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Pengaruh Social Interactive Engagement terhadap Brand Love melalui Social 

Identity dan Destination Familiarity pada Social Media 

ABSTRACT 

In todays’ world, social media has been an important part of the customer-brand 

interaction. Brands are active in social media to engage with the customers thus 

create love for the brand. Researches showed that interaction within community in 

social media can enhance customer relationship. A relationship that goes beyond 

satisfaction might result in brand love. Brand love is an emotional and passionate 

relationship present between a satisfied customer and a brand. One of important 

aspect of brand love is when a consumer having frequent interactions with the 

brand or thought about having interaction with the brand. As recent concept, the 

studies on brand love in the context of destination are still rarely found and yet the 

practice of brands engaging with its customers in social media is now widespread. 

This study is aimed to gain understanding how social interactive engagement in 

social media platform can affect brand love in the context of tourism destination. 

In addition, this study also investigates social identity and familiarity as possible 

mediators of the two constructs.  

Key arguments. The study argues that social interactive engagement can affect 

brand love mediates by social identityand familiarity. A person can fall in love with 

a destination brand when they are socially engaged and becoming familiar with the 

brand or the interaction enhance their social identity. 

Main approach.A quantitative study is planned by the means of questionnaire 

survey. It targets 150 respondents from Jakarta, Indonesia, which collected by 

convenience sampling. The object of the study istraveller who uses social media 

as a tool to gain information about a destination. Instagram, a social media 

application,  is specifically chosen since it has large base of travel related 

accounts. Therefore, this study investigated respondents who are active Instagram 

users that follow travel related accounts in the last three months. The data will be 

analyzed using structural equation modeling with partial least square approach. 

The finding is expected to give practical contribution to destination marketers on 

what to aim when engaging with their customers in the social media world. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan gaya hidup masyarakat saat ini sejalan dengan peningkatan 

berbagai macam kebutuhan yang menyertainya. Dengan meningkatnya kebutuhan-

kebutuhan yang dulunya tidak terlalu diperhatikan, mendorong terciptanya pula 

berbagai permintaan akan produk yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut. Kebutuhan yang harus terpenuhi tidak hanya dari sisi emosionalnya seperti 

nama atau merek yang diberikan maupun pengalaman dalam menggunakan produk 

dengan merek tertentu. 

Menurut Belk (1988), konsumen memilih suatu merek, tidak hanya untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka, tetapi juga untuk menyimbolkan 

aspek-aspek kepribadian didalamnya yang sangat ingin disesuaikan dengan 

kenyataan atau keinginan dari asosiasi-asosiasi kepribadian mereka, sehingga 

konsumen menjadi semakin selektif dalam memilih produk-produk atau jasa yang 

dianggap sesuai atau mencerminkan kepribadian yang dimilikinya berdasarkan 

merek yang diberikan pada produk tersebut. 

Semakin selektifnya konsumen membuat kegiatan pemasaran suatu produk 

ataupun jasa menjadi semakin penuh tantangan. Salah satu saluran pemasaran yang 

termasuk dalam media baru adalah melalui sosial media. 

Saat ini, lebih dari 60% dari perusahaan kini telah menggunakan instagram 

sebagai bagian dari marketing mereka. Menurut penelitian baru dari Eye For Travel, 
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ini ditempatkannya hanya di belakang Facebook, Twitter, Youtube, dan LinkedIn. 

Pertunangan ini serasi dengan pertumbuhan jaringan cepat tersebut, dengan laporan 

ini juga mencatat bahwa lebih dari 400 juta pengguna mengakses Instagram secara 

bulanan hingga sekitar 100 juta dari awal 2015. Walaupun Facebook merupakan 

pemenang dengan 95% dari marketer menggunakannya, sejumlah jaringan yang 

lebih baru telah membuat terobosan bersama dengan Instagram, Pinterest, Vimeo, 

Foursquare, dan Tumblr juga memasuki sepuluh teratas. “Penggambaran juga 

merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan wisata dan kita bisa 

melihat itu dari hasil yang kami lakukan dengan kekuasaan dari situs yang memiliki 

spesialisasi ini dan video.” Kata Alex Hadwick, Kepala Penelitian di Eye For 

Travel. “Ini seharusnya membuka kesempatan menarik untuk perusahaan 

perjalanan untuk ikut serta dalam marketing yang lebih langsung dengan saluran 

media sosial. Mereka juga sekarang bisa menutup loop, dengan beberapa dari situs 

ini menambahkan ‘buy buttons’ yang bisa mengarahkan pengguna ke halaman 

pemesanan  merek (hospitalitynet.org, 2016). 

