlah 34orang atau sebesar 21,5%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
responden wanita lebih besar daripada jumlah responden laki-laki.
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4.3.2. Usia
Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 5 kelompok, yaitu
skala usia 15-20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, dan ≥ 35 tahun.

Usia

15-20 Tahun (13,19%)
21-25 Tahun (81%)
26-30 Tahun (4,4%)
31-35 Tahun (0,6%)
>35 Tahun (0%)

Gambar 4.2 Usia
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010

Pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam
penelitian ini adalah responden yang berusia 21-25 tahun yang berjumlah 128
orang atau sebesar 81% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden
yang berusia 15-20 tahun dengan jumlah responden 22 orang atau sebesar 13,9%,
lalu diikuti responden dengan usia 26-30 tahun dengan jumlah 7 orang atau
sebesar 4,4%, kemudian responden dengan usia 31-35 tahun dengan jumlah
responden 1 orang atau sebesar 0,6%, dan sisanya adalah responden yang berusia
>35 tahun dengan persentase 0%.
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4.3.3. Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

SMP/Sederajat (0,6%)
SMA/Sederajat (50,3%)
Diploma (1,9%)
Sarjana (47,8%)
Pasca Sarjana (0%)
Other (0%)

Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010

Berdasarkan pada gambar 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas
pendidikan terakhir responden adalah SMA/Sederajat dengan jumlah 79 orang
atau sebesar 50,3% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden
berpendidikan akhir Sarjana (S1) yang berjumlah 75 orang atau sebesar 47,8%,
setelah itu responden dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma berjumlah 3
orang atau sebesar 1,9%, peringkat berikutnya adalah responden yang
berpendidikan akhir SMP/Sederajat dengan jumlah 1 orang atau sebesar 0,6%.
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4.3.4. Pekerjaan Reaponden

Pekerjaan Responden

Pekerjaan Responden
Column1

Gambar 4.4 Pekerjaan Responden
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010

Gambar 4.4 di atas menggambarkan bahwa mayoritas pekerjaan responden
adalah pelajar/mahasiswa sejumlah 89 orang atau sebesar 56,3% dari total
responden, kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai pekerjaan sebagai
pegawai swasta yang berjumlah 60 orang atau sebesar 38%, peringkat selanjutnya
adalah pegawai negeri sejumlah 5 orang atau sebesar 3,2%, peringkat berikutnya
adalah pekerjaan pegawai BUMN sejumlah 2 orang atau sebesar 1,3%, dan
responden dengan pekerjaan wirausaha/enterpreneur sejumlah 2 orang dengan
persentase sebesar 1,3%, dan yang terakhir adalah responden dengan pekerjaan
lainnya sejumlah 2 orang dengan persentase sebesar 1,3%.
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4.3.5. Rata-rata Penghasilan Per Bulan

Rata-rata Penghasilan Per Bulan

< 5 Juta (60%)
5 Juta - 10 Juta (34,8%)
> 10 Juta (5,2%)

Gambar 4.5 Rata-rata Penghasilan per Bulan
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010

Gambar 4.4 di atas menggambarkan bahwa mayoritas rata-rata
penghasilan per bulan responden adalah < 5 juta rupiah yang berjumlah 93 orang
atau sebesar 60%, kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai rata-rata
penghasilah perbulan 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah yang berjumlah 54
orang atau sebesar 34,8% dan peringkat yang terakhir adalah responden yang
memiliki rata-rata penghasilan per bulan >10 juta rupiah sejumlah 8 orang atau
sebesar 5,2%.
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4.4.Hasil Analisis Data
Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab tiga,
metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural
Equation Model (SEM) dengan software AMOS 21 sebagai upaya pengujian
hipotesis. AMOS dipilih karena penggunaannya yang cukup mudah dan cukup
sering digunakan untuk analisis data SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk
mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Kemudian,
setelah diketahui semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan
dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu
atau software tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft
Office Excel 2010 dan SPSS 21.

4.4.1. Spesifikasi Model
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini
menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipoteses.Penelitian
ini terdiri dari 5 variabel, 5 hipotesis, dan 19 indikator untuk menguji adanya
hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan.

4.4.2. Identifikasi Model
Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model
menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified. Identifikasi
ini dilakukan dengan melihat nilai degree of freedom (df) dari model penelitian.
Tabel di bawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai
dfsebesar 147. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori
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over-identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data SEM
bisa dilanjtukan ke tahap selanjutnya.

Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom
Number of district sample moments

190

Numbers of district parameters to be estimated

43

Degrees of freedom (190 - 43)

147

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21

4.4.3. Estimasi Model
Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil
estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi
dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM.

4.4.3.1.Sample Size
Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM yaitu
158 data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang
direkomendasikan antara 100-200 data sampel.

