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ABSTRACT 
 
 
The shoes customers in Jakarta are faced with a variety of choices and reasons. This 
study aimed to analyze the influence of emotional value, social value, and brand 
experience to customer satisfaction and customer loyalty influence in Nike brand shoes. 
 
These samples included 135 customers Nike brand shoes in Jakarta with a simple 
random sampling technique. Research methods with quantitative approach to test the 
hypothesis by using Structural Equation Models (SEM).  
 
Based on the analysis of research data by using SEM and conducted a discussion on the 
results of the analysis can be summarized as follows: (1) The effect of emotional value 
on customer satisfaction is not proven in this study. That is, customer satisfaction of 
Nike brand shoes are not influenced by the emotional value of the customer. (2) The 
effect of social value on customer satisfaction is not proven in this study. That is, 
customer satisfaction of Nike brand shoes are not influenced by the social value of the 
customer. (3) Brand experience affects positively on customer satisfaction. That is, the 
higher the customer's brand experience of Nike brand shoes, the higher customer 
satisfaction. (4) Customer satisfaction affects positively on customer loyalty. That is, the 
higher the customer satisfaction of Nike brand shoes, the higher customer loyalty. 
 
 
 
Keywords: emotional value, social value, brand experience, customer satisfaction, 
customer loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan 

adanya inovasi-inovasi baru yang dapat ditemukan dalam berbagai produk. 

Menurut Dharmmesta (1999) persaingan global yang semakin ketat dengan 

masuknya produk-produk inovatif di satu sisi, dan kondisi pasar yang jenuh untuk 

produk-produk tertentu di sisi lain, menyebabkan tugas pengelola loyalitas 

pelanggan menjadi tantangan manajerial yang tidak ringan. 

Saat ini, konsumen melakukan tindakan yang lebih selektif dalam 

memenuhi kebutuhan mereka. Persaingan yang semakin ketat, perubahan 

lingkungan yang cepat, dan kemajuan teknologi yang pesat mendorong pelaku 

usaha selalu melakukan inovasi-inovasi yang berorientasi pada pemenuhan serta 

pemuasan konsumen secara lebih baik agar dapat menarik serta mempertahankan 

loyalitas konsumen. Satu hal yang penting yang harus dilakukan pemasar adalah 

memahami perilaku konsumen. Hal ini beralasan, karena bidang ilmu perilaku 

konsumen mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam 

memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan atau 

pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat komsumen (Kotler 

dan Keller, 2009). Demikian juga menurut Assael (2004) karakteristik stimuli 

pemasaran akan mempengaruhi konsumen dalam mempersepsikan produk. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam menghadapi persaingan bisnis pada era persaingan 
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bebas saai ini diperlukan inovasi-inovasi produk dan berbagai strategi bisnis 

dalam rangka mempertahankan loyalitas konsumen. Kepuasan konsumen saja 

tidak cukup, perlu adanya upaya atau strategi bisnis agar konsumen tetap loyal 

terhadap produk.  

Memang tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk bisa memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen, namun hal itu harus terus 

diusahakan karena dengan jalan itulah konsumen akan loyal pada perusahaan dan 

sebisa mungkin dipertahankan selamanya. Loyalitas konsumen sangat penting 

bagi perusahaan karena merupakan aset bernilai yang dapat memberikan profit 

besar bagi perusahaan sehngga dapat membantu perusahaan dalam mencapai 

keuntungan kompetitif. Pemasar harus memahami konsep loyalitas konsumen 

agar memiliki motivasi untuk secara terus-menerus menciptakan dan menjaga 

loyalitas konsumen yang dimiliki. Sangat penting bagi perusahaan menjadikan 

loyalitas konsumen sebagai tujuan bagi perencanaan pasar strategik dan menjadi 

dasar untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui 

upaya-upaya pemasaran, sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan sepatu 

berskala internasional Nike Inc. 

Nike Inc. adalah salah satu perusahaan sepatu Amerika Serikat yang 

merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Nike terkenal karena mensponsori 

beberapa olahragawan terkenal di dunia seperti Tiger Woods, Ronaldo, Courtois, 

Hazard, Ronaldinho, dan Wayne Rooney. Nike Inc.  telah beroperasi di Indonesia 

sejak 1988 dan hampir sepertiga dari sepatu yang ada sekarang merupakan produk 

dari sana. Hubungan antara Nike Inc.  dan kontraktor di Indonesia cukup dekat. 
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Setiap personel Nike Inc.  di setiap pabrik di Indonesia memeriksa kualitas dan 

pengerjaan yang memenuhi persyaratan ketat Nike Inc. Sebagian besar pabrik 

yang memproduksi untuk Nike Inc.  berlokasi di daerah yang baru dikembangkan 

untuk industri ringan di Tangerang dan Serang, sebelah barat Jakarta. Pada pabrik 

yang dimiliki Korea (dan beberapa yang dimiliki Indonesia juga) manajemen 

puncaknya dipegang oleh orang Korea. Manajer tingkat menengah dan supervisor 

juga berasal dari Korea atau Indonesia., tetapi para pekerja produksi semua 

berasal dari Indonesia, terutama wanita muda dalam kelompok usia 16-22, 

biasanya pekerja tersebut berasal dari pulau Jawa (http://id.wikipedia. 

org/wiki/Nike,_Inc. Diakses 16 September 2014) 

Nike adalah salah satu merek sepatu internasional yang 

mengkombinasikan teknologi terbaru dengan kualitas tinggi. Produk ini memiliki 

konsumen setia di lebih dari 150 negara di dunia. Nama besar Nike menggugah 

ungkapan “Just Do It’’. Merek Nike secara keseluruhan melukiskan semangat 

yang membantu setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga dengan penuh 

kenyamanan. Nike Inc. memiliki komitmen yang tinggi dalam teknologi, 

penelitian, dan inovasi serta menyediakan sepatu berkualitas bagi laki-laki, 

perempuan, dan anak-anak dari segala usia dan etnis. Sepatu merek Nike 

didedikasikan untuk keragaman kenyamanan pemakainya di seluruh penjuru 

dunia. 

Personel Nike Inc. memiliki ketrampilan dan keahlian serta dididik untuk 

dapat dengan sabar mendengarkan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi 

oleh konsumen. Beberapa keunggulan sepatu merek Nike yang  tidak dimiliki 
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oleh pesaing, misalnya dari segi warna dan tekhnologi yang dipatenkan, sehingga 

untuk mendapatkan keunggulan tersebut konsumen harus membeli sepatu Nike. 

Nike rutin mengadakan promosi setiap even tertentu, misalnya pada saat perayaan 

Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Cina, Hari Kasih Sayang, Bulan Suci 

Ramadhan, Lebaran Idul Fitri, dan even-even lainya. Promosi bisa berupa 

potongan harga, sepatu gratis untuk pembelian tertentu, potongan Angpao, hadiah 

setiap pembelian dalam jumlah tertentu, hadiah khusus member dan promo lainya. 

Menyadari peran penting konsumen dan pengaruh kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas merek, Nike Inc. berupaya mencari cara yang dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen. Laporan tahunan di akhir 2013 menunjukkan keuntungan 

Nike Inc. naik sekitar 8%, dari US$ 23,331 juta di 2012 mencapai US$ 25,313 

juta di akhir 2013. 

 

Grafik 1.1 Nike Inc. Revenue Performance 

Sumber: Doddy Saputra, 2013. Piala Dunia 2014, Ajang Pembalasan  
ADIDAS ke NIKE. 14 Mei 2014. http://www.marketing.co.id/ 

 
Konsumen sepatu Nike di Jakarta dihadapkan pada banyak pilihan dan 

penawaran ketika mereka memilih sebuah merek sepatu. Sehingga saat ini value 
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yang diinginkan oleh konsumen mengalami perubahan, dimana tidak hanya 

sekedar memilih sepatu yang murah, namun juga memperhatikan kualitas, style, 

bahkan membandingkan dengan merek lain. Seiring dengan nilai konsumen yang 

diharapkan, pengalaman yang dirasakan ketika membeli sepatu juga menjadi 

pertimbangan konsumen saat ini dalam memilih sepatu. Sehingga customer value 

dan experience perlu menjadi perhatian Nike Inc. dalam memuaskan 

konsumennya dan memenangkan persaingan.  

Customer Value merupakan nilai yang diharapkan oleh konsumen, dimana 

Sweeney and Soutar (2001) mengusulkan “PERVAL” untuk mengukur customer 

value melalui empat dimensi, yaitu emosional, sosial, kualitas/kinerja, dan harga/ 

nilai sebagai harapan konsumen, khususnya pada produk sepatu. Dimana nilai 

sosial sejalan dengan status dan harga diri, emosional sejalan dengan estetika, 

kualitas/kinerja sejalan dengan keunggulan dan harga/nilai sejalan dengan 

efisiensi. Keempat dimensi dalam pengukuran customer value ini akan 

dihubungkan dengan experience konsumen ketika mereka membeli sepatu, yang 

dapat dilihat dari berbagai dimensi, yaitu sense, feel, think, act, dan relate 

experiences. Namun reaksi yang akan diungkapkan oleh konsumen akan berbeda-

beda dan mempengaruhi kepuasan konsumen serta keberhasilan perusahaan itu 

sendiri dalam menghasilkan suatu produk. 

Kepuasaan konsumen terhadap suatu produk dilandasi oleh faktor-faktor 

tertentu. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepuasaan konsumen 

sepatu Nike, di antaranya adalah emotional value dari konsumen, social value 

yang menggambarkan peran merek dalam lingkungan, serta brand experience 
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yang mengukur pengaruh produk terhadap pribadi konsumen. Bedasarkan 

masalah dan fenomena tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen yang nantinya akan berujung pada loyalitas konsumen, maka penulis 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Emotional Value, 

Social Value, dan Brand Experience Terhadap Kepuasan Konsumen Serta 

Pengaruhnya Dalam Loyalitas Konsumen Nike.” 

 
1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ruang lingkup penelitian 

adalah loyalitas konsumen sepatu Nike. Loyalitas konsumen ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Keberhasilan Nike menciptakan loyalitas konsumen patut dikaji 

lebih lanjut. Hal ini tidak lepas dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Nike Inc. 

Menyadari peran penting konsumen dan pengaruh kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas merek, Nike Inc. berupaya mencari cara yang dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen.  

Seiring dengan nilai konsumen yang diharapkan, pengalaman yang 

dirasakan ketika membeli sepatu juga menjadi pertimbangan konsumen saat ini 

dalam memilih sepatu. Sehingga customer value dan experience perlu menjadi 

perhatian Nike Inc. dalam memuaskan konsumennya dan memenangkan 

persaingan. Menurut Woodruff (1997), Customer Value adalah pilihan yang 

dirasakan konsumen dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut 

dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan 

maksud konsumen ketika menggunakan produk. Woodruff (1997) juga 

mendefinisikan Customer Value sebagai persepsi konsumen terhadap konsekuensi 
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yang diinginkannya dari penggunaan suatu produk/jasa. Customer Value dapat 

dijabarkan sebagai preferensi yang pelanggan rasakan terhadap ciri produk, 

kinerja, dan sejauh mana telah memenuhi apa yang diinginkannya, termasuk 

dalam kaitannya dengan sepatu Nike. Kepuasaan konsumen terhadap suatu 

produk dilandasi oleh faktor-faktor tertentu. Terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi kepuasaan konsumen sepatu Nike, di antaranya adalah emotional 

value dari konsumen, social value yang menggambarkan peran merek dalam 

lingkungan, serta brand experience yang mengukur pengaruh produk terhadap 

pribadi konsumen.  

Adapun, objek penelitian yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 

konsumen pengguna sepatu Nike yang berusia 17 sampai dengan 40 tahun yang 

mementingkan alasan “merek terkenal (branded)” yang membeli sepatu Nike di 

toko-toko sepatu di Jakarta selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2015. 

Sedangkan, variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen dan loyalitas konsumen, meliputi: emotional value, social value, dan 

brand experience. 

 
1.3 Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang ditemukan untuk 

dibuktikan kebenarannya. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka peneliti menentukan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1.3.1 Apakah  emotional value berpengaruh positif terhadap kepuasaan 

konsumen sepatu Nike? 
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1.3.2 Apakah social value berpengaruh positif terhadap kepuasaan konsumen 

sepatu Nike? 

1.3.3 Apakah brand experience berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen sepatu Nike? 

1.3.4 Apakah kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen sepatu Nike ? 

 
1.4   Maksud dan Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh Emotional Value, Social Value, dan Brand Experience 

Terhadap Kepuasan Konsumen Serta Pengaruhnya Dalam Loyalitas Konsumen 

Sepatu Nike di Jakarta. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.4.1 Mengetahui dan menganalisis pengaruh  emotional value berpengaruh 

positif terhadap kepuasaan konsumen sepatu Nike di Jakarta. 

1.4.2 Mengetahui dan menganalisis pengaruh social value berpengaruh positif 

terhadap kepuasaan konsumen sepatu Nike di Jakarta. 

1.4.3 Mengetahui dan menganalisis pengaruih brand experience berpengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen sepatu Nike di Jakarta. 

1.4.4 Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan konsumen berpengaruh 

positif terhadap loyalitas konsumen sepatu Nike di Jakarta. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 
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Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah khasanah 

pengetahuan bidang manajemen pemasaran dalan kaitannya dengan 

pengaruh emotional value, social value, dan brand experience terhadap 

kepuasan konsumen serta pengaruhnya dalam loyalitas konsumen. 

 
1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

bagi pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut: 

 
1.5.2.1 Manajer Pemasaran Nike Inc. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan lebih lanjut 

mengenai pengaruh emotional value, social value, dan brand experience 

terhadap kepuasan konsumen serta pengaruhnya dalam loyalitas 

konsumen, sehingga dapat menentukan langkah-langkah atau strategi lebih 

lanjut dalam kaitannya dengan pemasaran sepatu Nike di Jakarta. 

 
1.5.2.2 Konsumen Sepatu Nike 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan 

memberikan masukan kepada pihak pemasaran Nike Inc. lebih lanjut 

sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai dan bahkan berubah menjadi 

loyalitas konsumen. 

 
1.5.2.3 Peneliti Di Bidang Manajemen Pemasaran  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian lebih lanjut dalam kaitan dengan pengaruh emotional value, 
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social value, dan brand experience terhadap kepuasan konsumen serta 

pengaruhnya dalam loyalitas konsumen sepatu Nike. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terakait dengan penelitian ini, 

penelitian yang relevan, pengembangan rerangka pemikiran, hubungan 

antarvariabel penelitian, dan  hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, 

model penelitian teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil 

dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan 

dengam teori yang berlaku. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian serta 
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saran bagi peneliti sejenis berikutnya dan implikasi penelitian terhadap 

praktik yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1   Customer Loyalty (Loyalitas Konsumen) 

Loyalitas konsumen merupakan komitmen kosumen yang mendalam untuk 

membeli ulang atau berlangganan kembali produk atau jasa yang istimewa di 

masa depan meskipun situasi yang mempengaruhi dan upaya-upaya pemasaran 

berpotensi untuk menyebabkan perpindahan (Atchariyachanvanich, Okada, & 

Sanehara, 2006).  

Dharmmesta (1999) mendefinisikan loyalitas konsumen sebagai konsep 

yang menekankan pada runtutan pembelian yang dilakukan oleh seorang individu 

terhadap suatu produk/merek atau organisasi/perusahaan tertentu. Hawkins et al, 

(2002) mendefinisikan loyalitas konsumen sebagai suatu tanggapan perilaku yang 

cenderung untuk dinyatakan setiap waktu oleh beberapa unit pembuat keputusan 

dengan memperhatikan pada satu alternatif atau lebih merek di luar merek-merek 

tertentu yang sejenis dan merupakan suatu proses psikologis.  

Oliver (1997) membagi loyalitas ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu: (1) 

cognitive loyalty; (2) affective loyalty; (3) conative loyalty; dan (4) action loyalty. 

Berikut penjelasan dari keempat tahap loyalitas tersebut. (1) Cognitive loyalty 

dijelaskan sebagai loyalitas yang hanya berdasar pada kognisi. Dalam tahap ini 

konsumen memiliki pengetahuan yang baik tentang supplier dan memilih supplier 

yang memiliki penawaran yang lebih baik. (2) Affective loyalty dijelaskan sebagai 
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loyalitas yang berdasar pada sikap emosi yang dimiliki konsumen. (3) Conative 

loyalty dijelaskan sebagai loyalitas yang disengaja yang melibatkan perasaan yang 

mendalam untuk memutuskan pembelian. (4) Action loyalty meliputi kebulatan 

tekad untuk menghadapi rintangan dalam pembelian. 