Menurut James Quarles, Kepala Bisnis Global dan Pengembangan Merek 

di Instagram: “Menginspirasi orang-orang untuk ‘Book Now’ di Instagram telah 

diadopsi oleh industri, termasuk dengan merek hotel dan penerbangan besar, dan 

hasilnya sangat menjanjikan.”. Penyatuan perusahaan perjalanan kepada media 

sosial juga terjadi sebaliknya, dengan merek menempatkan media sosial langsung 

di situs mereka (hospitalitynet.org, 2016). 
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Lebih dari tiga perempat dari mereka yang disurvei melaporkan kalau 

mereka sudah menggabungkan konten media sosial kepada situs mereka, dan lebih 

dari setengah host blogs dan video-video. (hospitality.net, 2016) 

Mulai Januari 2009, aplikasi jejaring sosial online Facebook meregistrasi 

lebih dari 175 juta pengguna aktif. Untuk memasukkan angka itu dalam perspektif, 

ini hanya lebih sedikit dari populasi Brazil (190 juta) dan lebih dari dua kali 

populasi Jerman (80 juta). Pada waktu yang sama, tiap menitnya, 10 jam konten 

diupload ke platform berbagi video YouTube. Dan, situs hosting gambar Flickr 

menyediakan akses ke 3 milyar foto, membuat koleksi terkenal dunia dari 300,000 

obyek milik Museum Louvre kecil saat dibandingkan. Menurut Forrester Research, 

75% daripeselancar Internet menggunakan “Media Sosial” di kuartal kedua 2008 

dengan bergabung dengan media sosial, membaca blog-blog, atau berkontribusi 

ulasan kepada situs belanja; ini menggambarkan kenaikan signifikan dari 56% di 

2007.  

Seperti yang disorot, ide dibalik media socsal jauh dari terobosan, namun 

tampaknya ada kebingungan antara manajer dan juga penelitian akademik untuk 

apa yang sebenarnya harus dimasukkan ke dalam istilah ini, dan bagaimana media 

sosial berbeda dari konsep terkait yang tampaknya sama dari Web 2.0 dan User 

Generated Content. Maka dari itu masuk akal untuk mengambil langkah mundur 

dan menyediakan wawasan menganai darimana media social berasal dan apa yang 

termasuk dari mereka. 

Pada 1978, Tom Truscott dan Jim Ellis dari Universitas Duke telah 

membuat Usenet, sistem diskusi yang meliputi seluruh dunia yang memungkinan 
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pengguna internet untuk mengepost pesan publik. Tetapi, era media sosial seperti 

yang kita mengerti hari ini mungkin dimulai sekitar 20 tahun sebelumnya, ketika 

Bruce dan Susan Abelson menemukan “Open Diary”, sebuah situs jejaring sosial 

awal yang membawa penulis diari online kedalam satu komunitas. Istilah “weblog” 

dulu pertama digunakan di waktu yang sama, dan dipotong menjadi “blog” setahun 

setelahnya ketika satu blogger bercanda mengubah kata benda “weblog” menjadi 

kalimat “we blog”. Meningkatnya ketersediaan akses internet berkecepatan tinggi 

menambah popularitas konsep tersebut secara lebih lanjut, mengarah kepenciptaan 

situs jejaring sosial seperti MySpace di 2003 dan Facebook di 2004. Ini, secara 

bergantian, menciptakan istilah “Media Sosial”, dan memberikan kontribusi 

penonjolannya kini. Tujuan utama komunitas konten adalah berbagi konten media 

antara pengguna. 

Komunitas konten tersebut tersedia untuk berbagai jenis media yang 

berbeda, termasuk teks (e.g. Book Crossing, dimana 750,000+ orang dari lebih dari 

130 negara membagi buku), foto (e.g. Flickr), video (e.g. YouTube) dan presentasi 

PowerPoint (e.g. SlideShare). Pengguna di komunitas konten tidak diharuskan 

untuk membuat halaman profil pribadi; jika mereka diharuskan, halaman ini 

biasanya hanya mempunyai informasi dasar, seperti tanggal mereka bergabung di 

komunitas tersebut dan berapa banyak video yang mereka bagikan. 

Dari sudut pandang perusahaan, komunitas konten mempunyai resiko 

digunakan sebagai platform untuk berbagi bahan yang dilindungi hak cipta. 