4.4.4. Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model Fit)
4.4.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas
Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan
dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten
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yang diukurnya. Menurut (Hair et al. 2010), suatu variabel dapat dikatakan
mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized
loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70.
Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi
menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam
mengukur konstruk latennya (Hair et al. 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM
akan digunakan composite reliability Measure dan variance extracted Measures,
sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct
reliability(CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (EV) ≥ 0,50.
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji Validitas
Factor

Variabel Laten
Self Concept
Connection

Brand Love

Brand Trust

Brand Image

Brand Loyalty

Indikator Loading Kriteria
SCC1
0,847
Valid
SCC2
0,710
Valid
SCC3
0,802
Valid
BLV1
0,738
Valid
BLV2
0,759
Valid
BLV3
0,731
Valid
BLV4
0,731
Valid
BT1
0,733
Valid
BT2
0,747
Valid
BT3
0,743
Valid
BI1
0,784
Valid
BI2
0,793
Valid
BI3
0,694
Valid
BI4
0,792
Valid
BL1
0,796
Valid
BL2
0,841
Valid
BL3
0,777
Valid
BL4
0,770
Valid
BL5
0,760
Valid

Uji Realibilitas
Construct
Realibility

Variance
Extract

Kesimpulan

0,831

0,622

Reliable

0,829

0,547

Reliable

0,785

0,549

Reliable

0,851

0,588

Reliable

0,892

0,623

Reliable

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Ms. Excel
2010
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Berdasarkan hasil tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa variabel teramati
dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading hampir mencapai ≥ 0,70,
sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel
latennya adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas.
Selain itu, tabel 4.4 di atas juga menunjukkan bahwa semua nilai construct
reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai variance extracted (VE) ≥ 0,50. Secara
keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran
(measurement model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan bahwa indikatorindikator yang digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel
laten yang dibentuknya.
Selanjutnya, berdasarkan uji kelayakan model (Goodness of Fit) dari uji
measurement model diketahui nilai dari model fit. Pertama, diketahui nilai
CMIN/DF lebih dari sama dengan 5, yaitu 5,631yang berarti tidak memenuhi
kriteria poor fit. Kedua, RMSEA menunjukkan nilai lebih dari 0,1,
yaitu 0,171yang berarti poor fit. Ketiga, diketahui bahwa nilai CFI lebih kecil
dari 0,8, yaitu 0,715 yang berarti poor fit.

4.4.5. Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit)
4.4.5.1. Goodness of Fit (GOF)
Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara
umumderajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan
model.Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat
dilakukan secara langsung seperti teknik multivariat yang lainnya.SEM tidak
mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi
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model.Sebagai gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran
GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau kombinasi.
Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokandi
bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokanmodel keseluruhan
berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 21.
Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit
Hasil
GOF

Tingkat Kecocokan

Kesimpulan
Perhitungan

Absolute-Fit Measures
CMIN/df

CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit)

5,631

Poor fit

0,171

Poor fit

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 0,08
RMSEA

≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit)
RMSEA ≥ 0,10 (poor fit)

Incremental Fit Measure
CFI≥ 0,90 (good fit)
CFI

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)

0,715

Poor fit

CFI ≤ 0,80 (poor fit)
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, kita dapat melihat bahwa tiga ukuran GOF,
yaitu CMIN/DF mengindikasikan kecocokan poor fit. Dua ukuran GOF yang
lainnya, yaitu RMSEA dan CFI menunjukkan kecocokan yang poor fit. Dengan
demikian, model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data
kurang fit dengan model SEM.
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Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, tidak
jarang ditemukan model yang telah diusulkan adalah poor fit, salah satunya adalah
dalampenelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh peneliti
dengan yang disarankan SEM adalah berbeda. Namun demikian, tidak sematamata harus melakukan respesifikasi model untuk meningkatkan hasil agar
menghasilkan model yang good fit(Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008).

4.4.5.2. Hasil Analisis Model Keseluruahan (Overall Model Fit)
Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang
mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten
eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap
koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal
atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan
rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan
diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi
paramater menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p< 0,05 maka
hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi
parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05
maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian
hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.
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Tabel 4.6 Output Regression Weights
Path
Estimasi