Studi yang berbeda mendefinisikan konsumen yang loyal sebagai 

konsumen yang membeli ulang suatu merek dengan hanya mempertimbangkan 

satu merek tertentu dalam pembelian serta tidak mencari informasi tentang merek 

yang berkaitan lainnya (Werbel, 1973 dalam Wiharto, 2003). Upaya pemasaran 

dengan mempelajari perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

tahap-tahap pembuatan keputusan pembelian konsumen dan proses 

pascapembelian konsumen adalah untuk dapat memberikan kepuasan kepada 

konsumen terhadap produk yang dibelinya. Usaha untuk memberikan kepuasan 

kepada konsumen ini dilakukan untuk memotivasi konsumen supaya menyenangi 

merek produk yang dipasarkan perusahaan tersebut sehingga konsumen memiliki 

loyalitas terhadap merek produk tersebut. 

Loyalitas konsumen sangat bermanfaat bagi perusahaan, sebagaimana 

diungkapkan Aaker, Kumar, & George (2007) bahwa loyalitas yang dimiliki oleh 

konsumen terhadap suatu merek akan memberikan arti yang penting bagi 

perusahaan sebai berikut: (1) Mengurangi biaya pemasaran. Konsumen yang 

memiliki loyalitas merek bisa mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena 

calon konsumen baru biasanya kurang motivasi untuk beralih dari merek yang 

sudah mereka gunakan. (2) Meningkatkan perdagangan. Peningkatan perdagangan 

penting dalam rangka memperkenalkan ukuran baru, jenis baru, dan perluasan 
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merek. (3) Menarik minat konsumen baru. Kelompok konsumen yang relatif puas 

akan memberikan suatu pencitraan bahwa merek tersebut merupakan produk yang 

diterima luas, berhasil beredar di pasaran, dan sanggup untuk mengusahakan 

dukungan layanan dan peningkatan kualitas produk. (4) Memberi waktu untuk 

merespon ancaman-ancaman persaingan. Jika salah satu pesaing mengembangkan 

produk baru yang lebih unggul, seorang pengikut loyal akan memberi waktu 

kepada perusahaan tersebut agar memperbarui produknya dengan cara 

menyesuaikannya. 

Agar dicapai loyalitas konsumen, perusahaan harus menciptakan strategi 

tertentu. Menurut Hawkins et al., (2002) bahwa di dalam pasar yang terdapat 

banyak pilihan merek, harga yang bervariasi, dan banyaknya produk pengganti, 

loyalitas merek cenderung menurun. Dalam keadaan pasar yang demikian, 

perusahaan yang memproduksi suatu produk tertentu perlu mengembangkan 

strategi pemasaran tertentu, sehingga konsumen tetap memiliki loyalitas terhadap 

produk perusahaan. 

Adapun indikator dari loyalitas konsumen yang kuat menurut Zeithaml, 

Bitner dan Dwayne (2009) adalah: (1) Say positive thing, berupa penyampaian 

kepada orang lain dalam bentuk kata-kata secara positif tentang suatu produk atau 

penyedia jasa, biasanya berupa ulasan cerita atau uraian pengalaman. (2) 

Recommend friends adalah proses yang berujung pada mengajak pihak lain untuk 

ikut menikmati produk atau penyedia jasa tersebut akibat dari pengalaman positif 

yang dirasakan.  (3) Continue purchasing adalah sikap untuk membeli ulang terus 
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menerus oleh konsumen tersebut pada produk atau penyedia jasa tertentu sehingga 

menimbulkan perulangan yang dapat dilandasi dari kesetiaan. 

Loyalitas konsumen juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

dapat mendukung atau membuat lemah pembentukan sikap loyalitas. Menurut 

Suryani (2008) menyatakan faktor yang berpengaruh dalam pembentukan 

kesetiaan konsumen adalah sebagai berikut:  (1) Aspek kognitif. Dalam hal ini 

unsur-unsur dari aspek kognitif yang berupa pikiran dan segala proses yang terjadi 

di dalamnya yang mencakup accesibility, confidence, centrality dan kejelasan 

mengenai sikap terhadap suatu produk akan berpengaruh terhadap kesetiaan 

konsumen. Konsumen yang dapat mengingat dengan mudah nama produk dan 

yakin bahwa produknya sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya akan 

cenderung lebih bersikap positif dan hal ini penting sekali bagi terbentuknya 

kesetiaan konsumen. (2)  Aspek afektif. Kondisi emosional (perasaan) konsumen 

yang merupakan komponen dari sikap akan membentuk kesetiaan konsumen. 

Aspek dari perasaan ini meliputi emosi suasana hati dan kepuasan yang 

didapatkan setelah memberi atau menggunakan produk yang akan membentuk 

kesetiaan konsumen. (3) Aspek psikomotor.  Kondisi ini merupakan 

kecenderungan yang ada pada konsumen untuk melakukan tindakan tertentu. Ada 

3 (tiga) faktor yang mempengaruhi kecenderungan konsumen untuk berperilaku 

yang menunjukkan loyalitasnya yaitu biaya peralihan, harapan, dan sunk cost. 

Selain itu norma-norma sosial dan faktor situasional turut berpengaruh terhadap 

kesetiaan konsumen. Norma-norma sosial berisi batasan tentang apa yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan konsumen yang berasal dari lingkungan sosialnya 
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(teman, keluarga, tetangga, dan lain-lain) memiliki pengaruh yang kuat dalam 

pembentukan kesetiaan konsumen. Seorang konsumen dapat dengan tiba-tiba 

menghentikan pembelian ulang atau enggan menyampaikan aspek positif dari 

suatu objek tertentu karena teman dekatnya kurang menerima objek tersebut. 

Sedangkan faktor situasional yang merupakan kondisi yang relatif sulit 

dikendalikan oleh pemasar dalam kondisi tertentu memiliki pengaruh yang cukup 

besar. 

Loyalitas konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah 

kepuasan konsumen, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Burcu 

Candan, Sevtap Ünal, & Aysel Erciş  (2013)  berjudul: “Analysing The 

Relationship Between Consumption Values And Brand Loyalty Of Young People: 

A Study On Personal Care Products.” Analisis korelasi kanonik digunakan untuk 

mengidentifikasi hubungan timbal balik dan beberapa diantara nilai-nilai 

konsumsi dan loyalitas merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara nilai-nilai konsumsi dan loyalitas merek anak muda pada produk 

perawatan pribadi. 

Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh  Yu-Chui Fang,  Chao-

Min Chiu, dan Eric T.G. Wang (2010) berjudul: “Understanding Customers’ 

Satisfaction and Repurchase Intentions An integration of IS Success Model, Trust, 

and Justice.”  Studi ini menunjukkan bahwa kepercayaan, keuntungan bersih, dan 

kepuasan yang signifikan prediktor positif dari niat pembelian ulang pelanggan 

terhadap belanja online. Kualitas informasi, kualitas sistem, kepercayaan, dan 

keuntungan bersih, merupakan penentu yang signifikan dari kepuasan pelanggan. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas konsumen 

adalah kesetiaan konsumen untuk terus membeli produk dari produsen yang sama 

bukan membeli merek lain, atau tingkat memperoleh produk tertentu yang 

dimiliki oleh produsen yang sama. 

2.1.2   Customer Satisfaction (Kepuasan Konsumen) 

Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa latin “satis” (artinya 

cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). Secara sederhana 

kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu yang memadai. 

Kepuasan konsumen adalah suatu tanggapan emosional pada evaluasi suatu 

pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Kepuasan konsumen merupakan 

evaluasi alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya melampaui harapan 

konsumen, sebagaimana dinyatakan Armstrong dan Kotler (2007) kepuasan 

konsumen adalah suatu tingkatan dimana perkiraan kinerja produk sesuai dengan 

harapan pembeli. Demikian pula menurut Zeithaml, Bitner dan Dwayne (2009) 

kepuasan konsumen adalah ”Customer’s evaluation of a product or service in 

terms of whether that product or service has met the customer’s needs and 

expectations”. Maksudnya,  kepuasan konsumen adalah penilaian pelanggan atas 

produk ataupun jasa dalam hal menilai apakah produk atau jasa tersebut telah 

memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen.  

Engel, et al., (2005)  menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah 

respon efektif terhadap pengalaman melakukan konsumsi yang spesifik atau 

evaluasi kesesuaian atau ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan 
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sebelumnya dan kinerja aktual produk setelah pemakaian. Kepuasan konsumen 

dapat menjadi dasar menuju terwujudnya konsumen yang loyal atau setia.  

Kotler (2003) mengemukakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara 

persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-

harapan. Indikator dari definisi Kotler mengenai kepuasan konsumen adalah tidak 

ada keluhan atau keluhan yang teratasi, perasaan puas konsumen pada 

keseluruhan produk, kesesuaian dengan harapan konsumen, dan harapan 

konsumen yang terlampaui. 

Menurut Basu dan Irawan (2008) kepuasan konsumen adalah hasil 

akumulasi dari konsumen atau konsumen dalam menggunakan produk dan jasa. 

Konsumen puas setelah membeli produk dan menggunakan produk tersebut, 

ternyata kualitas produknya baik. Oleh karena itu, setiap transaksi atau 

pengalamam baru, akan memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

Konsumen yang puas adalah konsumen yang akan berbagi kepuasan dengan 

produsen atau penyedia jasa. Bahkan, konsumen yang puas akan berbagi rasa dan 

pengalaman dengan konsumen lain. Ini akan menjadi referensi bagi perusahaan 

yang bersangkutan.  

Kepuasan konsumen akan terwujud jika perusahaan mampu menyediakan 

produk, pelayanan, harga, dan aspek lain sesuai dengan harapan atau melebihi 

harapan konsumen. Konsumen merasa puas apabila harapannya terpenuhi atau 

akan sangat puas jika harapan konsumen terlampaui. Kepuasan konsumen dapat 

didefinisikan sebagai respon konsumen terhadap ketidaksesuaian antara tingkat 
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kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian 

(Rangkuti, 2003). Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja 

(atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Kepuasan merupakan fungsi 

dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di bawah 

harapan maka konsumen tidak puas tetapi jika kinerja memenuhi harapan maka 

konsumen merasa puas. Jika kinerja melebihi harapan, konsumen amat puas atau 

senang.  

 Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan 

tertentu, konsumen umumnya mengacu pada berbagai indikator. Lovelock (1994) 

mengukur kepuasan konsumen pada suatu produk manufaktur ke dalam 8 

(delapan) indkator pokok sebagai berikut: (1) Kinerja (performance) merujuk 

pada karakter produk inti yang meliputi merek, atribut-atribut yang dapat diukur, 

dan aspek-aspek kinerja individu. Kinerja beberapa produk biasanya didasari oleh 

preferensi subjektif konsumen yang pada dasarnya bersifat umum. (2) Keragaman 

produk (features) dapat berbentuk produk tambahan dari suatu produk inti yang 

dapat menambah nilai suatu produk. (3) Keandalan (reliability) berkaitan dengan 

timbulnya kemungkinan suatu produk mengalami keadaan tidak berfungsi 

(malfunction) pada suatu periode. (4) Kesesuaian (conformance) dimensi lain 

yang berhubungan dengan kualitas suatu barang adalah kesesuaian produk dengan 

standar dalam industrinya. Kesesuaian suatu produk dalam industri jasa diukur 

dari tingkat akurasi dan waktu penyelesaian termasuk juga perhitungan kesalahan 

yang terjadi, keterlambatan yang tidak dapat diantisipasi dan beberapa kesalahan 
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lain. (5) Daya tahan/ketahanan (durability) merupakan ukuran ketahanan suatu 

produk meliputi segi ekonomis maupun teknis. Secara teknis, ketahanan suatu 

produk didefinisikan sebagai sejumlah kegunaan yang diperoleh oleh seseorang 

sebelum mengalami penurunan kualitas. Secara ekonomis, ketahanan diartikan 

sebagai usia ekonomis suatu produk dilihat melalui jumlah kegunaan yang 

diperoleh sebelum terjadi kerusakan dan keputusan mengganti produk. (6) 

Kemampuan pelayanan (serviceability) bisa juga disebut dengan kecepatan, 

kompetensi, kegunaan, dan kemudahan produk untuk diperbaiki. Dimensi ini 

menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya memperhatikan adanya penurunan 

kualitas produk, tetapi juga waktu sebelum produk disimpan, penjadwalan 

pelayanan, proses komunikasi dengan staf, frekuensi pelayanan perbaikan akan 

kerusakan produk dan pelayanan lainnya. (7) Estetika (aesthetics) merupakan 

dimensi pengukuran yang paling subyektif. Estetika merupakan penilaian dan 

refleksi yang dirasakan oleh konsumen. (8) kualitas yang dipersepsikan (perceived 

quality).  

Konsumen tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai atribut 

produk dan jasa. Dutka (2008) menyatakan, “Customer satisfaction is not just the 

name of department to customer satisfaction must be demonstrated throughout the 

company and integrated into all phases of the business”. Artinya penilaian 

kepuasan konsumen dapat diukur dengan menggunakan tiga atribut kepuasan 

konsumen. Atribut-atribut tersebut adalah: (1) Attributes related to product. 

Produk merupakan apa saja baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud 

yang didalamnya sudah termasuk warna, kemasan, prestise pabrik atau pengecer, 
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dan pelayan yang diberikan yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan. Produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, 

organisasi, tempat dan gagasan. (2) Attributes related to service. Atribut 

pelayanan merupakan atribut kepuasan konsumen yang berkaitan dengan 

pemberian pelayanan pasca pembelian. Ini karena konsumen akan melakukan 

evaluasi pasca akuisisi. Tahap pasca akuisisi dimulai setelah konsumen membuat 

pilihan dan mulai mengkonsumsi produk yang dipilihnya. Proses pasca akuisisi 

melibatkan lima topik yaitu proses mengkonsumsi produk, kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen, perilaku penyampaian keluhan konsumen, pembuangan 

produk dan pembentukan loyalitas. Selama fase konsumsi, konsumen 

menggunakan dan memperoleh pengalaman mengenai produk tersebut. Serta fase 

ini akan diikuti dengan fase kepuasan atau ketidakpuasan. Jika konsumen tidak 

puas dengan kinerja produk tersebut, perilaku mengeluh akan segera muncul. Jika 

konsumen tidak puas, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk 

membangun loyalitas terhadap merek. Kepuasan atau ketidakpuasan yang 

dihasilkan ditahap ini sangat besar pengaruhnya dalam membangun loyalitas 

merek.  (3) Attributes related to purchase Di dalam memutuskan suatu pembelian 

maka konsumen akan dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran dan kondisi lain 

yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dipengaruhi 

oleh karakteristik konsumen dan proses keputusan pembelian oleh konsumen, 

diakhiri dengan keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh beberapa komponen, 

seperti produk, toko, merek, waktu, dan jumlah. Atribut pembelian merupakan 
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atribut pemuasan konsumen yang berkaitan dengan pemberian pelayanan pada 

saat pembelian dan pra pembelian. 

Kepuasan konsumen berperan penting dalam upaya perusahaan 

mewujudkan loyalitas konsumen sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh 

Fazlzadeh Alireza, Khoshmaram Ali,  dan Feyzipour Aram (2010)  berjudul: 

“How Quality, Value, Image, and Satisfaction Create Loyalty at an Iran 

Telecom.” Perusahaan mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan secara langsung 

mempengaruhi nilai yang dirasakan, persepsi gambar, dan kepuasan pelanggan. 

Nilai kepuasan dan pengaruh citra, bahwa pengaruh nilai citra perusahaan, dan 

yang kedua kepuasan pelanggan dan citra perusahaan merupakan penentu 

loyalitas yang signifikan. Dengan demikian, citra memiliki pengaruh baik 

langsung maupun tidak langsung (melalui nilai dan kepuasan) terhadap loyalitas 

pelanggan. Kepuasan pelanggan memediasi dampak kualitas layanan, nilai, dan 

citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan. 

Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Haidir Harun (2006) 

berjudul, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Produk Telkom Flexi:  Studi Kasus 

PT.Telekomunikasi Indonesia di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan: 

(1) Persepsi kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

(2) Citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. (3) 

Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disintesiskan bahwa kepuasan konsumen 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 
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membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu 

produk dan harapan-harapan. 

 
2.1.3   Emotional Value 

Nilai emosional merupakan suatu manfaat yang berasal dari perasaan 

emosional yang dihasilkan oleh suatu produk. Nilai emosional diperoleh ketika 

sebuah produk mampu membangkitkan perasaan (Sweeney & Soutar, 2001). Nilai 

emosional memegang peran penting terutama dalam permulaan, pengembangan, 

dan dalam memelihara kelestarian hubungan dari waktu ke waktu antara 

perusahaan dan konsumen (Clarissa et al., 2009). Dimensi ini secara bersamaan 

dengan dimensi sosial membantu menjelaskan mengapa individu dan organisasi 

tidak selalu mengambil keputusan berdasarkan pada penilaian rasional atau 

fungsional, hal ini memungkinkan mereka untuk mengurangi ketidakpastian dan 

utuk menghasilkan rasa percaya. 

Individu yang membuat keputusan dalam organisasi mereka untuk 

terpengaruh oleh emosi dan perasaan maupun oleh emosi dan persaan maupun 

lingkungan mereka (Clarissa et al., 2009). Nilai emosional pada pasar bisnis 

terdiri tiga faktor yaitu pengalaman, minat pribadi, dan hubungan interpersonal. 

Pertama, pengalaman adalah konsekuensinya dari pertukaran rangsangan sensorik, 

emosi, dan informasi diantara perusahaan dan konsumennya. Hal ini dapat 

menggantikan ransangan tradisional yang berdasarkan pada ganjaran rasional baik 

pada pasar konsumen dan pasar industry dan merupakan salah satu strategi dalam 

mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Kedua, minat pribadi dan hubungan 

interpersonal berasal dari literatur yang menganalisis manfaat psikologis dan 
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manfaat social dari membangunhubungan baik pada tingkat individu maupun 

organisasi. (Hennig-Thurau et al., 2001), minat pribadi menjadi bagian dari 

elemen yang dinilai positif secara terus-menerus oleh konsumen dalam hubungan 

mereka dengan peruahaan. Hubungan interpersonal adalah kapasitas antara 

perusahaan dan konsumen yang saling dipahami untuk dapat mengembangkan 

hubugan social diantara mereka. Hal ini adalah cara untuk bersosialisasi secara 

profesional untuk meningkatakan dialog antara perusahaan dan konsumen serta 

membantu menghasilkan perasaan menyenangkan dalam hubungan dengan 

perusahaan.  

Candan, Unal, dan Ercis (2013)  menyatakan, ”Emotional Value: In the 

framework of consumer behaviors, emotions can be described as feelings or 

emotional reactions against components like “situations, products, 

advertisements and brands.” Maksudnya, nilai emosional: dalam rangka perilaku 

konsumen, emosi dapat digambarkan sebagai perasaan atau reaksi emosional 

terhadap komponen seperti "situasi, produk, iklan dan merek." Dengan demikian, 

indikator emotional value, meliputi reaksi emosional terhadap situasi, produk, 

iklan, dan merek. 

Hawkins et al., (2002) menyatakan, “Emotional value is the benefit 

obtained as a result of the emotional and sensational condition. This value is 

related to the reactions consumers show against a product.” Maksudnya, nilai 

emosional adalah manfaat yang diperoleh sebagai hasil kondisi emosional dan 

sensasional. Nilai ini berkaitan dengan reaksi konsumen menunjukkan terhadap 

produk. Xiao and Kim (2009) menyatakan,”.In consumption preferences, 
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emotional values may arise in a positive way like loyalty, nostalgia, excitement or 

in a negative way like fear, anger and guilt”. Dalam preferensi konsumsi, nilai-

nilai emosional mungkin timbul dengan cara yang positif seperti "loyalitas, 

nostalgia, kegembiraan" atau dengan cara yang negatif seperti "takut, marah dan 

rasa bersalah." 

Emotional Value, sebagai salah satu bentuk dari nilai konsumen sangat 

penting bagi perusahaan dalam mewujudkan kepuasan konsumen sebagaimana 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoana Arina Pramudita dan Edwin 

Japarianto (2013) berjudul, “Analisa Pengaruh Customer Value dan Customer 

Experience terhadap Customer Satisfaction di De Kasteel Resto Surabaya.”  Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel customer value dan customer 

experience secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan 

konsumen. Namun secara parsial, dari variabel customer value, hanya dimensi 

emotional value, performance value, dan value of money yang berpengaruh 

signifikan, dengan dimensi emotional value yang pengaruhnya paling besar.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disintesiskan emotional value adalah nilai 

yang diperoleh dari kemampuan alternatif untuk membangkitkan perasaan atau 

keadaan. 

 
2.1.4   Social Value  

 Social value (nilai sosial) merupakan manfaat yang berasal dari 

kemampuan produk untuk meningkatkan konsep social konsumen. Social value 

berhubungan dengan persetujuan sosial dan peningkatan citra diri konsumen. 

Social value dapat dianggap sebagai manfaat yang berasal dari perserikatan 
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konsumen dengan kelompok sosial tertentu. Penelitian tersebut menyatakan 

bahwa perhatian dari teman dan perserikatan konsumen dengan kelompok 

sosialnya memiliki peranan yang penting dalam evaluasi konsumen pada suatu 

produk atau jasa (Deng, 2010). 

Sheth, Newman, & Gross, (1991) menyatakan bahwa social value berupa 

manfaat yang dirasakan dan diperoleh dalam hubungannya dengan satu kelompok 

sosial atau beberapa kelompok sosial. Social value juga merupakan persepsi dari 

utilitas yang diperoleh karena adanya huungan antara satu atau lebih kelompok 

social tertentu dan pilihan konsumen. Sebuah pilihan konsumen mempunyai nilai 

sosial dengan menghubungkan stereotype positif atau negative, demografis, status 

ekonomi social dan kelompok etnink budaya tertentu. Pilihan-pilihan tersebut 

meliputi barang yang mudah terlihat, barang atau jasa yang secara umum dapat 

dibagi atau diberikan kepada orang lain atau produk yang digunakan sebagai 

hiburan yang secara umum pemilihan produk tersebut didorong oleh social value.  

Candan, Unal, dan Ercis (2013) mengutip Sheth at al., (1991), menyatakan 

sebagai berikut: 

Social value is “the benefit that is perceived and obtained in relation to 
one social group or several social groups”. The obtained social benefit 
may positively or negatively be related to demographic, socio-economic 
and cultural (ethnic) groups. Social values are studied with terms such as 
social class, symbolic value, conspicuous consumption, reference groups 
and opinion leadership. Social classes are generally determined according 
to “work, education and income status”. Apart from that, classification of 
social classes can be made by prestige, status, adopted values etc.  
 
Maksudnya, nilai sosial adalah "manfaat yang dirasakan dan diperoleh 

dalam hubungannya dengan satu kelompok sosial atau beberapa kelompok sosial". 

Manfaat sosial yang diperoleh dapat positif atau negatif terkait dengan demografi, 
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sosial ekonomi dan budaya (etnis) kelompok. Nilai-nilai sosial yang dipelajari 

dengan istilah-istilah seperti kelas sosial, nilai simbolik, konsumsi berlebihan, 

kelompok referensi dan kepemimpinan pendapat. Kelas sosial umumnya 

ditentukan sesuai dengan "kerja, pendidikan, dan status pendapatan". Selain itu, 

klasifikasi kelas sosial dapat dilakukan dengan prestise, status, nilai yang dianut, 

dan lain-lain. Dengan demikian, indikator social value meliputi: prestise, status, 

dan nilai yang dianut. 

Pendapat senada disampaikan oleh Schiffman and Kanuk (1997) sebagai 

berikut: 

In society, there is a hierarchy among the individuals according to their 
status and this hierarchy generates the concept of social classes. The 
reference group represents the individuals with whom the person can 
compare common values or his/her personal values, attitude and 
behaviors. In terms of marketing perspective, reference groups affect 
individuals’ consumption decisions and preferences. 
 
Maksudnya, dalam masyarakat, ada hirarki antara individu sesuai dengan 

status mereka dan hirarki ini menghasilkan konsep kelas sosial. Kelompok 

referensi mewakili individu dengan siapa orang tersebut dapat membandingkan 

nilai-nilai umum atau/nilai pribadinya, sikap dan perilaku. Dalam hal perspektif 

pemasaran, kelompok referensi mempengaruhi keputusan konsumsi individu dan 

preferensi. Dengan demikian, nilai-nilai simbolik muncul ketika individu atau 

kelompok menetapkan arti yang sama dengan produk dan berbagi makna. 

Akibatnya, orang dapat mengklaim bahwa konsep nilai-nilai simbolik sebagai 

hasil dari proses sosialisasi. Selanjutnya, Sheth et al.,(1991)  menyatakan sebagai 

berikut: 
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Conspicuous consumption, which is about purchasing or using a certain 
product to give a message, means the use of the products in such a way 
that other people can see them. Conspicuous consumption, which people 
do in order to better their status, affects the social value of a product very 
much As well as reference groups, opinion leaders are the ones who can 
affect consumption preferences. Through interpersonal communication 
and interaction by word of mouth, opinion leaders are quite effective 
components in persuading consumers to purchase. 
 
Maksudnya, konsumsi mencolok, yaitu dalam membeli atau menggunakan 

produk tertentu untuk memberikan pesan, berarti penggunaan produk sedemikian 

rupa sehingga orang lain dapat melihat mereka. Konsumsi yang mencolok, yang 

dilakukan orang untuk status mereka yang lebih baik, mempengaruhi nilai sosial 

suatu produk sangat banyak. Serta kelompok referensi, pemimpin opini adalah 

orang-orang yang dapat mempengaruhi preferensi konsumsi. Melalui komunikasi 

interpersonal dan interaksi dari mulut ke mulut, pemimpin opini adalah komponen 

cukup efektif dalam membujuk konsumen untuk membeli. 

Pada akhirnya nilai siosial dilakukan dengan konsekuensi yang berbeda 

dari pembelian dan konsumsi produk atau jasa di publik karena baik pada pasa 

konsumen dan pasar industri memliki fokus untuk proyeksi sosial tersendiri. 

Apabila dilihat dari sisi perusahaan, maka social value berkaitan dengan citra 

reputasi perusahaan dan mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan 

(Clarissa et al., 2009). 

Nilai   konsumen berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan loyalitas 

konsumen sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Yenny Logiawan dan 

Hartono Subagio (2014) berjudul: “Analisa Customer Value Terhadap Customer 

Loyalty Dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Intervening Pada 

Restoran Bandar Djakarta Surabaya,” Penelitian ini adalah kausal kuantitatif. 
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Semua data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

dengan metode kuesioner. Sampel adalah 200 pengunjung yang telah melakukan 

proses pembelian restoran Bandar Djakarta di Surabaya. Hasil analisis 

menggunakan Structural Equation Model (SEM) menyimpulkan bahwa nilai 

pelanggan restoran Bandar Djakarta di Surabaya memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil lainnya menunjukkan bahwa 

kepuasan pelanggan restoran Bandar Djakarta di Surabaya memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas yang dapat diberikan.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disintesiskan bahwa social value 

merupakan manfaat yang dirasakan dan diperoleh dalam hubungannya dengan 

satu kelompok sosial atau beberapa kelompok sosial. 

 
2.1.5  Brand Experience 

Brand experience adalah pengalaman masa lalu konsumen dengan merek 

tersebut, khususnya dalam lingkup pemakaian. Dengan demikian, pengalaman 

konsumen terhadap suatu merek sangatlah berkaitan dengan kepercayaan terhadap 

merek tersebut.  Brakus et al., (2009) mendefinisikan pengalaman merek, sebagai 

berikut:  

Brand experience is subjective, internal consumer responses (sensations, 
feelings, and cognitions)and behavioral responses evoked by brandrelated 
stimuli that are part of a brand’s design and identity, packaging, 
communications, and environments.  
 
Dengan demikian, brand experience bersifat subjektif, tanggapan internal 

konsumen (sensasi, perasaan, dan kognisi) dan tanggapan perilaku yang 
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ditimbulkan oleh merek yang berkaitan dengan rangsangan yang merupakan 

bagian dari desain merek dan identitas, kemasan, komunikasi, dan lingkungan.  

Pada kesempatan lain Brakus, Schmitt, dan Zarantonello (2009) 

menyatakan bahwa brand experience merupakan sensasi, perasaan, kognisi, dan 

respon perilaku yang ditimbulkan oleh stimuli merek terkait yang merupakan 

bagian dari desain merek dan identitas, kemasan, komunikasi, dan lingkungan. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) dimensi brand experience: (1) 

Sensorik, menciptakan pengalaman melalui penglihatan, suara, sentuhan, bau, dan 

rasa. (2) Afeksi, pendekatan perasaan dengan mempengaruhi suasana hati, 

perasaan dan emosi. (3) Perilaku, menciptakan pengalaman secara fisik, pola 

perilaku, dan gaya hidup. (4) Intelektual, menciptakan pengalaman yang 

mendorong konsumen terlibat dalam pemikiran seksama mengenai keberadaan 

suatu merek. Dengan demikian, indikator brand experience meliputi: sensori, 

afeksi, perilaku, dan intelektual. 

Surya (2011) menyatakan bahwa brand experience mengubah suatu 

produk biasa menjadi suatu memorable event yang personal bagi konsumen. 

Esensi brand berperan penting untuk menciptakan pendekatan brand experience 

yang sesuai. Dengan demikian, lingkungan sekitarnya menyampaikan pesan yang 

konsisten. Kunci dari kesuksesan brand experience adalah dalamnya keterlibatan 

konsumen. Semakin konsumen terlibat, makin dalam experience yang dirasakan. 

Karena itu, desain brand experience sangat perlu diperhatikan. Hal itu salah 

satunya dengan memperhatikan penyatuan atmosfer brand experience dengan 

pancaindra manusia yang meliputi mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. 
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Semakin banyak dari kelima indera tersebut dilibatkan ke dalam brand 

experience, konsumen semakin terikat dengan pengalaman yang diberikan dan 

efek yang mereka rasakan akan semakin personal. Dengan tidak terlupakannya 

pengalaman itu, persepsi mereka akan merek terbentuk dengan kuat. Dengan kata 

lain, semakin besar kemungkinan brand menjadi top of the mind brand. 

Brand experience memegang peran penting dalam mendukung upaya 

perusahaan mewujudkan kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen, 

sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nadine Walter, Thomas Cleff, and 

Grandy Chu (2013) berjudul: “Brand Experience’ Influence On Customer 

Satisfaction And Loyalty: A Mirage In Marketing Research?”  Para penulis 

melakukan penelitian empiris selama Juli 2011 dengan 57 mahasiswa Pforzheim 

University di Pforzheim, Jerman, dan Simon Fraser University di Vancouver, 

Kanada, melalui kuesioner online. Penulis hanya bisa memverifikasi model 

Brakus et al. (2009) secara parsial: penyimpangan yang parah ditemukan di faktor 

analisis terutama untuk dimensi perilaku dari skala pengalaman merek, dan 

kurangnya korelasi pengalaman merek dan kepribadian merek dengan kepuasan 

pelanggan ditemukan. Penelitian tambahan diperlukan untuk menguji merek 

pengalaman model lebih lanjut (Brakus et al., 2009).  

Selain itu, Brand Experience berperan penting bagi perusahaan dalam 

mewujudkan loyalitas merek, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Young 

Gin Choi, Chihyung Ok, dan Hyun Seunghyup Seon (2011) berjudul: “Evaluating 

Relationships among Brand Experience, Brand Personality, Brand Prestige, 

Brand Relationship Quality, and Brand Loyalty: An Empirical Study of 
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Coffeehouse Brands.”  Studi ini menemukan pengalaman merek  dan kepribadian 

merek memiliki pengaruh langsung terhadap prestise merek, yang mengarah pada 

hubungan kualitas merek dan sikap loyalitas merek. Juga, kualitas merek 

berpengaruh  langsung dan tidak langsung terhadap sikap dan loyalitas merek. 

Implikasi teoretis dan praktis dibahas oleh para peneliti dan praktisi untuk 

mencapai keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan melalui pengalaman 

merek, kepribadian merek, dan prestise merek. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disintesiskan bahwa brand experience 

merupakan sensasi, perasaan, kognisi, dan respon perilaku yang ditimbulkan oleh 

stimuli merek terkait yang merupakan bagian dari desain merek dan identitas, 

kemasan, komunikasi, dan lingkungan. 