Hipotesis
1

Brand

Love

<---

Self

Concept 0,740

p

Kesimpulan

***

Connection
2

Brand Loyalty <--- Brand Love

Didukung
Data

-12,488

0,958

Tidak
Didukung
Data

3

Brand Loyalty <--- Self Concept 9,420

0,957

Connection

Tidak
Didukung
Data

4

Brand Loyalty <--- Brand Trust

0,387

***

Didukung
Data

5

Brand Loyalty <--- Brand Image

0,887

***

Didukung
Data

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Self Concept Connection berpengaruh positif terhadap Brand Love
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar
0,740 dengan nilai p 0,000. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil
yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan
demikian, Self Concept Connection memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap Brand Love dan hipotesis dapat diterima.
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2. Brand Love tidak berpengaruh terhadap Brand Loyalty
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 12,488dengan nilai p 0,958. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil
yang negatif dan tidak signifikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari
0,05. Dengan demikian, Brand Love tidak berpengaruh terhadap Brand
Loyalty dan hipotesis tidak dapat diterima.
3. Self Concept Connection tidak berpengaruh terhadap Brand Loyalty
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar
9,420dengan nilai p 0,957. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang
positif tetapi tidak signifikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari
0,05. Dengan demikian, Self Concept Connection tidak berpengaruh
terhadap Brand Loyalty dan hipotesis tidak dapat diterima.
4. Brand Trust berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar
0,387dengan nilai p 0,000. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang
positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian,
Brand Trust memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
Brand Loyalty dan hipotesis dapat diterima.
5. Brand Image berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty
Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar
0,887dengan nilai p 0,000. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang
positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian,
Brand Image memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
Brand Loyalty dan hipotesis dapat diterima.
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4.5.Pembahasan
Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh
variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model
pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode Structural Equation Modeling
(SEM).Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini,
seluruh hipotesis memiliki hubungan yang signifikan.Pembahasan dari hasil
pengujian masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab di bawah ini.
4.5.1. Pengaruh dari Self Concept Connection terhadap Brand Love
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti,
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Self Concept Connection
denganBrand Love. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh (Hwang & Kandampully, 2012)yang menyatakan bahwa
merekdapatmemperkuatidentitas diri konsumen, dan dengan demikiankonsumen
menggunakan merek sebagai alat untuk representasi dari nilai-nilai dan identitas
mereka.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen menggunakan
merek H&M sebagai cara untuk menyajikan representasi diri mereka. Identifikasi
tersebut mendorong konsumen untuk membentuk perasaan yang kuat terhadap
merek H&M sebagai resonansi dari citra diri mereka yang akan meningkatkan
brand love pada diri konsumen.Dalam hal ini, konsumen dapat memenuhi tujuan
presentasi diri dengan produk-produk merek H&M dengan konsep diri
mereka.Dengan terdapat kesesuaian antara konsumen H&M dengan produkproduk H&M maka akan tercipta self concept connection yg semakin meningkat,
dan akan diikuti dengan brand love yang semakin meningkat pada merek H&M.
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4.5.2. Pengaruh dari Brand Love terhadap Brand Loyalty
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Brand Love tidak berpengaruh
terhadap Brand Loyalty. Penelitian ini tidak sejalan oleh hasil penelitian yang
dilakukan sebelumnya oleh (Hwang & Kandampully, 2012) yang berpendapat
bahwa brand love meningkatkan brand loyalty untuk merek-merek tertentu,
kuatnya pengaruh yang positif dalam benak konsumen memungkinkan loyalitas
merek dan komitmen merek.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa brand love tidak berpengaruh pada
brand loyalty, hal ini dapat disebabkan karena jumlah dari pesaing-pesaing atau
kegiatan usaha sejenis seperti merek H&M sudah

cukup banyak sehingga

walaupun konsumen sudah memiliki brand love yang cukup kuat pada merek
H&M bukan berarti konsumenloyal hanya kepada merek H&M. Hal tersebut
dapat disebabkan karena persaingan trend fashionyang semakin kuat antara merek
H&M dengan merek lain, sehingga konsumen merek H&M juga memiliki brand
love yang besar terhadap merek pesaing.

4.5.3. Pengaruh dari Self Concept Connectionterhadap Brand
Loyalty
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Self Concept Connection tidak
berpengaruh terhadap Brand Loyalty. Penelitian ini tidak sejalan oleh hasil
penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Hwang & Kandampully, 2012)bahwa
self concept connection yang kuat mempromosikan evaluasi positif konsumen
terhadap

merek

dan

selanjutnya

mampu

memelihara

brand

loyalty.

Loyalitaskonsumen terhadap merek H&M sebagai hal untuk mengekspresikan
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bagian penting dari diri mereka sendiri (self concept connection). Dengan
demikian pada penelitian ini Self Concept Connection tidak berpengaruh terhadap
Brand Loyalty pada merek H&M.
Hal ini dapat terjadi karena walaupun konsumen H&M sudah merasa
dirinya sesuai dengan produk-produk H&M namun self concept connection bukan
merupakan satu-satunya alasan bagi konsumen untuk memutuskan berbelanja di
store tertentu. Konsep diri seseorang terhadap suatu merek bisa saja berubah
setiap saat berdasarkan trend fashion yang ada. Terdapat banyak hal yang menjadi
pertimbangan konsumen untuk berbelanja, seperti harga dan jenis barang serta
trend barang tersebut dan lain-lain yang membuat konsumen tidak memiliki
loyalitas yang tinggi pada sebuah brand tertentu saja.