 
2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Emotional Value Terhadap Customer Satisfaction 

Emotional value (nilai emosional) merupakan suatu manfaat yang berasal 

dari perasaan emosional yang dihasilkan oleh suatu produk atau jasa. Nilai 

emosional diperoleh ketika sebuah produk atau jasa mampu membangkitkan 

perasaan (Sweeney & Soutar, 2001). Respon emosional dinilai sebagai penilaian 

deskriptif mengenai kesenangan yang diberikan oleh sebuah produk kepada 

pembelinya. Emotional value juga berkaitan dengan perasaan positif seperti 

kepercayaan atau kegembiraan dan perasaan negatif seperti takut atau marah 

(Roig et al. 2006).  

Berdasarkan uraian di atas, diduga emotional value berpengaruh positif 

terhadap customer satisfaction. 
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H1: Emotional Value berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 
 
 

2.2.2 Pengaruh Social Value Terhadap Customer Satisfaction 

Sheth, Newman, & Gross, (1991) menyatakan bahwa social value (nilai 

sosial) berupa manfaat yang dirasakan dan diperoleh dalam hubungannya dengan 

satu atau beberapa kelompok sosial. Dengan demikian, konsumen yang membeli 

produk dan produk tersebut diterima secara sosial di lingkungannya maka ia 

mendapatkan social value. 

Social value dilakukan dengan konsekuensi yang berbeda dari pembelian 

dan konsumsi produk atau jasa karena baik pada pasar konsumen dan pasar 

industri memliki fokus proyeksi sosial tersendiri. Social value yang diterima 

konsumen menunjukkan bahwa produk yang dibeli konsumen dapat diterima 

secara sosial di lingkungannya, sehingga konsumen merasa dapat diterima di 

lingkungan sosialnya. Hal ini berdampak pada kepuasan dirinya. 

Berdasarkan uraian di atas, diduga social value berpengaruh positif 

terhadap customer satisfaction. 

H2: Social Value berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

 
2.2.3 Pengaruh Brand Experience Terhadap Customer Satisfaction 

Brakus, Schmitt, dan Zarantonello (2009) menyatakan bahwa brand 

experience merupakan sensasi, perasaan, kognisi, dan respon perilaku yang 

ditimbulkan oleh stimuli merek terkait dengan bagian dari desain merek, identitas, 

kemasan, komunikasi, dan lingkungan. Surya (2011) menyatakan bahwa brand 

experience mengubah suatu produk biasa menjadi suatu personal memorable 
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event bagi konsumen. Dengan tidak terlupakannya pengalaman itu, persepsi 

mereka akan brand terbentuk dengan kuat. Dengan kata lain, semakin besar 

kemungkinan brand menjadi top of the mind brand.  Konsumen akan merasakan 

sesuatu yang menyenangkan setelah membeli produk tersebut. Konsumen akan 

mendapatkan kepuasan tersendiri setelah membeli produk yang memorable 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, diduga brand experience berpengaruh positif 

terhadap customer satisfaction. 

H3: Brand Experience berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

 
2.2.4 Pengaruh Customer Satisfaction Terhadap Customer Loyalty 

Customer loyality (loyalitas konsumen) sangat penting bagi perusahaan 

yang ingin menjaga kelangsungan hidup usahanya maupun keberhasilan 

usahanya. Customer loyality merupakan dorongan yang sangat penting untuk 

menciptakan penjualan.. Oleh karena itu, perusahaan lebih menekankan pada 

hubungan jangka panjang yang baik dengan konsumen. Dengan kata lain, konsep 

pemasaran yang baru lebih menekankan pada loyalitas konsumen terhadap 

perusahaan atau merek (Dharmmesta 1999). Loyalitas konsumen pada 

produk/jasa/merek/perusahaan dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi 

pasitif bagi perusahaan. Konstribusi positif tersebut antara lain adalah 

meningkatkan volume penjualan produk atau jasa perusahaan. Selain itu, loyalitas 

konsumen juga dapat memberikan jaminan keberlangsung usaha di masa yang 

akan datang. Tidak mudah bagi perusahaan menciptakan loyalitas konsumen. Ada 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas konsumen. Oliver (2010) 
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menyatakan bahwa loyalitas konsumen dipengaruhi oleh faktor kepuasan, 

kepercayaan, dan biaya berpendah (switching cost).  

Customer satisfaction pada sebuah produk/jasa/merek akan memberikan 

kontribusi pada pengambilan keputusan pembelian ulang konsumen terhadap 

produk/jasa/merek yang sama. Di sisi yang lain, konsumen yang dapat 

menggantungkan harapannya pada suatu produk/jasa/merek (kepercayaan) akan 

menyebabkan konsumen setia pada suatu produk/jasa/merek tertentu (loyal). Hal 

ini menunjukkan bahwa loyalitas konsumen dipengaruhi oleh kepuasan dan 

kepercayaan konsumen pada suatu produk/jasa/merek.  

Berdasarkan uraian di atas, diduga customer satisfaction berpengaruh 

positif terhadap customer loyalty. 

H4: Customer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Customer Loyalty. 

 
2.3  Model Penelitian 

 
 

  

 

 

Gambar 2.1 Model Hipotetik Penelitian 
Sumber: Diadopsi dari Lai, Griffin, Babin (2009) 

Keterangan: 

H1: Emotional Value berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 
H2: Social Value berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 
H3: Brand Experience  berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 
H4: Customer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Customer Loyalty. 

H1  (+)

1

 

 Brand Experience 

 Brand Experience H4 (+) 

H3 (+) 

H2 (+) 

Emotional Value 

Social Value 

Brand 
Experience 

Customer 
Satisfaction 

Customer 
Loyalty 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penulisan ini adalah laki-laki dan perempuan yang 

menggunakan sepatu dari merek Nike yang berusia 17 sampai dengan 40 tahun 

yang mementingkan alasan “merek terkenal (branded)” yang membeli sepatu 

Nike di toko-toko sepatu di Jakarta selama bulan Juli sampai dengan Agustus 

2015. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Customer Satisfaction sepatu 

Nike yang meliputi, Emotional Value, Social Value, dan Brand Experience serta 

pengaruh Customer Satisfaction terhadap Customer Loyalty. 

3.2. Desain Penelitian 

Desain penelitian memiliki definisi sebagai 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 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 : 

3.3.1 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 kosmetik berbagai merek di Indonesia. 

3.3.2 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 dilakukan. Data sekunder tersebut diperoleh dari buku, jurnal, 

majalah, internet, dan sumber lain guna mendukung penelitian ini. 
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3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen yang kita ingin buat 

dari beberapa kesimpulan yang telah diambil (Griffin 2012). Populasi dalam 

penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan pengguna sepatu Nike dengan 

rentang usia 17 sampai dengan 40 tahun yang mementingkan alasan “merek 

terkenal (branded)”. Rentang usia itu dipilih dengan alasan bahwa mereka pada 

usia remaja dan dewasa yang mementingkan sepatu yang “branded”. 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 laki-laki dan perempuan pengguna produk sepatu Nike dengan rentang usia 

17 sampai 40 tahun dan telah memakai sepatu Nike di Indonesia.  

Langkah selanjutnya, melakukan prosedur sampling atau yang biasa 

disebut dengan sampling method. Peneliti menggunakan metode sampel non 

probability sampling dengan teknik convenience sampling 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 yang telah menggunakan sepatu Nike. 

Terakhir untuk mengetahui dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan. 

Metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara 

100-200 (Hair et al. 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 500 maka 
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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., 2010). Dalam penelitian ini jumlah 

sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah Sample = Indikator 𝒙 (5 – 10) 

Jumlah Sample = 27 𝒙 5 = 135 sampel 

3.5.    Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Customer 

Loyalty produk sepatu Nike dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diukur 

dengan skala ordinal 5 poin, mulai 1 sampai 5 sesuai dengan tingkat kesetujuan. 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Emotional 
Value  
(E) 
 

Nilai yang 
diperoleh dari 
kemampuan 
alternatif untuk 
membangkitkan 
perasaan atau 
keadaan.  
 
(Sheth et al., 
1991)  
 

E1 : Saya memperhatikan 
emosi (keinginan) lebih 
dari fungsi ketika membeli 
sepatu Nike.  
E2 : Ketika membeli sepatu 
Nike, saya lebih 
terpengaruh oleh faktor 
visual dan estetika seperti 
kemasan, bau, tekstur , dan 
lain-lain. 
E3: Saya lebih suka merek 
yang membuat saya merasa 
lebih baik ketika membeli 
sepatu Nike.  
E4 : Ketika membeli sepatu 
Nike, saya membuat 
keputusan sesuai dengan 
perasaan saya.  
E5 : Ketika membeli sepatu 
Nike, emosi saya sama 
pentingnya dengan fitur dan 

Ordinal Scale 

1-5 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

harga produk . 
E6 : Tidak peduli seberapa 
baik sepatu Nike, itu harus 
menarik bagi perasaan saya.  
E7 : Membeli sepatu Nike 
membangkitkan perasaan 
menyenangkan dan 
kesenangan dalam diriku.  
E8 : Membeli sepatu Nike 
membuat saya 
bersemangat.  
E9 : Saya bertindak sesuai 
dengan pengalaman 
sebelumnya ketika membeli 
sepatu Nike. 

  
(Candan, Unal & Erciş, 
2013)  
 

Social 
Value 
(S) 

  
 

Manfaat yang 
dirasakan dan 
diperoleh dalam 
hubungannya 
dengan satu 
kelompok sosial 
atau beberapa 
kelompok sosial. 
 
(Sheth, Newman, 
& Gross, 1991)  
 

S1 : Saya mendapatkan 
nasihat dari orang-orang di 
sekitar saat menentukan 
merek sepatu Nike saya.  
S2 : Saya pertama kali 
mendapatkan informasi dari 
orang-orang di sekitar 
ketika memilih merek 
sepatu Nike saya.  
S3 : Preferensi saya dalam 
menentukan sepatu Nike 
mempertimbangkan pilihan 
orang disekitar saya. 

 
(Candan, Ünal & Erciş, 
2013)  
 

Ordinal Scale 

1-5 

Brand 
Experience  
(EXP) 
 

Sensasi, perasaan, 
kognisi, dan 
respon perilaku 
yang ditimbulkan 
oleh  
stimuli merek 
terkait yang 
merupakan bagian 

EXP1 : Sepatu merek Nike 
membuat kesan yang kuat  
pada indra penglihatan saya 
atau indra lainnya.  
EXP2 : Saya menemukan 
Sepatu merek Nike menarik 
secara sensorik.  
EXP3 : Sepatu merek Nike 

Ordinal Scale 

1-5 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

dari desain merek 
dan identitas, 
kemasan, 
komunikasi, dan 
lingkungan. 
 
(Brakus, Schmitt, 
Zarantonello 
2009)  
 

mengikutsertakan perasaan 
dan sentimen.  
EXP4 : Sepatu Nike adalah 
merek emosional.  
EXP5 : Saya terlibat dalam 
tindakan dan perilaku fisik 
saat saya menggunakan 
Sepatu merek Nike.  
EXP6 : Sepatu merek Nike 
memberikan pengalaman 
yang baik  
EXP7 : Saya terlibat dalam 
banyak pemikiran ketika 
menemukan Sepatu merek 
Nike.  
EXP8 : Sepatu merek Nike 
merangsang rasa ingin tahu 
saya. 
  
(Brakus, Schmitt, 
Zarantonello, 2009)  
 

Customer 
Satisfaction 
(SA) 

Perasaan senang 
atau kecewa 
seseorang yang 
muncul setelah 
membandingkan 
antara persepsi 
atau kesannya 
terhadap kinerja 
atau hasil suatu 
produk dan 
harapan-harapan.. 
  
(Kotler, 2003)  
 

SA1 : Saya senang dengan 
pengalaman membeli 
sepatu merek Nike.  
SA2 : Saya pikir membeli 
sepatu merek Nike adalah 
ide yang baik.  
SA3 : Secara keseluruhan, 
saya puas dengan 
pengalaman pembelian 
sepatu merek Nike. 
 
(Fang, Chiu, Wang, 2011 )  

Ordinal Scale 

1-5 

Customer 
Loyalty 
(LOY) 
 

Perilaku yang 
cenderung untuk 
dinyatakan setiap 
waktu oleh 
beberapa unit 
pembuat 
keputusan dengan 
memperhatikan 

LOY1 : Sepatu merek Nike 
adalah pilihan pertama 
Saya. 
LOY2 : Saya 
membicarakan hal positif 
tentang Sepatu merek Nike 
ke orang lain. 
LOY3 : Saya akan 

 

Ordinal Scale 

1-5 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

pada satu atau 
lebih alternatif 
merek di luar 
merek-merek 
tertentu yang 
sejenis dan 
merupakan suatu 
proses psikologis. 
 
Hawkins et al, 
(2002) 

merekomendasikan Sepatu 
merek Nike kepada siapa 
saja yang meminta saran 
Saya. 
LOY4 : Saya melibatkan 
Sepatu merek Nike pada 
berbagai aspek kegiatan 
Saya.  
 
(Alireza, Ali, Aram, 2011)  
 

 

Sumber: Candan, Ünal, & Erciş, (2013);  Brakus, Schmitt, Zarantonello, (2009); 
Fang, Chiu, Wang, (2011); & Alireza, Ali, Aram, (2011) 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini,  model yang 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.  

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 
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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 antarfaktor. Menurut (Wijanto 2008), ada 

beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam menggunakan 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 (Model Spesification) 

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 

emotional value, social value, dan brand experience (variabel eksogen), customer 

satisfaction (variabel eksogen dan endogen), dan customer loyalty (variabel 

endogen).  
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Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang 

dapat diamati atau disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati 

merupakan indikator atau ukuran dari variabel eksogen maupun variabel endogen. 

Pada metode survey menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan mewakili varibel, 

pada penelitian ini terdapat 27 variabel teramati dikarenakan terdapat 27 indikator 

pertanyaan. 

 
Gambar 3.1  Path Diagram 

Sumber: AMOS21 
 

3.6.2. Identifikasi (Identification)    

Pada tahap identifikasi kita perlu memeriksa identifikasi dari persamaan 

simultan tersebut. Secara garis besar ada 3 (tiga) kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan, yaitu: 

1) Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersesbut 
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merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). 

Pada SEM, model dikatakan underidentified  jika degree of freedom 

adalah negatif. 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 

terminologi SEM dinamakan saturated. Pada model yang  just 

identified, penilaian model tidak perlu dilakukan. 

3) Over-Idemtified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, 

model dikatakan over identified  jika degree of freedom adalah positif. 

Jadi jika terjadi over identified maka estimas penilaian bisa 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 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang 

paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator 

(MLE). MLE ini secara literatif akan meminimalisasikan fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai 

berikut:  

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 
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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 koefisien-

koefisien 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:  

1)  Evaluasi Terhadap Validitas (Validity) dari Model Pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa 

baik instrumen yang akan diukur (Hair et al., 2010). 
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Tabel 3.2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 
1. Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy adalah statistik yang 
mengindikasikan proporsi variasi dalam 
variabel yang merupakan variasi umum 
(common variance), yakni variasi dalam 
penelitian  

Nilai KMO MSA > 0,5 
menunjukkan bahwa faktor 
analisis dapat digunakan  
 

2. Bartlett’s test of sphericity 
mengindikasikan bahwa matriks korelasi 
adalah matriks identitas yang 
mengindikasikan bahwa variabel-
variabel dalam faktor bersifat related 
atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil 
uji, jika nilai hasil uji < 0,05 
menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara variabel dan 
merupakan nilai yang 
diharapkan  

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 pada kolom “cummulative %” 
menunjukkan persentase variansi yang 
disebabkan oleh keseluruhan faktor  

Nilai “cumulative %” harus > 
60%  
 

5. Component matrix, nilai factor loading 
dari variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5  
 

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). 
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a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus 

seperti berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  

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) 

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. 
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Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan 

secara langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.  

1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolut 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)  

Merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut  

RMSEA  =  

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.  
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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. 

Tabel 3.3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan Yang Bisa 
Diterima 

Root Mean Square Error 
of Approximation 
(RMSEA) 
 

Rata-rata perbedaan per degree of 
freedom yang diharapkan terjadi dalam 
populasi dan bukan sample. 
RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang 
RMSEA < 0,05 adalah close fit 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit 
Incremental fit Measures 

Comparative Fit Index 
(CFI)  
 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai 
lebih 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 Sepatu Merek Nike 

Nike adalah salah satu merek sepatu yang telah malang melintang di dunia 

fashion sejak puluhan tahun lalu. Sepatu merek Nike menjadi andalan banyak 

orang. Olahragawan hebat sering kali dijumpai menggunakan sepatu merek Nike 

dengan kualitas istimewa, dan tentu harganya tidak bisa dibilang murah. Sepatu 

merek Nike original memang mahal, namun sebanding dengan kualitas yang 

dimilikinya.  Di Indonesia, telah lama menjadi salah satu tempat pemasaran sepatu 

merek Nike. Penjualan sepatu merek Nike di Indonesia terbilang sangat sukses, 

karena begitu besarnya peminat. Meski harga sepatu merek Nike memang cukup 

mahal, hal ini tak membuat calon pembeli enggan membeli sepatu ini. Memiliki 

sepatu Nike menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. 

 

Gambar 4.1 Sepatu Merek Nike 
Sumber: Roza,  Yul Mei. 2014.  Sepatu Nike Asli vs Palsu. http://www. 

original.co.id/nike-news/   Diakses. 27 Oktober 2014 
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Gambar 4.2 Macam-macam dan Harga Sepatu Merek Nike 

Sumber: http://hargaxharga.com/daftar-harga-sepatu-nike/  
                                    Diakses, 5 Agustus 2015 
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Harga sepatu merek Nike memang memiliki varian tersendiri, ada yang 

murah, ada yang mahal dan ada yang sangat mahal harganya. Oleh sebab itu jika 

ingin membeli sepatu merek Nike, sebaiknya konsumen menyesuaikan dengan 

kemampuan daya beli, tidak terlalu memaksa dan hanya digunakan ajang gengsi. 

Sepatu merek Nike merupakan produk terlaris merek Nike yang banyak 

digemari oleh penggila perlengkapan sport. Penyuka sepatu merek ini tidak 

terbatas dari usia hingga tempat karena dari anak-anak hingga dewasa seantero 

dunia menyukai beragam sepatu dengan ciri khas logo check-nya. Hal ini terjadi 

bukan karena kebetulan tetapi memang Nike memiliki komitmen untuk selalu 

berinovasi dengan produk buatannya. Nike menggunakan teknologi terbaru dan 

modelnya yang dinamis membuat sepatu ini laku keras di belahan dunia manapun 

terutama negara asalnya yaitu Amerika Serikat dan Eropa. Kesuksesan ini lantas 

membuat sebagian orang membuat sepatu merek Nike yang palsu untuk 

memanipulasi sepatu merek Nike asli yang notabene harga dan kualitasnya 

sepadan. Hal ini tentu merugikan karena masyarakat merasa dicurangi oleh harga 

yang mahal namun kualitas tak sebaik yang aslinya atau kasusnya sebaliknya 

(Roza, 2014). 

Di Indonesia, banyak pedagang yang menjual sepatu merek Nike palsu 

dengan mengatakan bahwa barang tersebut adalah sepatu merek Nike asli buatan 

pabriknya. Padahal kenyataannya itu bohong dan merupakan trik pedagang agar 

barangnya laku dan memberikan keuntungan kepadanya. Berikut adalah tanda 

ORI (Official Replica) dan Kualitas Super Upgrade. 
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Gambar 4.3 Tanda Sepatu Merek Nike Yang ORI dan KW Super 
Upgrade 

Sumber: Roza,  Yul Mei. 2014.  Sepatu Nike Asli vs Palsu. http://www. 
original.co.id/nike-news/   Diakses. 27 Oktober 2014 

 

Sepasang sepatu merek Nike asli berkisar pada harga 300 ribu hingga 

jutaan rupiah. Harga ini sebanding dengan kualitas dan daya tahan sepatu tersebut. 

Sedangkan untuk sepatu merek Nike palsu dibandrol dengan harga 90 ribu sampai 

200 ribu rupiah untuk sepasangnya. Sepatu merek Nike asli menggunakan bahan 

terbaik sehingga harga jualnya tinggi. Untuk membedakan sepatu merek Nike asli 

dengan yang palsu dapat dilihat dari bahannya. Pilihlah bahan sepatu yang terbuat 

dari kulit elastis sehingga ringan dan nyaman saat digunakan untuk berolahraga 

seperti berlari atau menendang bola. Kulit juga memiliki serat karbon yang kuat 

namun ringan saat dibawa sehingga mampu memperpanjang usia sepatu atau 

awet. Sampai saat ini bahan kulit adalah bahan sepatu terbaik daripada bahan 

imitasi atau plastik. Selain dari bahannya, sepatu merek Nike asli juga dapat 

dibedakan dengan melihat jahitan pada bagian atas sepatunya yaitu memiliki 
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jahitan yang rapih dan dilapisi pelapis yang kuat agar tidak terlepas saat 

digunakan. Sedangkan pada sol atau tapak sepatunya, sepatu yang asli memiliki 

sol kuat yang berbahan karet berwarna coklat. Bahan karet yang digunakan 

tentunya kualitas tinggi yaitu tidak licin dan terasa kasar saat digunakan. Sol 

sepatu akan berpengaruh pada lapangan mana yang akan digunakan (Roza, 2014). 

Sebenarnya tidak susah untuk menemukan sepatu merek Nike asli apabila 

konsumen cermat sebelum membelinya. Konsumen dapat mendatangi Nike Store 

Indonesia sebagai agen resmi penjualan sepatu merek  Nike. Original.co.id adalah 

salah satu agen sepatu merek Nike store via online di Indonesia. Sesuai nama 

domainnya yang original, toko online ini hanya menjual sepatu merek Nike asli 

dengan harga yang boleh dibandingkan dengan harga toko online lainnya. 

Original.co.id hadir dengan memberikan kemudahan bagi konsumen dengan 

mobilitas kerja yang tinggi alias sibuk sehingga tidak memungkinkan untuk 

mencari sepatu di toko pada umumnya. Kemajuan teknologi informasi yang pesat 

membuat original.co.id juga menambah pelayanan kepada konsumen dengan 

memanfaatkan sosial media seperti facebook, twitter, Instagram, dan sebagainya. 

Hal ini semata-mata untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam mengakses 

informasi mengenai sepatu merek Nike asli sehingga mereka yakin untuk 

membelinya (Roza, 2014). 

Sepatu merek Nike diproduksi oleh Nike, Inc. Amerika Serikat (AS), yang 

merupakan salah satu perusahaan sepatu  terbesar di dunia. Sepatu merek Nike 

dengan mudah diidentifikasi oleh logo perusahaan yang khas, para "swoosh", dan 

slogan "Just Do It". Berbasis dari nama dewi Yunani yang berarti kemenangan, 

Pengaruh Emotional..., Irham Khairin Ibnu Hatta, Ma.-IBS, 2015



56 
 

Nike didirikan tahun 1964 ketika atlet sekaligus pengusaha Oregon bernama 

Phillip Knight, menggagas impor sepatu lari dari Jepang untuk bersaing dengan 

merek Jerman seperti Adidas dan Puma yang kemudian mendominasi pasar 

Amerika Serikat. Keuntungannya adalah bahwa sepatu Jepang lebih murah karena 

tenaga kerja lebih murah di Jepang (https://id.wikipedia. org/wiki/Nike,_Inc. 

Diakses, 27 Juli 2015).  

Phillip Knight mulai menjual sepatu keliling dengan tujuan di stadion 

atletik, dimana penjualan secara pelan tetapi pasti meningkat secara dramatis. 

Pada 1970-an, Knight dan perusahaan yang  dikembangkannya melihat awal 

revolusi jogging dan mulai memasarkan produk untuk pelari non-profesional juga. 

Phillip Knight segera membuka pasar yang lebih luas dan mengubah image sepatu 

lari menjadi sepatu fashion dan menarik semua orang memakainya dari anak-anak 

sampai orang dewasa (https://id.wikipedia. org/wiki/Nike,_Inc. Diakses, 27 Juli 

2015).  

Pada 1979 perusahaan sepatu merek Nike telah menguasai setengah pasar 

di AS dan dengan pendapatan mencapai US $ 149 juta. Pada pertengahan tahun 

1980-an posisi perusahaan tampaknya tidak tergoyahkan, namun secara mendadak 

muncul serangan dari pihak saingan yaitu Reebok. Tetapi pada tahun 1990 

perusahaan sepatu merek Nike kembali memimpin pasar, terutama karena 

pengenalan dari sepatu “Air Jordan” yang didukung dan dipromosikan oleh 

bintang basket Michael Jordan (https://id.wikipedia. org/wiki/Nike,_Inc. Diakses, 

27 Juli 2015). 
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Sampai saat ini, perusahaan sepatu merek Nike mempertahankan posisinya 

sebagai pemimpin pasar. Majalah Fortune melaporkan penjualan sebesar US $ 3,7 

miliar pada tahun 1994 dan laba US $ 299 juta (Fortune 1995). Sekitar 60 persen 

dari penjualan perusahaan di Amerika Serikat, sekitar 30 persen di Eropa dan 5 

persen di Asia (https://id.wikipedia. org/wiki/Nike,_Inc. Diakses, 27 Juli 2015).  

Etos perusahaan sepatu merek Nike melibatkan dedikasi yang kuat untuk 

olahraga dan kebugaran. Staf di kantor pusat perusahaan, Kampus Dunia Nike di 

Beaverton, Oregon, diharapkan menghabiskan beberapa jam setiap hari di gym. 

Mereka dijelaskan oleh direktur perusahaan sepatu merek Nike sebagai "athletic, 

outdoor, lets-do-it-together types.” Perusahaan ingin dilihat, sebagai "young, 

American and hi-tech, devoting a lot of attention to research and development". 

Terlepas dari eksperimen singkat namun tidak berhasil dengan manufaktur di AS, 

sepatu merek Nike selalu dibuat di Asia, awalnya di Jepang, kemudian di Korea 

Selatan dan Taiwan, dan baru-baru ini di China dan Asia Tenggara 

(https://id.wikipedia. org/wiki/Nike,_Inc. Diakses, 27 Juli 2015). 

Perusahaan sepatu merek Nike memulai produksi di Korea Selatan dan 

Taiwan pada tahun 1972, karena tertarik oleh tenaga kerja murah di sana, dan 

segera bergabung dengan perusahaan lain termasuk Adidas dan Reebok.Tetapi 

Nike kemudian memulai langkah lebih jauh. Alih-alih memiliki pabrik sendiri, 

mereka dikontrak produksi lokal di Korea dan Taiwan. Sepatu merek Nike 

sekarang pada dasarnya mengikuti ide dari seorang desainer dan pemasar sepatu. 

Industri lantas dilakukan oleh pemasok Korea dan Taiwan (https://id.wikipedia. 

org/wiki/Nike,_Inc. Diakses, 27 Juli 2015).  
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Pada 1980-an perusahaan sepatu merek Nike mencoba membuat produksi 

di Cina, dalam kemitraan dengan perusahaan milik negara, tetapi hal ini malah 

mendatangkan bencana. Nike lantas memindahkan investasinya ke Taiwan. Nike 

lantas mengambil keuntungan dari ongkos tenaga kerja yang lebih murah di sana. 

Pada akhir 1980-an dengan adanya pergolakan buruh di Korea Selatan, 

peningkatan tingkat upah dan hilangnya kontrol dari tempat kerja oleh otoritas 

Korea, telah membuat negara tersebut menjadi kurang menarik bagi investor, baik 

asing maupun dalam negeri, yang mulai mencari lokasi lain yang lebih 

menyenangkan. Perusahaan sepatu merek Nike lantas memindahkan operasi 

mereka ke Thailand selatan dan Indonesia, dalam mencari tenaga kerja lebih 

murah dan tidak merepotkan. Upah di kedua negara tersebut disebut-sebut sebagai 

salah satu yang murah karena hanya memakai seperempat tarif dari yang 

dibayarkan di Korea Selatan. Beberapa asosiasi Nike yang bermarkas di Taiwan 

juga didirikan di Asia Tenggara. Alasan lain untuk perpindahan ini adalah bahwa 

pada tahun 1988, baik Korea Selatan maupun Taiwan kehilangan akses khusus 

untuk pasar AS, yang telah lama mereka nikmati sebagai status "negara 

berkembang" di bawah Sistem Preferensi Umum (GSP) AS. investor Korea dan 

Taiwan lantas bergerak ke pabrik di Thailand, Indonesia, dan Cina dengan 

menggunakan pembuatan hak istimewa GSP dari negara-negara miskin 

(https://id.wikipedia. org/wiki/Nike,_Inc. Diakses, 27 Juli 2015). 

Dari tujuh pemasok sepatu olahraga merek Nike pada tahun 1992, tiga 

diantaranya adalah perusahaan Taiwan yang memproduksi sepatu di Cina, tiga 

lainnya beroperasi di Korea Selatan, dan juga di Indonesia, satu adalah sebuah 
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perusahaan di Thailand. Perusahaan sepatu merek Nike telah beroperasi di 

Indonesia sejak 1988 dan hampir sepertiga dari sepatu yang ada sekarang 

merupakan produk dari sana. Dalam sebuah wawancara pers di November 1994, 

koordinator perusahaan Nike di Indonesia, Tony Band, mengatakan perusahaan 

yang digunakan di Indonesia berjumlah 11 kontraktor. Di antaranya merupakan 

bekas-bekas basis perusahaan asosiasi Nike di Korea Selatan dan Taiwan -yang 

juga pada saat yang sama menghasilkan untuk merek lain seperti Reebok, Adidas 

dan Puma. Hubungan antara Nike dan kontraktor di Indonesia cukup dekat. Setiap 

personel Nike di setiap pabrik di Indonesia memeriksa kualitas dan pengerjaan 

yang memenuhi persyaratan ketat Nike. Sebagian besar pabrik yang memproduksi 

untuk Nike berlokasi di daerah yang baru dikembangkan untuk industri ringan di 

Tangerang dan Serang, sebelah barat Jakarta. Pada pabrik yang dimiliki Korea 

(dan beberapa yang dimiliki Indonesia juga), manajemen puncaknya dipegang 

oleh orang Korea. manajer tingkat menengah dan supervisor juga dapat berasal 

dari Korea atau Indonesia. Tetapi para pekerja produksi semua berasal dari 

Indonesia, terutama wanita muda dalam kelompok usia 16-22, biasanya pekerja 

tersebut berasal dari pulau Jawa (https://id.wikipedia.org/wiki/Nike,_Inc. Diakses, 

27 Juli 2015). 

 
4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil 

pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

(KMO), Bartlett’s test of sphericity (signifikansi/Sig), Antiimage matrices (MSA) 
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dan factor loading of component matrix (factor loading). Perhitungan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data (Pre-Test) 

Variabel laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 ≥0.5 Valid 
Emotional 
Value (E) 

1. Saya memperhatikan 
emosi (keinginan) 
lebih dari fungsi 
ketika membeli 
sepatu Nike. 

0.682 0.000 

0.756 0.797 Valid 

2. Ketika membeli 
sepatu Nike, saya 
lebih terpengaruh 
oleh faktor visual dan 
estetika seperti 
kemasan, bau, 
tekstur, dan lain-lain. 