4.5.4. Pengaruh dari Brand Trust terhadap Brand Loyalty
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Brand Trust memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty. Penelitian ini didukung oleh hasil
penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Anwar et al., 2011)., penelitian
mereka menyatakan bahwa Untuk menjaga hubungan jangka panjang pada suatu
merek kepercayaan dianggap sebagai salah satu variabel kunci. Loyalitas
dikembangkan jika ada unsur kepercayaan. Kepercayaan merek tidak diragukan
lagi sebagai salah satu alat yang paling kuat untuk membuat hubungan antara
pelanggan dengan perusahaan sebagai alat pemasaran yang paling dominan. Para
konsumen memiliki kepercayaan yang sangat besar terhadap merek H&M,
sehingga para konsumen memiliki loyalitas yang tinggi pada merek H&M.
Frekuensi pembelian ulang telah dianggap sebagai loyalitas perilaku. Jika
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pelanggan pada merek H&M puas dengan kinerja merek H&M maka cenderung
untuk meningkatkan loyalitas, dan jika pelanggan setia pada suatu merek maka
perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dengan menawarkan merek tersebut
dalam waktu yang panjang tanpa rasa takut akan kegagalan.

4.5.5. Pengaruh dari Brand Image terhadap Brand Loyalty
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Brand Image memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty. Penelitian ini didukung
oleh hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Broadbent et al., 2010).,
penelitian mereka menyatakan bahwa hubungan antara citra merek dan loyalitas
dibahas

pada

banyak

kesempatan

dalam

literatur.

Dalamsebuah

studi

empirismengenai hubungan antaracitra merekdan loyalitas merekmenemukan
bahwabrand imagesangat mempengaruhibrand loyalty. Di benak konsumen
merek H&M adalah salah satu merek yang memiliki citra merek yang bagus,
sehingga para konsumen loyal pada merek H&M dengan melakukan pembelian
ulang pada merek tersebut tanpa meragukan akan kegagalan pada merek H&M.

4.6.Implikasi Manajerial
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran self
concept connectionterhadap brand lovepada merek H&M, peran brand love
terhadap brand loyalty pada merek H&M, peran self concept connectionterhadap
brand loyalty pada merek H&M,peran brand trust dan brand image terhadap
brand loyalty pada merek H&M. Berdasarkan hasilpenelitian dapatdiberikan
implikasi manajerial untuk pihak merek H&M sebagai berikut.
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Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka
dapat diberikan implikasi manajerial untuk Merek H&M. Berikut ini beberapa
implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada merek H&M :
1. Pada penelitian inibrand image memiliki pengaruh yang paling besar,
positif dan signifikan terhadap brand loyaltypada merek H&M.Dengan
demikian, citra merek merupakan sebagian besar pada konsep subjektif
yang terbentuk dalam pikiran konsumen.Saat ini H&M sudah menjadi
salah satu merek yang dipertimbangkan di dunia mode. H&M dalam
strategi produknya berkolaborasi dengan beberapa artis atau designer yang
terkemuka. Beberapa kolaborasinya yaitu Lanvin, Versace, Marni, dan
DavidBeckham. Dengan hal tersebut membuat citra pada merek H&M
semakin meningkat dimana merek tersebut telah berkolaborasi dengan
para artis dan designer ternama di dunia. Sejak tahun 1947 hingga saat ini
H&M selalu mengalami peningkatan dalam penjualannya sehingga citra
yang kuat pada benak konsumen juga semakin melekat. Dengan store
H&M yang nyaman dan juga kualitas barang yang bagus membuat para
konsumen puas dengan hal tersebut.
Jika konsumen pada merek H&M puas dengan kinerja merek H&M maka
cenderung untuk meningkatkan loyalitas, maka perusahaan dapat
meningkatkan produktivitas dengan menawarkan merek tersebut dalam
waktu yang panjang sehingga citra merek pada H&M semakin melekat di
benak konsumen. Dengan demikian citramerek pada merek H&Mdalam
keselarasandenganidentitas merek, dapatmeningkatkanloyalitas merek dari
para konsumen.Jika sebuah brand sudah memiliki image yang baik, maka

78
Peran Self ..., Frisca Dwi Bunga, Ma.-IBS, 2015

konsumen akan terbentuk loyalitas dari brand tersebut. Dengan brand
imagepada merek H&Myang baik, konsumen juga akan merasa bangga
jika menggunakan merek H&M tersebut sehingga konsumen akan semakin
loyal kepada merek H&M.
2. Pada penelitian ini self concept connectionmemiliki pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap brand love pada merek H&M. Pada tahun 2013
H&M pertama kali hadir di Gandaria City, Jakarta. Pada minggu pertama
H&M di buka, para konsumen banyak sekali yang mendatanginya bahkan
mereka rela mengantri demi dapat berbelanja disana. Hala ini berarti
bahwa masyarakat Indonesia terutama Jakarta sangat mengenal H&M dan
suka dengan pakaian yang di tawarkan. H&M dikenal menawarkan
pakaian ‘fast fashion’ dimana dalam dunia fashion merek ini
menghadirkan model pakaian yang didesain dari acara catwalk ke toko
pakaian dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini dilakukan dengan tujuan
untuk memberitahukan trend masa kini kepada masyarakat umum. Melalui
ide ini, H&M menjadi sangat sukses dan dikenal di seluruh dunia. Karena
pada umumnya, masyarakat awam sangat suka berbelanja pakaian mode
terbaru tetapi tidak terlalu mengetahui detail dari trend baru catwalk dan
tidak berkesempatan untuk membelinya.
Dengan koleksi produk yang berbagai macam dan sangat kekinian
membuat para konsumen jatuh hati kepada produk-produk tersebut,
sehingga para konsumen merasa bahwa diri mereka indah jika sudah
memakai merek H&M. Yang lebih menarik, semua koleksi dari merek
H&M selalu dihadirkan dengan harga sangat terjangkau, bahkan relatif
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paling murah dibandingkan para fashion label pesaing.Sebagian besar
konsumen pada merek H&M adalah para remaja, dimana para remaja itu
sering membeli produk apapun yang mereka inginkan asalkan mereka
sudah merasa bahwa diri mereka telah uptodate atau kekinian. Cinta
konsumen untuk merek H&M dapat meningkat ketika konsumen
menganggap merek H&M sebagai bagian penting dari ekspresi

diri

mereka.
3. Pada penelitian ini brand trust memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap brand loyalty pada merek H&M. Hal ini menunjukan
bahwa konsumen meyakini bahwa merek H&M lebih unggul daripada
merek pesaing. Mereka percaya bahwa produk yang telah di keluarkan
oleh H&M memiliki kualitas yang bagus, serta bahan yang nyaman jika di
gunakan di tubuh mereka. Jika konsumen sudah berada di cashier dan
membeli produk H&M maka pramuniaga tersebut akan menyebutkan
bahwa barang yang sudah dibeli boleh di tukar di gerai H&M yang sama
bilamana ada produk yang mengecewakan, dalam jangka waktu 7 hari.
Kemampuan perusahaan H&M untuk menunjukkan perhatiannya kepada
konsumen dalam bentuk menunjukkan sikap pengertian konsumen jika
menghadapi masalah dengan produk, akan menumbuhkan kepercayaan
dengan merek H&M.Dengan hal tersebut membuat para konsumen akan
percaya pada merek H&M dan mereka dapat menjadi loyal dengan merek
H&M.
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Loyalitas dikembangkan jika ada unsur kepercayaan. Kepercayaan juga
merupakan keyakinan yang membuat satu merek menjadi pilihan para
konsumen. Kepercayaan merek tidak diragukan lagi sebagai salah satu alat
yang paling kuat untuk membuat hubungan antara pelanggan dengan
merek H&M sebagai alat pemasaran yang paling dominan. Jika pelanggan
puas dengan kinerja merek H&M maka cenderung untuk meningkatkan
loyalitas, dan jika pelanggan setia pada merek H&M maka perusahaan
dapat meningkatkan produktivitas dengan menawarkan merek tersebut
dalam waktu yang panjang tanpa rasa takut akan kegagalan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh peran
self concept connection terhadap brand love dan brand loyalty pada merek H&M.
Dan untuk menganalisis seberapa jauh peran brand love, brand trust dan brand
image terhadap peningkatan brand loyalty pada merek H&M. Hasil analisis data
yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa terdapat
empat hipotesis yang memiliki pengaruh positif dan satu hipotesis yang memiliki
pengaruh negatif, serta terdapat dua hipotesis yang tidak signifikan. Sehingga,
diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
1. Self Concept Connection berpengaruh positif terhadap Brand Love pada
merek H&M terbukti dalam penelitian ini.
2. Brand Love berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty pada merek H&M
tidak terbukti dalam penelitian ini.
3. Self Concept Connection berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty pada
merek H&M tidak terbukti dalam penelitian ini.
4. Brand Trust berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty pada merek
H&M terbukti dalam penelitian ini.
5. Brand Image berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty pada merek
H&M terbukti dalam penelitian ini.
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5.2.Saran
Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan
penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu,
beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan fashion store
khususnya merek H&M dan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.
1. Merek H&M diharapkan agar dapat mendesain pakaian dan produk
lainnya dengan selalu mengikuti trend fashion masa kini, sehingga
konsumen pada merek H&M tidak berpaling kepada merek pesaing. Hal
lain yaitu merek H&M di harapkan tidak hanya fokus untuk para anak
muda saja tetapi untuk para lanjut usia, mungkin saja kakek atau nenek
juga ingin menggunakan merek H&M tetapi mereka merasa tidak percaya
diri untuk menggunakannya akibat desain yang terlalu anak muda.
2. Merek H&M diharapkan harus terus meningkatkan kepercayaan terhadap
merek yang sudah tertanam dibenak para konsumennya. Peningkatan
kepercayaan tersebut bisa dilakukan dengan cara-cara seperti tetap terus
menjaga kualitas bahan pada pakaian yang akan digunakan, meningkatkan
mutu produk dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada para
pramuniaga di setiap store H&M. Serta tidak lupa untuk terus menjaga
kualitas pelayanan yang dilakukan di dalam setiap store H&M.Merek
H&M diharapkan agar tetap menjaga citra merek yang sudah sekian lama
terbentuk dan tetap meningkatkan inovasi produk sehingga para konsumen
tidak berpaling kepada produk fashion pesaing. Dengan mempertahankan
kualitas produk dan terus berinovasi merek H&M akan semakin di gemari
dan terus dicintai oleh masyarakat terumata masryakat Jakarta. Merek
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H&M juga diharapkan agar lebih memperluas geografi pasar di Indonesia,
karena sampai saat ini store H&M terbanyak hanya ada di Jakarta. Di luar
jakarta baru ada di Medan dan Bandung. Dengan begitu masyarakat luar
jakarta juga dapat membeli produk H&M tanpa harus ke kota lain dulu
untuk mendapatkannya.
3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengganti objek penelitian yang
mungkin nantinya akan semakin berkembang dan tidak berhenti di
perusahaan fashion saja. Serta dapat menambahkan variabel-variabel
penelitian yang ada, sehingga akan memperkaya penelitian dan diharapkan
menghasilkan penelitian yang lebih detail dan bermanfaat. Baik untuk
peneliti sebelunya dan untuk objek yang di teliti.
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LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
Saya Frisca Dwi Bunga adalah Mahasiswi STIE Indonesia Banking School yang
sedang melakukan penelitian. Terkait dengan hal tersebut, saya mohon atas
kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk berpartisipasi dengan menjawab sejumlah
pertanyaan yang disajikan dalam halaman ini.Atas perhatian dan partisipasinya
saya ucapkan terima kasih.
A. SCREENING QUESTION
1. Apakah Anda pengguna merek H&M?*