0.753 0.807 Valid 

3. Saya lebih suka 
merek yang membuat 
saya merasa lebih 
baik ketika membeli 
sepatu Nike 

0.644 0.915 Valid 

4. Ketika membeli 
sepatu Nike, saya 
membuat keputusan 
sesuai dengan 
perasaan saya.  

0.605 0.735 Valid 

5. Ketika membeli 
sepatu Nike, emosi 
saya sama pentingnya 
dengan fitur dan 
harga produk . 

0.797 
 
 
 
 

0.769 Valid 

6. Tidak peduli 
seberapa baik sepatu 
Nike, itu harus 
menarik bagi 
perasaan saya.  

0.697 0.813 Valid 

7. Membeli sepatu Nike 
membangkitkan 
perasaan 
menyenangkan dan 
kesenangan dalam 
diriku.  

0.798 0.666 Valid 

8. Membeli sepatu Nike 
membuat saya 
bersemangat.  

0.684 0.847 Valid 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data (Pre-Test) Lanjutan 

Variabel 
laten Indikator KMO SIG MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 ≥0.5 Valid 
Emotional 
Value (E) 

9. Saya bertindak sesuai 
dengan pengalaman 
sebelumnya ketika 
membeli sepatu Nike. 

0.682 0.000 
0.684 0.847 Valid 

Social Value 
(S) 

1. Saya mendapatkan 
nasihat dari orang-
orang di sekitar saat 
menentukan merek 
sepatu Nike saya. 

0.737 0.000 

0.714 0.873 Valid 

2. Saya pertama kali 
mendapatkan 
informasi dari orang-
orang di sekitar 
ketika memilih merek 
sepatu Nike saya. 

0.676 0.895 Valid 

3. Preferensi saya dalam 
menentukan sepatu 
Nike 
mempertimbangkan 
pilihan orang di 
sekitar saya. 

0.658 0.874 Valid 

Brand 
Experience  
(EXP) 
 

1. Sepatu merek Nike 
membuat kesan yang 
kuat  pada indra 
penglihatan saya atau 
indra lainnya. 

0.682 0.000 

0.857 0.882 Valid 

2. Saya menemukan 
Sepatu merek Nike 
menarik secara 
sensorik. 

0.851 0.828 Valid 

3. Sepatu merek Nike 
mengikutsertakan 
perasaan dan 
sentimen. 

0.851 0.886 Valid 

4. Sepatu Nike adalah 
merek emosional.  

0.931 0.765 Valid 

5. Saya terlibat dalam 
tindakan dan perilaku 
fisik saat saya 
menggunakan Sepatu 
merek Nike.  

0.845 0.838 Valid 

6. Sepatu merek Nike 
memberikan 
pengalaman yang 
baik , 

0.670 0.805 Valid 

7. Saya terlibat dalam 
banyak pemikiran 
ketika menemukan 
Sepatu merek Nike.  

0.589 0.879 Valid 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data (Pre-Test) Lanjutan 

Variabel 
laten Indikator KMO SIG MSA Factor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 ≥0.5 Valid 

Brand 
Experience  
(EXP) 
 

8. Sepatu merek Nike 
merangsang rasa 
ingin tahu saya. 0.682 0.000 

0.598 0.888 Valid 

Customer 
Satisfaction 
(SA) 

1. Saya senang dengan 
pengalaman membeli 
sepatu merek Nike. 

0.682 0.000 

0.641 0.787 Valid 

2. Saya pikir membeli 
sepatu merek Nike 
adalah ide yang baik.  

0.727 0.931 Valid 

3. Secara keseluruhan, 
saya puas dengan 
pengalaman 
pembelian sepatu 
merek Nike. 

0.613 0.976 Valid 

Customer 
Loyalty 
(LOY) 

1. Sepatu merek Nike 
adalah pilihan 
pertama Saya. 

0.863 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.731 0.929 Valid 

2. Saya membicarakan 
hal positif tentang 
Sepatu merek Nike 
ke orang lain. 

0.845 0.838 Valid 

3. Saya akan 
merekomendasikan 
Sepatu merek Nike 
kepada siapa saja 
yang meminta saran 
Saya. 

0.851 0.886 Valid 

4. Saya melibatkan 
Sepatu merek Nike 
pada berbagai aspek 
kegiatan Saya 

0.851 0.886 Valid 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dinyatakan bahwa item-item 

indikator (pernyataan) dalam kuesioner dari 5 (lima) variabel tersebut adalah 

benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian ini.  Dalam Tabel 

4.1 menunjukkan seluruh indikator pernyataan dalam instrumen penelitian dapat 

memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat dinyatakan bahwa semua 
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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 butir 

indikator (pernyataan) dalam setiap kuesioner 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) 

No. Variabel Cronbach’s 
Alpha Kriteria 

1. Emotional Value (E) 0,763 Reliable 
2. Social Value (S) 0,894 Reliable 
3. Brand Experience (EXP) 0,890 Reliable 
4. Customer Satisfaction (SA) 0,860 Reliable 
5. Customer Loyalty (LOY) 0.940 Reliable 

 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian, yaitu: Emotional Value (E), Social Value (S), Brand 

Experience (EXP), Customer Satisfaction (SA), dan Customer Loyalty (LOY) 

memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil ini menyatakan jika item indikator 

pernyataan dalam kuisioner yang disampaikan kepada responden yang sama dan 

berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

 
 

Pengaruh Emotional..., Irham Khairin Ibnu Hatta, Ma.-IBS, 2015



64 
 

4.3 Profil Responden 

Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden 

secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, 

dan pekerjaannya. 

4.3.1 Jenis kelamin Responden 

Data tentang jenis kelamin responden dapat dilihat pada Grafik 4.1 di 

bawah ini. 

 

Grafik 4.1 Jenis Kelamin Responden 
Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

 
 
Grafik 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang berjumlah 

135, didapati sebanyak 88 responden berjenis kelamin laki-laki sedangkan 

responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 47 orang. Jika ditotal 

keseluruhan responden sebanyak 135 responden, maka persentase laki-laki adalah 

65% sedangkan persentase perempuan adalah 35%. 

4.3.2 Usia Responden 

Data tentang usia responden dapat dilihat pada Grafik 4.2 di bawah ini. 

65%

35%

Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan
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Grafik 4.2 Usia Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

 
Grafik 4.2 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas responden pada 

penelitian ini adalah responden yang berusia 21 tahun hingga 25 tahun yang 

berjumlah 55 orang atau sebesar 41%, lalu responden yang berusia 17 tahun 

hingga 20 tahun berjumlah 41 orang atau sebesar 31%, urutan selanjutnya adalah 

responden yang berusia 26 tahun hingga 30 tahun berjumlah 24 orang atau sebesar 

18%, urutan selanjutnya adalah responden yang berusia 31 tahun hingga 35 tahun 

berjumlah 9 orang atau sebesar 6%, dan yang terakhir adalah responden yang 

berusia 36 tahun hingga 40 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 4%. 

 
4.3.3 Pendidikan Terakhir Responden 

Data tentang pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada Grafik 4.3 

di bawah ini. 
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Grafik 4.3 Pendidikan Terakhir Responden  
Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

 
Grafik 4.3 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir 

SMA/sederajatnya yang berjumlah 55 orang atau sebesar 41%, lalu responden 

dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma (D1-D3) yang berjumlah 43 orang 

atau sebesar 32%, dilanjutkan dengan tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S1) 

yang berjumlah 32 orang atau sebesar 24%, dan terakhir responden dengan tingkat 

pendidikan Pascasarjana (S2/S3) sebanyak 5 orang atau sebesar 3%. 

 
4.3.4 Pekerjaan Responden  

Data tentang pekerjaan responden dapat dilihat pada Grafik 4.4 berikut. 

 

Grafik 4.4 Pekerjaan Responden 
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Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 
 

Responden dalam penelitian ini sebagian besar ialah orang yang masih 

berstatus pelajar/mahasiswa yang berjumlah 62 orang atau sebesar 46% dari total 

keseluruhan responden, lalu responden yang bekerja sebagai pegawai swasta yang 

berjumlah 33 orang atau sebesar 24%, responden yang bekerja sebagai  pegawai 

Negeri/BUMN berjumlah 25 orang atau sebesar 19%, selanjutnya profesional 

berjumlah 8 orang atau sebesar 6%, dan yang terakhir adalah wiraswasta 

berjumlah 7 orang atau sebesar 5%. 

 

4.4 Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lebih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 

grafis. Hasil akhir dari AMOS 21 dapat dilihat di model struktural yang menguji 

kecocokan model dengan data yang ada. Selain AMOS 21, software pendukung 

lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model  

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten, atau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak 
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antar variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. 

Kedua model tersebut digambarkan dalam path diagram. 

4.4.2 Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu under-identiified, just-

identified, dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 

dalam ketiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang 

positif. Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran 

(measurement model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang 

diperoleh hasil degree of freedom dengan berikut. 

Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct  
sample moments 

378 

Number of distinct  
parameters to be estimated 

58 

Degrees of freedom (378 - 58) 320 
               Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan AMOS 21 

Hasil penghitungan Degree of Freedom sebagaimana dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Degree of Freedom (DF) > 0. Dengan demikian 

model termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi 

dan penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. 

 
4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji 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, Black, Babin, & Anderson, 2010), suatu variabel 

dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya 

(standardized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. Sedangkan, 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 (AVE) ≥ 0,50. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Variabel Laten  Indikator 
Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading Kriteria AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Emotional Value 
(E) 

E1 0,505 Valid 

0,701 0,907 Reliable 

E2 0,709 Valid 
E3 0,710 Valid 
E4 0,630 Valid 
E5 0,754 Valid 
E6 0,749 Valid 
E7 0,719 Valid 
E8 0,837 Valid 
E9 0,695 Valid 

Social Value (S) S1 0,821 Valid 
0,724 0,820 Reliable S2 0,827 Valid 

S3 0,524 Valid 
Brand Experience 
(EXP) 

EXP1 0,508 Valid 

0,711 0,906 Reliable 

EXP2 0,503 Valid 
EXP3 0,689 Valid 
EXP4 0,760 Valid 
EXP5 0,862 Valid 
EXP6 0,726 Valid 
EXP7 0,923 Valid 
EXP8 0,724 Valid 

Customer 
Satisfaction (SA) 

SA1 0,800 Valid 
0,808 0,883 Reliable SA2 0,786 Valid 

SA3 0,837 Valid 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Lanjutan 

 

Variabel Laten  Indikator 
Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading Kriteria AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Customer Loyalty 
(LOY) 

LOY1 0,827 Valid 

0,665 0,802 Reliable LOY2 0,738 Valid 
LOY3 0,573 Valid 
LOY4 0,522 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dilakukan dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 

 
Berdasarkan data pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa seluruh indikator 

memiliki factor loading yang berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator 

dinyatakan valid dan semua variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya 

diukur. Selain validitas, Tabel 4.4 juga dapat menjelaskan reliabilitas dari 

pengukuran AVE dan CR yang telah memenuhi syarat dengan demikian diketahui 

bahwa indikator-indikator yag dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

 
4.4.4 Estimasi 

Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

4.4.4.1 Sample Size  

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

yang berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak 27 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al. 

(2010) jumlah indikator dikalikan 5. Sehingga data yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebanyak 135 data. Dengan demikian syarat jumlah data pada 

metode SEM telah terpenuhi. 
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4.4.5 Uji Model Keseluruhan 

4.4.5.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

Hasil pengukuran Goodness of Fit (GOF) dapat dilihat pada tabel 4.5 

sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit  

GOF Tingkat Kecocokan Hasil 
Perhitungan Kesimpulan 

CMIN/df CMIN/df ≤ 3,00 (good fit) 1,782 Good Fit 

RMSEA 
RMSEA ≤ 0,08 (good fit)  

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit)   
RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,076 Good Fit 

CFI 
CFI≥ 0,90 (good fit) 

 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)  
CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,864 Marginal Fit 

 
Sumber: Hasil Pengolahan dengan AMOS 21 

 
Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh hasil pengukuran  bahwa 3 (tiga) ukuran 

Goodness of Fit (GOF) yang terdiri dari CMIN/df, RMSEA, dan CFI 

menunjukkan kriteria good fit, good fit, dan marginal fit. Hait et al (2010) 

menyatakan bahwa jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model 

dinyatakan fit. Karena ketiga hasil pengukuran menunjukkan kriteria fit maka 

model dalam penelitian ini dapat dinyatakan fit. 

 
4.4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural 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 atau parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh 

variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual 
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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 dibawah ini. 

Tabel 4.6 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 SA <---  E 0,513 0,052 Tidak Didukung Data 
2 SA <--- S 0,094 0,520 Tidak Didukung Data 
3 SA <--- EXP 0,556 *** Didukung Data 
4 LOY <--- SA 0,787 *** 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. Emotional Value tidak berpengaruh terhadap Customer Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 0,513 dengan 

nilai p 0,052. Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang positif dengan 

nilai probabilitas lebih dari 0.05. Dengan demikian, Emotional Value  

memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Customer 

Satisfaction. Dengan demikian Emotional Value tidak berpengaruh terhadap 

Customer Satisfaction hipotesis tidak dapat diterima. 
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2. Social Value tidak berpengaruh terhadap Customer Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 0,094 dengan 

nilai p 0,520. Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang positif dengan 

nilai probabilitas lebih dari 0.05. Dengan demikian, Social Value  memiliki 

pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Customer Satisfaction. 

Dengan demikian Social Value tidak berpengaruh terhadap Customer 

Satisfaction hipotesis tidak dapat diterima.  

3. Brand Experience berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 0,556 dengan 

nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang positif dengan nilai 

probabilitas kurang dari 0.05. Dengan demikian, Brand Experience memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Customer Satisfaction dan hipotesis 

dapat diterima.  

4. Customer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 0,787 dengan 

nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang positif dengan nilai 

probabilitas kurang dari 0.05. Dengan demikian, Customer Satisfaction 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Loyalty dan 

hipotesis dapat diterima.  
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4.5 Pembahasan  

Setelah melakukan analisis data dengan mengacu pada metode SEM, hasil 

menunjukkan seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan 

model keseluruhan telah menunjukkan kecendrungan ke arah yang baik. Dari 

pengujian hipotesis pada Tabel 4.6 yang diajukan pada model penelitian ini, dua 

hipotesis memiliki pengaruh yang signifikan dan dua hipotesis lainnya tidak 

terbukti dalam penelitian ini. Pembahasan dari pengujian masing-masing hipotesis 

penelitian akan dijelaskan berikut ini. 

 
4.5.1 Hasil Uji Emotional Value  terhadap Customer Satisfaction 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan emotional value tidak 

berpengaruh terhadap customer satisfaction. Penelitian ini tidak sejalan oleh hasil 

penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Clarissa (2009) yang menyatakan 

bahwa nilai emosional memegang peran penting terutama dalam memelihara 

kelestarian hubungan antara konsumen dan perusahaan, yang menjelaskan juga 

bahwa individu dan organisasi tidak selalu mengambil keputusan berdasarkan 

pada penilaian rasional atau fungsional.  

Dengan demikian penilaian rasional ataupun fungsional dari konsumen 

tidak dapat dikesampingkan, konsumen masih menginginkan untuk mereka dapat 

mengurangi rasa ketidakpastian dan untuk menghasilkan rasa percaya dengan 

mengesampingkan emotional value. 
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4.5.2    Hasil Uji Social Value terhadap Customer Satisfaction 

Hasil pengujian Hipotesis 2 (kedua) sebagaimana pada Tabel 4.6 

membuktikan bahwa pengaruh social value terhadap customer satisfaction tidak 

terbukti. Penelitian ini tidak sejalan oleh hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh Deng (2010) yang menyatakan bahwa social value dapat 

dianggap sebagai manfaat yang berasal dari perserikatan konsumen dengan 

kelompok sosial tertentu. Penelitian tersebut menyatakan bahwa perhatian dari 

teman dan perserikatan konsumen dengan kelompok sosialnya memiliki peranan 

yang penting dalam evaluasi konsumen pada suatu produk atau jasa. 

Hal ini dapat dikarenakan faktor independensi seseorang yang lebih 

mengutamakan fungsi daripada pandangan seseorang terhadap diri mereka 

masing-masing, dengan kenyamanan yang mereka dapatkan dari produk yang 

mereka konsumsi maka persepsi orang lain atau komunitas dapat di nomor dua 

kan. 

 
4.5.3 Hasil Uji Brand Experience terhadap Customer Satisfaction  

 

Hasil pengujian Hipotesis 3 (ketiga) sebagaimana Tabel 4.6 menjelaskan 

bahwa brand experience berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian Brakus, Schmitt, dan Zarantonello (2009) 

menyatakan bahwa brand experience merupakan sensasi, perasaan, kognisi, dan 

respon perilaku yang ditimbulkan oleh stimuli merek terkait dengan bagian dari 

desain merek, identitas, kemasan, komunikasi, dan lingkungan. Surya (2011) 

menyatakan bahwa brand experience mengubah suatu produk biasa menjadi suatu 
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personal memorable event bagi konsumen. Dengan tidak terlupakannya 

pengalaman itu, persepsi mereka akan brand terbentuk dengan kuat. Dengan kata 

lain, semakin besar kemungkinan brand menjadi top of the mind brand.  

Konsumen akan merasakan sesuatu yang menyenangkan setelah membeli produk 

tersebut. Konsumen akan mendapatkan kepuasan tersendiri setelah membeli 

produk yang memorable tersebut. 

Dengan demikian, semakin tinggi brand experience terhadap sepatu merek 

Nike maka semakin tinggi  customer satisfaction.   

 
4.5.4 Hasil Uji Customer Satisfaction  terhadap Customer Loyalty  

Hasil pengujian Hipotesis 4 (keempat) sebagaimana Tabel 4.6 menjelaskan 

bahwa customer satisfaction berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian Dharmmesta (1999) bahwa konsep pemasaran yang 

baru lebih menekankan pada loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau merek. 

Loyalitas konsumen pada produk/jasa/merek/perusahaan dalam jangka panjang 

akan memberikan kontribusi pasitif bagi perusahaan. Konstribusi positif tersebut 

antara lain adalah meningkatkan volume penjualan produk atau jasa perusahaan. 

Selain itu, loyalitas konsumen juga dapat memberikan jaminan keberlangsung 

usaha di masa yang akan datang. Tidak mudah bagi perusahaan menciptakan 

loyalitas konsumen. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas 

konsumen.   

Demikian pula Oliver (2010) menyatakan bahwa loyalitas konsumen 

dipengaruhi oleh faktor kepuasan, kepercayaan, dan biaya berpendah (switching 

cost). Customer satisfaction pada sebuah produk/jasa/merek akan memberikan 
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kontribusi pada pengambilan keputusan pembelian ulang konsumen terhadap 

produk/jasa/merek yang sama. Di sisi yang lain, konsumen yang dapat 

menggantungkan harapannya pada suatu produk/jasa/merek (kepercayaan) akan 

menyebabkan konsumen setia pada suatu produk/jasa/merek tertentu (loyal). Hal 

ini menunjukkan bahwa loyalitas konsumen dipengaruhi oleh kepuasan dan 

kepercayaan konsumen pada suatu produk/jasa/merek.  

Dengan demikian, semakin tinggi customer satisfaction terhadap sepatu 

merek Nike maka  semakin tinggi pula customer loyalty. 

 
4.6 Implikasi Manajerial  

Penelitian ini menegaskan tentang pengaruh emotional value, social value, 

dan brand experience terhadap customer satisfaction serta implikasinya terhadap 

customer loyalty. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bagi 

pemasar sepatu merek Nike, bahwa sample spesifik yang mendominasi dalam 

penelitian ini adalah pelajar dan mahasiswa, yang mendorong mereka 

menggunakan sepatu  adalah brand experience. Brand experience adalah 

pengalaman masa lalu konsumen dengan merek tersebut, khususnya dalam 

lingkup pemakaian. Dengan demikian, pengalaman konsumen terhadap sepatu 

merek Nike sangatlah berkaitan dengan kepercayaan terhadap merek tersebut.  

Brand experience memegang peran penting dalam mendukung upaya perusahaan 

mewujudkan kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen.  Berdasarkan hal 

tersebut bagi pemegang sepatu merek Nike dapat mempertimbangkan  bahwa 

kesuksesan brand experience adalah dalamnya keterlibatan konsumen. Semakin 

konsumen terlibat, makin dalam experience yang dirasakan. Karena itu, desain 

Pengaruh Emotional..., Irham Khairin Ibnu Hatta, Ma.-IBS, 2015



78 
 

brand experience sangat perlu diperhatikan. Hal itu salah satunya dengan 

memperhatikan penyatuan atmosfer brand experience dengan pancaindra manusia 

yang meliputi mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Semakin banyak dari kelima 

indera tersebut dilibatkan ke dalam brand experience, konsumen semakin terikat 

dengan pengalaman yang diberikan dan efek yang mereka rasakan akan semakin 

personal. Dengan tidak terlupakannya pengalaman itu, persepsi mereka akan 

merek terbentuk dengan kuat. Dengan kata lain, semakin besar kemungkinan 

brand menjadi top of the mind brand. Oleh karena itu, perlu peningkatan promosi-

promosi penjualan sepatu merek Nike dengan melibatkan pelajar dan mahasiswa. 

Selain faktor brand experience faktor emotional value dan social value 

juga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak perlu mengutamakan aspek reaksi 

emosional konsumen yang merupakan indikator dari emotional value (Candan et 

al. 2013) yang dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa faktor tersebut 

berpengaruh pada kepuasan konsumen secara langsung. 

Demikian pula dengan dengan pengutamaan prestis, status, ataupun nilai 

yang dianut. Faktor-faktor tersebut menjadi indikator dari social value yang 

dikemukakan oleh Schiffman (1997). Keadaan seperti prestis, status, ataupun nilai 

yang dianut dapat diterapkan dalam produk-produk inferior namun tidak pada 

produk pribadi. Karena pada dasarnya hirarki antara individu atau biasa disebut 

kelas sosial belum dilihat dari sudut pandang peralatan pribadi seperti sepatu di  

masyarakat Jakarta pada umumnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dengan menggunakan SEM dan 

dilakukan pembahasan atas hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh emotional value terhadap customer satisfaction tidak terbukti 

dalam penelitian ini. Artinya, kepuasan pelanggan sepatu merek Nike tidak 

dipengaruhi oleh faktor nilai emosional pelanggan. 

2. Pengaruh social value terhadap customer satisfaction tidak terbukti dalam 

penelitian ini. Artinya, kepuasan pelanggan sepatu merek Nike tidak 

dipengaruhi oleh faktor nilai sosial pelanggan. 

3. Brand experience berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. 

Artinya, semakin tinggi brand experience pelanggan sepatu merek Nike 

maka akan semakin tinggi kepuasan pelanggannya (customer satisfaction). 

4. Customer satisfaction berpengaruh positif terhadap customer loyalty. 

Artinya, semakin tinggi kepuasan pelanggan (customer satisfaction) sepatu 

merek Nike maka akan semakin tinggi loyalitas pelanggan (customer 

loyalty). 

 
5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, disampaikan saran-saran kepada 

pemasar sepatu merek Nike dan penelitian selanjutnya sebagai berikut : 
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5.2.1 Untuk Pemasar Sepatu Merek Nike  

Pemasar (marketer) sepatu merek Nike perlu meningkatkan upaya-upaya 

promosi produk yang dapat meningkatkan brand experience pelanggan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan produk (product knowledge)  

khususnya bagi pangsa pasar sepatu merek Nike yang paling dominan yaitu 

kalangan pelajar dan mahasiswa. Setelah mereka memiliki product knowledge 

tentang sepatu merek Nike, mereka diikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan 

promosi (promotion event). Keikutsertaan para pelajar dan mahasiswa dalam 

kegiatan promosi sepatu merek Nike dapat meningkatkan brand experience 

mereka. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan customer satisfaction dan 

pada akhirnya akan membentuk customer loyalty.   

 
5.2.2 Untuk Peneliti Manajemen Pemasaran 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti 

manajemen pemasaaran guna melakukan penelitian tentang emotional value, 

social value, brand experience, customer satisfaction, dan customer loyalty lebih 

lanjut. Hal ini penting mengingat bahwa masalah loyalitas pelanggan (customer 

loyalty) merupakan variabel yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor 

terutama kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Perlu juga dikaji variabel-

variabel lain yang berhubungan atau berpengaruh customer satisfaction dan 

customer loyalty. 
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Lampiran 1 Instrumen Penelitian 

Kuesioner Penelitian 
Saya Irham Khairin Ibnu Hatta adalah Mahasiswa 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. 

Profil Responden 
1. Jenis Kelamin  

o  Laki-Laki 

o  Perempuan 
2. Umur (Dalam Tahun)  

o  17 – 20  

o  21 - 25 

o  26 - 30 

o  31 - 35 

o  36 - 40 
 

3. Pendidikan Terakhir 

o  SD-SMP atau sederajat 

o  SMA atau sederajat 

o  D1-D3 

o  S1 

o  S2-S3 
 

4. Pekerjaan  

o  Pelajar/Mahasiswa 

o  Pegawai Negeri/BUMN 

o  Pegawai Swasta 

o  Wiraswasta (Enterpreneur) 
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o  Profesional 

o  Other:  

 

PERSEPSI KONSUMEN 
PETUNJUK PENGISIAN: Bacalah setiap pernyataan berikut, lalu 
berikanlah penilaian Anda terhadap masing-masing pernyataan dalam 
skala 1 hingga 5. Semakin ke arah nilai 1 berarti semakin Anda tidak 
setuju akan pernyataan yang diberikan, sebaliknya semakin ke arah nilai 5 
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. Saya memperhatikan emosi (keinginan) lebih dari fungsi ketika 
membeli sepatu pribadi  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

2. Ketika membeli sepatu Nike, saya lebih terpengaruh oleh faktor 
visual dan estetika seperti kemasan, bau, tekstur , dan lain-lain.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

3. Saya lebih suka merek yang membuat saya merasa lebih baik 
ketika membeli sepatu Nike.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

       

Pengaruh Emotional..., Irham Khairin Ibnu Hatta, Ma.-IBS, 2015



86 
 

 

4. Ketika membeli sepatu Nike, saya membuat keputusan sesuai 
dengan perasaan saya.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

5. Ketika membeli sepatu Nike, emosi saya sama pentingnya dengan 
fitur dan harga produk .  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

6. Tidak peduli seberapa baik sepatu Nike, itu harus menarik bagi 
perasaan saya.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

7. Membeli sepatu Nike membangkitkan perasaan menyenangkan dan 
kesenangan dalam diri saya.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

8. Membeli sepatu Nike membuat saya bersemangat.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 
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9. Saya bertindak sesuai dengan pengalaman sebelumnya ketika 
membeli sepatu Nike.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

 

10. Saya mendapatkan nasihat dari orang-orang di sekitar saat 
menentukan merek sepatu Nike saya.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

11. Saya pertama kali mendapatkan informasi dari orang-orang di 
sekitar ketika memilih merek sepatu Nike saya.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

12. Preferensi saya dalam menentukan sepatu Nike 
mempertimbangkan pilihan orang disekitar saya.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

13. Sepatu merek Nike membuat kesan yang kuat pada indra 
penglihatan saya atau indra lainnya.  

 
1 2 3 4 5 
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Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

 

 

14. Saya menemukan Sepatu merek Nike menarik secara sensorik. 

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

15. Sepatu merek Nike mengikutsertakan perasaan saya .  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

 

16. Nike adalah merek emosional.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

17. Saya terlibat dalam tindakan dan perilaku fisik saat saya 
menggunakan Sepatu merek Nike.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

18. Sepatu merek Nike memberikan pengalaman yang baik.  

 
1 2 3 4 5 
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Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

 

 

 

19. Saya terlibat dalam banyak pemikiran ketika menemukan Sepatu 
merek Nike. 

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

20. Sepatu merek Nike merangsang rasa ingin tahu saya.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

21. Saya senang dengan pengalaman membeli sepatu Nike.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

22. Saya pikir membeli sepatu Nike adalah ide yang baik. 

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

23. Secara keseluruhan, saya puas dengan pengalaman pembelian 
sepatu Nike. 

 
1 2 3 4 5 
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Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

 

 
      

24. Sepatu merek Nike adalah pilihan pertama Saya.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

25. Saya membicarakan hal positif tentang Sepatu merek Nike ke 
orang lain.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

26. Saya akan merekomendasikan Sepatu merek Nike kepada siapa 
saja yang meminta saran Saya.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 

27. Saya melibatkan Sepatu merek Nike pada berbagai aspek kegiatan 
Saya.  

 
1 2 3 4 5 

 

Sangat Tidak Setuju      Sangat Setuju 
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Lampiran 2 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

Gambar 1 Sepatu Merek Nike 
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Gambar 2 Macam-macam dan Harga Sepatu Merek Nike 
Lampiran 3  Hasil Uji Validitas (Pre-test) 

A. Emotional Value 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .682 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 52.508 

df 6 

Sig. .000 

Pengaruh Emotional..., Irham Khairin Ibnu Hatta, Ma.-IBS, 2015



93 
 

 

 
Anti-image Matrices      

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Anti-image Covariance 

E1 .507 -.203 -.126 .058 .507 -.203 -.126 .058 .507 

E2 -.203 .494 -.133 .055 -.203 .494 -.133 .055 -.203 

E3 -.126 -.133 .283 -.245 -.126 -.133 .283 -.245 -.126 

E4 .058 .055 -.245 .448 .058 .055 -.245 .448 .058 
 E5 -.203 .494 -.133 .055 -.203 .494 -.133 .055 -.203 
 E6 -.126 -.133 .283 -.245 -.126 -.133 .283 -.245 -.126 
 E7 .058 .055 -.245 .448 .058 .055 -.245 .448 .058 

 E8 

E9 

-.203 

.135 

.494 

.546 

-.133 

-.234 

.055 

.545 

-.203 

.135 

.494 

.546 

-.133 

-.234 

.055 

.545 

-.203 

.135 

Anti-image Correlation 

E1 .756a -.406 -.333 .122 .456 -.406 -.333 .122 .456 

E2 -.406 .753a -.355 .118 -.406 .753a -.355 .118 -.406 

E3 -.333 -.355 .644a -.689 -.333 -.355 .644a -.689 -.333 

E4 .122 .118. -.689 .605a .122 .118. -.689 .605a .122 
 E5 .456 -.406 -.333 .122 .797a -.406 -.333 .122 .756a 
 E6 -.406 .753a -.355 .118 -.406 .697a -.355 .118 -.406 
 E7 -.333 -.355 .644a -.689 -.333 -.355 .798a -.689 -.333 
 E8 .122 .118. -.689 .605a .122 .118. -.689 .684a .122 
 E9 .456 -.406 -.333 .122 .556 -.406 -.333 .122 .684a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

     

 
 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

E1 .797 

E2 .807 

E3 .915 

E4 .735 

E5 .769 

E6 ..813 

E7 .666 

E8 .847 

E9 .847 
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Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 
 

B. Social Value 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .737 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 30.057 

df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 S1 S2 S3 

Anti-image Covariance 

S1 .669 -.160 -.103 

S2 -.160 .547 -.274 

S3 -.180 -.014 -.142 

    

Anti-image Correlation 

S1 .714a -.264 -.172 

S2 -.264 .676a -.509 

S3 -.250 -.021 .658a 

    

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

S1 .873 

S2 .895 

S3 .874 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 
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a. 1 components 

extracted. 

 

C. Brand Experience 
 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .682 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 84.293 

df 6 

Sig. .000 

 
 

    Anti-image Matrices 

 EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 

Anti-image Covariance 

EXP1 .315 -.074 .048 .315 -.074 .048 .315 -.074 

EXP 2 -.215 .016 -.069 -.215 .016 -.069 -.215 .016 

EXP 3 -.074 .205 -.169 -.074 .205 -.169 -.074 .205 

EXP 4 .048 -.169 .216 .048 -.169 .216 .048 -.169 

Anti-image Correlation 

EXP 5 .315 -.074 .048 .315 -.074 .048 .315 -.074 

EXP 6 -.215 .016 -.069 -.215 .016 -.069 -.215 .016 

ATC7 -.074 .205 -.169 -.074 .205 -.169 -.074 .205 

EXP 8 .048 -.169 .216 .048 -.169 .216 .048 -.169 
 EXP 1 .857a -.292 .184 .684a -.292 .184 .684a -.292 
 EXP 2 -.702 .851a -.272 -.702 .066 -.272 -.702 .066 
 EXP 3 -.292 -.676 .851a -.292 .676a -.803 -.292 .676a 
 EXP 4 .184 -.803 -.658 .931a -.803 .658a .184 -.803 
 EXP 5 .684a -.292 .184 -.684 .845a .184 .684a -.292 
 EXP 6 -.702 .066 -.272 -.702 -.066 .670a -.702 .066 
 EXP 7 -.292 .676a -.803 -.292 .676a -.803 .589a .676a 
 EXP 8 .184 -.803 -.658 .184 -.803 -.658 -.184 .598a 

    a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 
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EXP1 .882 

ATC2 .828 

ATC3 .886 

ATC4 .765 

EXP5 

EXP6 

EXP7 

EXP8 

.805 

.838 

.805 

.888 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

D. Customer Satisfaction 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .682 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 78.534 

df 10 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 SA1 SA2 SA3 

Anti-image Covariance 

SA1 .344 -.122 -.076 

SA2 -.122 .429 -.139 

SA3 -.076 -.139 .336 

    

    

Anti-image Correlation 

SA1 .641a -.317 -.224 

SA2 -.317 .727a -.366 

SA3 -.224 -.366 .613a 

    

    

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

SA1 .787 

SA2 .931 

SA3 .976 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

E. Customer Loyalty 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .863 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 72.994 

df 6 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 LOY1 LOY2 LOY3 LOY4 

Anti-image Covariance 

LOY1 .454 -.102 .055 -.267 

LOY2 -.102 .181 -.154 .072 

LOY3 .055 -.154 .178 -.107 

LOY4 -.267 .072 -.107 .460 

Anti-image Correlation 

LOY1 .731a -.354 .193 -.584 

LOY 2 -.354 .845a -.855 .250 

LOY 3 .193 -.855 .851a -.375 

LOY 4 -.584 .250 -.375 .851a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 Component 
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1 