Ya
Tidak (Berhenti sampai disini)
2. Apakah Anda sudah lebih dari sekali dalam membeli merek H&M? *
Ya
Tidak (Berhenti sampai disini)
3. Apakah Anda berusia antara 15 sampai dengan 35 tahun? *
Ya
Tidak (Berhenti sampai disini)

B. PROFIL RESPONDEN

1. Jenis Kelamin

Perempuan
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Laki-laki
2. Usia
15 – 20 Tahun
21 – 25 Tahun
26 – 30 Tahun
>35 Tahun
3. Pendidikan Terakhir

SMP/Sederajat
SMA/Sederajat
Diploma
Sarjana (S1)
Pascasarjana (S2/S3)
Other:
3. Pekerjaan Saat Ini
Pelajar/Mahasiswa
Pegawai Swasta
Pegawai Negeri
Pegawai BUMN
Wirausaha (Enterpreneur)
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Other:
4. Rata-rata Penghasilan per bulan (dalam rupiah)
< 5 juta
5 juta - 10 juta
> 10 juta

C. PERSEPSI RESPONDEN
PETUNJUK PENGISIAN: Bacalah setiap pernyataan berikut, lalu berikanlah
penilaian Anda terhadap masing-masing pernyataan dalam skala 1 hingga 7.
Semakin ke arah nilai 1 berarti semakin Anda tidak setuju dengan pernyataan
yang diberikan, sebaliknya semakin ke arah nilai 7 berarti semakin setuju Anda
dengan pernyataan terkait. Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda
dan tidak ada jawaban yang dianggap benar maupun salah, oleh karena itu pilihlah
jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda.
1. H&M dan saya memiliki banyak kesamaan dalam hal fashion. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

2. H&M mengingatkan saya bahwa saya adalah seseorang yang fashionable. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

3. Saya bangga menunjukkan keputusan saya untuk membeli produk H&M. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju
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4. Merek H&M adalah merek yang stylish. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

5. Saya merasa percaya diri jika saya menggunakan produk H&M. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

6. Saya suka produk H&M. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

7. Saya sangat tertarik untuk membeli produk H&M. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

8. Saya percaya pada merek H&M. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

9. Produk H&M aman. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

10. Produk H&M tidak mengecewakan. *
1

2

3

4

5

6

7
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Tidak Setuju

Setuju

11. H&M memiliki kualitas produk yang tinggi. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

12. H&M memiliki kualitas produk yang lebih baik daripada produk pesaing. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

13. Merek H&M memiliki citra yang bagus. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

14. H&M adalah salah satu merek terbaik. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

15. Merek H&M selalu menjadi pilihan pertama saya. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

16. Saya menganggap diri saya loyal kepada merek H&M. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

17. Lain kali saya pasti akan membeli produk yang sama pada merek H&M. *
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1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

18. Saya merekomendasikan merek H&M kepada orang lain. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju

19. Saya berbicara dengan orang lain tentang merek H&M. *
1

2

3

4

5

6

7

Tidak Setuju

Setuju
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test
Self Concept Connection
Factor Analysis Self Concept Connection
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,688

Approx. Chi-Square

35,714

df

3

Sig.

,000

Anti-image Matrices
SCC1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

SCC2

SCC3

SCC1

,456

-,174

-,260

SCC2

-,174

,618

-,138

SCC3

-,260

-,138

,479

SCC1

,665

a

-,328

-,556

SCC2

-,328

,790

a

-,253

SCC3

-,556

-,253

,681

a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2,281

76,027

76,027

2

,467

15,569

91,596

3

,252

8,404

100,000

Total
2,281

% of Variance

Cumulative %

76,027

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrix

a

Component
1
SCC1

,916

SCC2

,836

SCC3

,863
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76,027

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Reliability Self Concept Connection
Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid
a

Excluded
Total

30

100,0

0

,0

30

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,838

3

Brand Love
Factor Analysis Brand Love
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,739

Approx. Chi-Square

93,736

Df

6

Sig.

,000

Anti-image Matrices
BLV1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BLV2

BLV3

BLV4

BLV1

,231

-,073

,002

-,159

BLV2

-,073

,274

-,167

,047

BLV3

,002

-,167

,219

-,085

BLV4

-,159

,047

-,085

,230

BLV1

a

-,289

,010

-,691

,757

95
Peran Self ..., Frisca Dwi Bunga, Ma.-IBS, 2015

a

BLV2

-,289

,731

-,681

,187

BLV3

,010

-,681

,747

a

-,379

BLV4

-,691

,187

-,379

,720

a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

3,250

81,254

81,254

2

,453

11,331

92,585

3

,185

4,628

97,213

4

,111

2,787

100,000

Total
3,250

% of Variance

Cumulative %

81,254

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrix

a

Component
1
BLV1

,910

BLV2

,877

BLV3

,920

BLV4

,898

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Reliability Brand Love
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
30

100,0

0

,0

30

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
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81,254

Cronbach's
Alpha

N of Items
,923

4

Brand Trust
Factor Analysis Brand Trust
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,729

Approx. Chi-Square

36,159

df

3

Sig.

,000

Anti-image Matrices
BT1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BT2

BT3

BT1

,475

-,152

-,212

BT2

-,152

,503

-,194

BT3

-,212

-,194

,435

BT1

,734

a

-,310

-,468

BT2

-,310

,757

a

-,415

BT3

-,468

-,415

,702

a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2,321

77,376

77,376

2

,376

12,533

89,909

3

,303

10,091

100,000

Total
2,321

% of Variance

Cumulative %

77,376

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrix

a

Component
1
BT1

,877

BT2

,867

BT3

,894
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77,376

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Reliability Brand Trust
Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid
a

Excluded
Total

30

100,0

0

,0

30

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,854

3

Brand Image
Factor Analysis Brand Image
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,801

Approx. Chi-Square

76,645

df

6

Sig.

,000

Anti-image Matrices
BI1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BI2

BI3

BI4

BI1

,321

-,117

,009

-,116

BI2

-,117

,343

,003

-,105

BI3

,009

,003

,458

-,163

BI4

-,116

-,105

-,163

,212

BI1

a

-,352

,024

-,444

,827
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,845

a

BI2

-,352

,008

-,390

BI3

,024

,008

,814

a

-,522

BI4

-,444

-,390

-,522

,742

a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

3,112

77,808

77,808

2

,488

12,192

90,000

3

,246

6,155

96,154

4

,154

3,846

100,000

Total
3,112

% of Variance

Cumulative %

77,808

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrix

a

Component
1
BI1

,890

BI2

,883

BI3

,807

BI4

,943

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Reliability Brand Image
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
30

100,0

0

,0

30

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
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77,808

Cronbach's
Alpha

N of Items
,901

4

Brand Loyalty
Factor Analysis Brand Loyalty
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,729

Approx. Chi-Square

95,058

df

10

Sig.

,000

Anti-image Matrices
BL1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BL2

BL3

BL4

BL5

BL1

,427

-,164

-,019

-,103

,064

BL2

-,164

,314

-,175

,058

-,104

BL3

-,019

-,175

,398

-,096

,059

BL4

-,103

,058

-,096

,200

-,168

BL5

,064

-,104

,059

-,168

,235

BL1

a

-,447

-,046

-,351

,201

BL2

-,447

,733

a

-,496

,231

-,382

BL3

-,046

-,496

a

-,341

,193

a

-,774

,805

,797

BL4

-,351

,231

-,341

,679

BL5

,201

-,382

,193

-,774

,670

a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

3,569

71,383

71,383

2

,639

12,770

84,153

3

,398

7,953

92,107

4

,289

5,780

97,886

5

,106

2,114

100,000

Total
3,569

% of Variance
71,383

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Cumulative %
71,383

Component Matrix

a

Component
1
BL1

,812

BL2

,864

BL3

,825

BL4

,883

BL5

,838

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Reliability Brand Loyalty
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
a