AC1 .929 

AC2 .838 

AC3 .886 

AC4 .886 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

 

 
Lampiran 4  Hasil Uji Reliabilitas (Pre-test) 
 

A. Fashion Involvement 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.824 .830 4 

 

B. Religiosity 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.763 .773 4 

 
C. Attitude toward counterfeiting 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.894 .895 4 

 
D. Innovativeness 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.890 .896 5 

E. Awareness of social consequeces 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.860 .861 4 

 

 

F. Willingness to repurchase 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.940 .941 3 
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Lampiran 5 Profil Responden 
 

 

Grafik 4.1 Jenis Kelamin Responden 
Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

 

 

Grafik 4.2 Usia Responden 
Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

 
 

 

Grafik 4.3 Pendidikan Terakhir Responden  
Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

 
 
 

Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

Usia
17 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

Pendidikan

SD-SMP  sederajat

SMA atau sederajat

D1 - D3

S1

S2 - S3
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Grafik 4.4 Pekerjaan Responden 
Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa

Pegawai
Negeri/DUMN

Pegawai Swasta

Wiraswasta

Profesional
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Lampiran 6  Path Diagram Measurement Model 
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Lampiran 7  Path Diagram Overall Model Fit 
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Lampiran 8  Corelation Matrix 

EMOTIONAL VALUE 

Correlation Matrixa 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Correlation 

E1 1.000 .681 .248 .289 .490 .603 .467 .641 .525 

E2 .681 1.000 .451 .581 .661 .683 .529 .642 .622 

E3 .248 .451 1.000 .519 .624 .712 .670 .682 .625 

E4 .289 .581 .519 1.000 .529 .554 .374 .508 .445 

E5 .490 .661 .624 .529 1.000 .743 .674 .695 .621 

E6 .603 .683 .712 .554 .743 1.000 .738 .759 .680 

E7 .467 .529 .670 .374 .674 .738 1.000 .792 .751 

E8 .641 .642 .682 .508 .695 .759 .792 1.000 .782 

E9 .525 .622 .625 .445 .621 .680 .751 .782 1.000 

Sig. (1-tailed) 

E1  .000 .146 .108 .014 .002 .019 .001 .009 

E2 .000  .023 .004 .001 .000 .008 .001 .002 

E3 .146 .023  .010 .002 .000 .001 .000 .002 

E4 .108 .004 .010  .008 .006 .052 .011 .025 

E5 .014 .001 .002 .008  .000 .001 .000 .002 

E6 .002 .000 .000 .006 .000  .000 .000 .000 

E7 .019 .008 .001 .052 .001 .000  .000 .000 

E8 .001 .001 .000 .011 .000 .000 .000  .000 

E9 .009 .002 .002 .025 .002 .000 .000 .000  

a. Determinant = .001 

Inverse of Correlation Matrix 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

E1 
2.965 -

1.299 

1.191 .573 .143 -1.194 .422 -1.666 -.039 

E2 -1.299 3.217 .172 -.892 -.752 -.392 .188 .302 -.674 

E3 1.191 .172 3.100 -.323 -.261 -1.416 -.253 -1.081 -.365 

E4 .573 -.892 -.323 1.931 -.195 -.462 .596 -.558 .021 

E5 .143 -.752 -.261 -.195 2.812 -.765 -.563 -.343 .108 

E6 -1.194 -.392 -1.416 -.462 -.765 4.406 -1.048 .147 .112 

E7 .422 .188 -.253 .596 -.563 -1.048 3.785 -1.521 -1.037 
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E8 -1.666 .302 -1.081 -.558 -.343 .147 -1.521 5.107 -1.127 

E9 -.039 -.674 -.365 .021 .108 .112 -1.037 -1.127 3.175 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .884 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 112.237 
df 36 
Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Anti-image Covariance 

E1 .337 -.136 .130 .100 .017 -.091 .038 -.110 -.004 
E2 -.136 .311 .017 -.144 -.083 -.028 .015 .018 -.066 
E3 .130 .017 .323 -.054 -.030 -.104 -.022 -.068 -.037 
E4 .100 -.144 -.054 .518 -.036 -.054 .082 -.057 .003 
E5 .017 -.083 -.030 -.036 .356 -.062 -.053 -.024 .012 
E6 -.091 -.028 -.104 -.054 -.062 .227 -.063 .007 .008 
E7 .038 .015 -.022 .082 -.053 -.063 .264 -.079 -.086 
E8 -.110 .018 -.068 -.057 -.024 .007 -.079 .196 -.070 
E9 -.004 -.066 -.037 .003 .012 .008 -.086 -.070 .315 

Anti-image Correlation 

E1 .752a -.421 .393 .239 .049 -.330 .126 -.428 -.013 
E2 -.421 .873a .055 -.358 -.250 -.104 .054 .074 -.211 
E3 .393 .055 .866a -.132 -.088 -.383 -.074 -.272 -.116 
E4 .239 -.358 -.132 .856a -.084 -.158 .220 -.178 .009 
E5 .049 -.250 -.088 -.084 .951a -.217 -.172 -.091 .036 
E6 -.330 -.104 -.383 -.158 -.217 .903a -.257 .031 .030 
E7 .126 .054 -.074 .220 -.172 -.257 .897a -.346 -.299 
E8 -.428 .074 -.272 -.178 -.091 .031 -.346 .885a -.280 
E9 -.013 -.211 -.116 .009 .036 .030 -.299 -.280 .935a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Communalities 

 Initial Extractio

n 

E1 1.000 .459 

E2 1.000 .645 

E3 1.000 .591 

E4 1.000 .421 

E5 1.000 .702 

E6 1.000 .807 

E7 1.000 .704 

E8 1.000 .817 

E9 1.000 .710 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.857 65.082 65.082 5.857 65.082 65.082 

2 .897 9.965 75.047    
3 .761 8.460 83.507    
4 .390 4.332 87.839    
5 .318 3.532 91.372    
6 .259 2.873 94.245    
7 .213 2.370 96.615    
8 .182 2.018 98.633    
9 .123 1.367 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

E1 .678 

E2 .803 

E3 .769 

E4 .649 

E5 .838 

E6 .899 

E7 .839 

E8 .904 

E9 .843 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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SOCIAL VALUE 

 
Correlation Matrixa 

 S1 S2 S3 

Correlation 

S1 1.000 .663 .301 

S2 .663 1.000 .376 

S3 .301 .376 1.000 

Sig. (1-tailed) 

S1  .001 .098 

S2 .001  .051 

S3 .098 .051  

a. Determinant = .479 

 
Inverse of Correlation Matrix 

 S1 S2 S3 

S1 1.793 -1.148 -.109 

S2 -1.148 1.899 -.368 

S3 -.109 -.368 1.171 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .597 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 12.644 

df 3 

Sig. .005 

 
Anti-image Matrices 

 S1 S2 S3 

Anti-image Covariance 

S1 .558 -.337 -.052 

S2 -.337 .527 -.166 

S3 -.052 -.166 .854 

Anti-image Correlation 

S1 .575a -.622 -.075 

S2 -.622 .565a -.247 

S3 -.075 -.247 .777a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

S1 1.000 .724 

S2 1.000 .777 

S3 1.000 .413 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.914 63.804 63.804 1.914 63.804 63.804 

2 .754 25.142 88.946    
3 .332 11.054 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

S1 .851 

S2 .881 

S3 .643 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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BRAND EXPERIENCE 
 

Correlation Matrixa 

 EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 

Correlation 

EXP1 1.000 .059 -.151 -.053 .204 .076 .103 .155 
EXP2 .059 1.000 -.017 -.082 -.013 -.078 .290 .261 
EXP3 -.151 -.017 1.000 .093 -.357 .057 .120 .207 
EXP4 -.053 -.082 .093 1.000 .071 .423 .333 .101 
EXP5 .204 -.013 -.357 .071 1.000 .043 -.080 -.024 
EXP6 .076 -.078 .057 .423 .043 1.000 .398 .526 
EXP7 .103 .290 .120 .333 -.080 .398 1.000 .535 
EXP8 .155 .261 .207 .101 -.024 .526 .535 1.000 

Sig. (1-tailed) 

EXP1  .402 .262 .412 .194 .375 .333 .257 

EXP2 .402  .471 .365 .478 .372 .108 .133 

EXP3 .262 .471  .348 .061 .405 .307 .191 

EXP4 .412 .365 .348  .383 .031 .076 .336 

EXP5 .194 .478 .061 .383  .428 .369 .460 

EXP6 .375 .372 .405 .031 .428  .041 .009 

EXP7 .333 .108 .307 .076 .369 .041  .007 

EXP8 .257 .133 .191 .336 .460 .009 .007  
a. Determinant = .214 

Inverse of Correlation Matrix 

 EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 

EXP1 1.101 .014 .132 .113 -.197 -.005 -.097 -.163 

EXP2 .014 1.240 .111 .084 -.008 .394 -.360 -.372 

EXP3 .132 .111 1.256 -.178 .422 .176 .038 -.394 

EXP4 .113 .084 -.178 1.426 -.188 -.623 -.492 .440 

EXP5 -.197 -.008 .422 -.188 1.217 -.002 .189 -.107 

EXP6 -.005 .394 .176 -.623 -.002 1.855 -.144 -.975 

EXP7 -.097 -.360 .038 -.492 .189 -.144 1.713 -.686 

EXP8 -.163 -.372 -.394 .440 -.107 -.975 -.686 2.037 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .554 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 23.875 

df 28 

Sig. .688 
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Anti-image Matrices 

 EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 

Anti-image Covariance 

EXP1 .908 .010 .095 .072 -.147 -.003 -.051 -.073 

EXP2 .010 .806 .071 .047 -.005 .171 -.169 -.147 

EXP3 .095 .071 .796 -.100 .276 .076 .017 -.154 

EXP4 .072 .047 -.100 .701 -.108 -.236 -.201 .152 

EXP5 -.147 -.005 .276 -.108 .822 -.001 .091 -.043 

EXP6 -.003 .171 .076 -.236 -.001 .539 -.045 -.258 

EXP7 -.051 -.169 .017 -.201 .091 -.045 .584 -.197 

EXP8 -.073 -.147 -.154 .152 -.043 -.258 -.197 .491 

Anti-image Correlation 

EXP1 .626a .012 .112 .090 -.170 -.004 -.071 -.109 

EXP2 .012 .464a .089 .063 -.006 .259 -.247 -.234 

EXP3 .112 .089 .490a -.133 .341 .116 .026 -.246 

EXP4 .090 .063 -.133 .472a -.143 -.383 -.315 .258 

EXP5 -.170 -.006 .341 -.143 .494a -.001 .131 -.068 

EXP6 -.004 .259 .116 -.383 -.001 .565a -.081 -.501 

EXP7 -.071 -.247 .026 -.315 .131 -.081 .674a -.367 

EXP8 -.109 -.234 -.246 .258 -.068 -.501 -.367 .548a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

EXP1 1.000 .425 

EXP2 1.000 .660 

EXP3 1.000 .591 

EXP4 1.000 .630 

EXP5 1.000 .640 

EXP6 1.000 .722 

EXP7 1.000 .671 

EXP8 1.000 .708 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 
 
 
 
 

Pengaruh Emotional..., Irham Khairin Ibnu Hatta, Ma.-IBS, 2015



111 
 

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.283 28.532 28.532 2.283 28.532 28.532 

2 1.489 18.612 47.144 1.489 18.612 47.144 

3 1.275 15.940 63.084 1.275 15.940 63.084 

4 .891 11.141 74.225    
5 .694 8.681 82.906    
6 .642 8.019 90.925    
7 .448 5.602 96.526    
8 .278 3.474 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 

EXP1 .154 .586 .240 

EXP2 .270 .076 .762 

EXP3 .271 -.719 .022 

EXP4 .511 .019 -.607 

EXP5 -.065 .779 -.172 

EXP6 .749 .123 -.382 

EXP7 .802 .011 .163 

EXP8 .801 .031 .256 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. - a. 3 components extracted. 
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CUSTOMER SATISFACTION 
 

Correlation Matrixa 

 SA1 SA2 SA3 

Correlation 
SA1 1.000 .663 .429 
SA2 .663 1.000 .396 
SA3 .429 .396 1.000 

Sig. (1-tailed) 

SA1  .001 .030 

SA2 .001  .042 

SA3 .030 .042  
a. Determinant = .445 

 
Inverse of Correlation Matrix 

 SA1 SA2 SA3 

SA1 1.895 -1.109 -.374 

SA2 -1.109 1.834 -.251 

SA3 -.374 -.251 1.260 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .640 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 13.903 

df 3 

Sig. .003 
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Anti-image Matrices 

 SA1 SA2 SA3 

Anti-image Covariance 

SA1 .528 -.319 -.157 

SA2 -.319 .545 -.109 

SA3 -.157 -.109 .794 

Anti-image Correlation 

SA1 .602a -.595 -.242 

SA2 -.595 .610a -.165 

SA3 -.242 -.165 .799a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

SA1 1.000 .760 

SA2 1.000 .736 

SA3 1.000 .507 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.002 66.747 66.747 2.002 66.747 66.747 

2 .662 22.064 88.810    
3 .336 11.190 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

SA1 .872 

SA2 .858 

SA3 .712 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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BRAND LOYALTY 

Correlation Matrixa 

 LOY1 LOY2 LOY3 LOY4 

Correlation 

LOY1 1.000 .248 -.195 -.271 

LOY2 .248 1.000 .314 .218 

LOY3 -.195 .314 1.000 .663 

LOY4 -.271 .218 .663 1.000 

Sig. (1-tailed) 

LOY1  .146 .205 .124 

LOY2 .146  .088 .178 

LOY3 .205 .088  .001 

LOY4 .124 .178 .001  

a. Determinant = .413 

Inverse of Correlation Matrix 

 LOY1 LOY2 LOY3 LOY4 

LOY1 1.222 -.423 .162 .316 

LOY2 -.423 1.256 -.393 -.128 

LOY3 .162 -.393 1.909 -1.137 

LOY4 .316 -.128 -1.137 1.868 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .557 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 14.893 

df 6 

Sig. .021 

 
Anti-image Matrices 

 LOY1 LOY2 LOY3 LOY4 

Anti-image Covariance 

LOY1 .818 -.275 .069 .138 

LOY2 -.275 .796 -.164 -.055 

LOY3 .069 -.164 .524 -.319 

LOY4 .138 -.055 -.319 .535 

Anti-image Correlation 

LOY1 .502a -.341 .106 .209 

LOY2 -.341 .526a -.253 -.084 

LOY3 .106 -.253 .568a -.602 

LOY4 .209 -.084 -.602 .576a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

LOY1 1.000 .784 

LOY2 1.000 .769 

LOY3 1.000 .799 

LOY4 1.000 .789 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.885 47.128 47.128 1.885 47.128 47.128 

2 1.255 31.370 78.498 1.255 31.370 78.498 

3 .532 13.302 91.800    
4 .328 8.200 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 2 

LOY1 -.344 .816 

LOY2 .438 .759 

LOY3 .893 .043 

LOY4 .882 -.103 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Lampiran 9 Model Fit Summary (Dalam Struktural Model) 
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CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 58 570.240 320 .000 1.782 
Saturated model 378 .000 0   
Independence model 27 2189.642 351 .000 6.238 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .130 .774 .733 .655 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .359 .318 .266 .295 

 

 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .740 .714 .866 .851 .864 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model .912 .674 .788 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 250.240 187.497 320.829 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 1838.642 1694.673 1990.049 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 4.256 1.867 1.399 2.394 

Pengaruh Emotional..., Irham Khairin Ibnu Hatta, Ma.-IBS, 2015



118 
 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Saturated model .000 .000 .000 .000 
Independence model 16.341 13.721 12.647 14.851 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .076 .066 .086 .000 
Independence model .198 .190 .206 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 686.240 716.882 854.746 912.746 
Saturated model 756.000 955.698 1854.194 2232.194 
Independence model 2243.642 2257.906 2322.085 2349.085 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 5.121 4.653 5.648 5.350 
Saturated model 5.642 5.642 5.642 7.132 
Independence model 16.744 15.669 17.874 16.850 

HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 86 90 
Independence model 25 26 
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Lampiran 10 Estimates- Regression Weight (Dalam Struktural Model) 
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