Excluded
Total

%
30

100,0

0

,0

30

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,899

5
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Lampiran3 :Hasil Olahan SEM
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Lampiran4 :Standardized Regression Weights: (Group
number 1 - Default model)

Estimate
BLV3

<---

BLV

0,731

BLV2

<---

BLV

0,759

BLV1

<---

BLV

0,738

BT3

<---

BT

0,743

BT2

<---

BT

0,747

BT1

<---

BT

0,733

BI3

<---

BI

0,694

BI2

<---

BI

0,793

BI1

<---

BI

0,784

BL3

<---

BL

0,777

BL2

<---

BL

0,841

BL1

<---

BL

0,796

SCC3

<---

SCC

0,802

SCC2

<---

SCC

0,71

SCC1

<---

SCC

0,847

BLV4

<---

BLV

0,731

BI4

<---

BI

0,792

BL4

<---

BL

0,77

BL5

<---

BL

0,76
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Lampiran5:CR dan AVE

Variabel Laten

Self Concept
Connection

Brand Love

Brand Trust

Brand Image

Brand Loyalty

Indikator

lamda

1-lamda2

SCC1

0,847

0,238

SCC2

0,710

0,496

SCC3

0,802

0,357

BLV1

0,738

0,455

BLV2

0,759

0,424

BLV3

0,731

0,466

BLV4

0,731

0,466

BT1

0,733

0,463

BT2

0,747

0,442

BT3

0,743

0,448

BI1

0,784

0,385

BI2

0,793

0,371

BI3

0,694

0,518

BI4

0,792

0,373

BL1

0,796

0,366

BL2

0,841

0,293

BL3

0,777

0,396

BL4

0,770

0,407

BL5

0,760

0,422

Construct
Realibility>0,7

Variance
Extract
>0,5

0,831

0,622

0,829

0,547

0,785

0,549

0,851

0,588

0,892

0,623
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Lampiran6:Model Fit Summary
CMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

43

827,819

147

,000

5,631

190

,000

0

19

2560,402

171

,000

14,973

Baseline Comparisons
Model
Default model
Saturated model
Independence model

NFI
Delta1

RFI
rho1

IFI
Delta2

TLI
rho2

CFI

,677

,624

,718

,669

,715

1,000
,000

1,000
,000

,000

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,860

,582

,615

Saturated model

,000

,000

,000

1,000

,000

,000

Independence model

NCP
Model
Default model
Saturated model
Independence model

1,000
,000

NCP

LO 90

HI 90

680,819

594,178

774,957

,000

,000

,000

2389,402

2229,371

2556,795

,000
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FMIN
Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

5,206

4,282

3,737

4,874

,000

,000

,000

,000

Independence model

16,103

15,028

14,021

16,080

RMSEA
Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,171

,159

,182

,000

Independence model

,296

,286

,307

,000

Saturated model

AIC
Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

913,819

926,193

1046,051

1089,051

Saturated model

380,000

434,676

964,283

1154,283

2598,402

2603,870

2656,830

2675,830

Independence model

ECVI
Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

5,747

5,202

6,339

5,825

Saturated model

2,390

2,390

2,390

2,734

16,342

15,336

17,395

16,377

Independence model

HOELTER
Model

HOELTER
.05

HOELTER
.01
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HOELTER
.05

HOELTER
.01

Default model

34

37

Independence model

13

14

Model

108
Peran Self ..., Frisca Dwi Bunga, Ma.-IBS, 2015

Lampiran7:Regression Weights: (Group number 1 - Default
model)

BLV

<---

SCC

BL

<---

BLV

Estim
ate
0,74
12,488

BL
BL
BL
BLV3
BLV2
BLV1
BT3
BT2
BT1
BI3
BI2
BI1
BL3
BL2
BL1
SCC3
SCC2

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

SCC
BT
BI
BLV
BLV
BLV
BT
BT
BT
BI
BI
BI
BL
BL
BL
SCC
SCC

9,42
0,387
0,887
1
1,208
1,133
1
0,813
0,821
1
1,699
1,48
1
1,141
1,081
1
0,858

SCC1
BLV4
BI4
BL4
BL5

<--<--<--<--<---

SCC
BLV
BI
BL
BL

0,911
1,085
1,399
0,871
0,866

S.E.
0,079
235,8
51
174,7
95
0,056
0,133

C.R.
9,389
0,053

0,958

0,054
6,883
6,671

0,957
***
***

0,132
0,127

9,13
8,898

***
***

0,099
0,092

8,2
8,963

***
***

0,209
0,182

8,138
8,116

***
***

0,145
0,148

7,86
7,324

***
***

0,091

9,428
12,34
6
8,787
8,16
7,093
6,951

***

0,074
0,123
0,171
0,123
0,125

P
***

Label

***
***
***
***
***
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