Sementara komunitas konten besar memiliki peraturan yang melarang dan 

menghapus konten ilegal, sulit menghindari video popular seperti episode barudari 
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drama komedi yang diupload ke YouTube setelah beberapa jam mereka 

ditayangkan di televisi. Di sisi positifnya, popularitas tinggi komunitas konten 

membuat mereka menjadi saluran kontak yang sangat menarik untuk banyak 

perusahaan; ini mudah untuk dipercaya jika diingat bahwa YouTube melayani lebih 

dari 100 juta video tiap harinya. 

Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang 

unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat 

seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan Polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio 

aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peralatan bergerak. 

Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod Touch versi apapun 

dengan sistem operasi iOS 3.1.2 atau yang terbaru dan telepon kamera Android 

apapun dengan sistem operasi 2.2 (Froyo) atau yang terbaru. Aplikasi ini tersebar 

melalui Apple App Store dan Google Play. Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan 

bahwa Facebook setuju mengambil alih Instagram dengan nilai sekitar $1 miliar. 

Nama instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. 

Kata “insta” berasal dari kata “instan”, seperti kamera polaroid yang pada masanya 

lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga dapat menampilkan 

foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk 

kata “gram” berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri adalah 

untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.  
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Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan 

menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat 

diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram berasal dari instan-telegram. 

Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi mengikuti akun 

pengguna lainnya, atau memiliki pengikut Instagram. Dengan demikian 

komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan 

memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh 

pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dimana 

jumlah tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut 

dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak.  

Untuk menemukan teman-teman yang ada di dalam Instagram. Juga dapat 

menggunakan teman-teman mereka yang juga menggunakan Instagram melalui 

jejaring sosial seperti Twitter dan juga Facebook. Kegunaan 

Utama Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto 

kepada pengguna lainnya. Foto yang hendak ingin diunggah dapat diperoleh 

melalui kamera iDevice ataupun foto-foto yang ada di album foto di iDevice 

tersebut. Foto yang telah diambil melalui aplikasi Instagram dapat disimpan di 

dalam iDevice tersebut. 
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Pemasaran Destinasi di Instagram 

Bali adalah sebuah provinsi dari Republik Indonesia yang terletak diantara 

pulau Jawa dan pulau Lombok, pulau Bali juga terkenal dengan sebutan pulau 

dewata, pulau seribu pura, dan bali dwipa. Bali juga mempunyai beberapa pulau 

kecil yang termasuk dalam wilayah provinsi Bali, diantaranya adalah pulau Nusa 

Penida, pulau Nusa Lembongan, pulau Ceningan, pulau Serangan, dan pulau 

Menjangan. Ibukota dari provinsi Bali adalah Denpasar yang terletak di sebelah 

selatan dari pulau Bali, Bali sangat terkenal diseluruh Indonesia dan bahkan di 

seluruh dunia sebagai daerah atau tujuan wisata dunia dengan seni dan 

kebudayaannya yang unik disertai dengan pemandangan alam dan laut yang indah. 

Pulau dewata adalah tempat yang sangat baik untuk liburan keluarga ataupun untuk 

berbulan madu yang dilengkapi dengan fasilitas ataupun akomodasi tingkat dunia 

(world class), dan juga Bali memiliki banyak objek wisata yang terkenal di dunia 

yang menarik untuk dikunjungi (Baliglory.com, 2015). 
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Saat ini pemerintah tengah menggalakkan pemasaran destinasi destinasi di 

Indonesia, termasuk pulau Bali sebagai salah satu destinasi wisata favorit. Salah 

satu media utama dalam pemasaran wisata pulau Bali adalah melalui media sosial, 

termasuk akun Instagram.  Berikut adalah akun akun instagram populer mengenai 

destinasi Bali dan jumlah pengikutnya: 

Tabel 1.1 Nama Akun Instagram 

No Nama akun instagram Jumlah pengikut 

1 @thebalibible 625k 

2 @agusm123 238k 

3 @indoinc 209k 

4 @theluxurybali 167k 

5 @sejarahbali 108k 

6 @thebalilocal 81k 

7 @welikebali 67k 

8 @bestinbali 62.5k 

9 @balibucketlist 48.8k 

10 @thelembongantraveller 43.5 

(Sumber: Data instagram, 2016) 

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai interaksi sosial para pengikut (followers) pada akun instagram destinasi 

wisata untuk mengetahui pengaruhnya pada kecintaan terhadap destinasi tersebut. 

Penelitian ini disusun dengan judul “Pengaruh Social Interactive Engagement 

terhadap Brand Love melalui Social Identity dan Destination Familiarity pada 

Social Media.” 
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji, maka 

dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yang perlu dikaji. 

Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami sesuai 

dengan tujuan penelitian dan pembahasan. Penulis membatasi masalah hanya pada 

Social Interactive Engagement, Social Identity, Brand Love, Destination 

Familiarity  terhadap pengguna sosial media, memiliki akun instagram, dan 

mengikuti atau follow akun instagram @thebalibible. 

Responden dalam penelitian ini adalah penikmat atau pencinta destinasi 

wisata Bali, yang menganggap liburan adalah suatu hal yang penting dan rela 

mengeluarkan dana yang cukup besar untuk liburan. Selanjutnya peneliti 

membatasi usia responden penelitian yaitu 18 tahun sampai dengan 49 tahun. 

Kemudian peneliti membatasi responden penelitian yaitu pengguna social media 

yang mengikuti atau follow akun instagram @thebalibible. 

Peneliti selanjutnya akan berfokus pada variabel Social Interactive 

Engagement sebagai variabel independen, Social Identity dan Destination 

Familiarity sebagai variabel mediasi terhadap variabel dependen, yaitu Brand Love. 
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1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat 

dirumuskan permasalahan dari variabel-variabel loyalitas merek sebagai berikut: 

1. Apakah variabel Social Interaction Engagement memiliki pengaruh positif 

terhadap Social Identity? 

2. Apakah variabel Social Identity memiliki pengaruh positif terhadap Brand 

Love? 

3. Apakah variabel Social Interactive Engagement memiliki pengaruh positif 

terhadap Destination Familiarity? 

4.  Apakah variable Destination Familiarity memiliki pengaruh positif 

terhadap Brand Love? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk melihat seberapa besar pengaruh Social Interactive Engagement, 

Social Identity, Destination Familiarity terhadap Brand Love. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui apakah variabel Social Interaction Engagement memiliki 

pengaruh terhadap Social Identity. 

b. Mengetahui apakah variabel Social Identitymemiliki pengaruh terhadap 

Brand Love. 

c. Mengetahui apakah variabel Social Interactive Engagement memiliki 

pengaruh terhadap Destination Familiarity. 
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d. Mengetahui apakah variable Destination Familiarity memiliki pengaruh 

terhadap Brand Love. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menambahkan literatur serta 

pengetahuan mengenai apakah hubungan antara Social Interactive Engagement dan 

Brand Love.  

Lebih spesifik lagi mengenai bagaimana Social Interactive Engagement, 

Social Identity dan Destination Familiarity dapat mempengaruhi Brand Love dalam 

konteks destinasi wisata. Penelitian ini berkontribusi pada riset dengan konteks 

pemakaian sosial media dalam pemasaran media baru. 

1.5.1 Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menambahkan informasi 

serta pengetahuan mengenai apakah Social Interactive Engagement, Social Identity 

dan Destination Familiarity terhadap Brand Love. Kontribusi utama dari penelitian 

ini adalah mengembangkan temuan dibidang pemasaran melalui sosial media, 

dimana Instagram menjadi fokus penelitiannya. Selain itu penelitian ini 

berkontribusi pada riset dengan konteks destinasi wisata dimana penelitian Brand 

Love dalam konteks destinasi masih jarang ditemukan. 

1.5.2 Secara Praktis 

Penelitian ini berguna untuk pemasar pada umumnya dan pemasar destinasi 

pada khususnya. Pemasar dapat mengacu pada hasil temuan penelitian ini dalam 

menerapkan strategi kegiatan di sosial media Instagram. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang. Perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan 

Social Interactive Engagement, Social Identity, Brand Love, dan 

Destination Familiarity serta hipotesis yang melandasi pengaruh-

pengaruh antar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasional 

variabel, model penelitian teknik pengolahan data, teknik pengujian 

hipotesis dan pengolahan data menggunakan analisis faktor dan 

structural equation model. 

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian 

hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang 

dikaitkan dengan teori yang berlaku. Pada bagian ini diuraikan 

mengenai hasil survei pada sampel yang diteliti serta pengaruh dari 
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masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu Social Interactive 

Engagement, Social Identity, Brand Love, dan Destination Familiarity 

yang telah dihipotesiskan dalam penelitian. 

 

5. BAB V : KESIMPULAN 

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat 

kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran-

saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian 

lebih lanjut.
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BAB 2  

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pemasaran (Marketing) 

Pemasaran (Marketing) adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai 

bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan 

tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler & Amstrong, 

2008). Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa konsep inti pemasaran adalah 

needs, wants, demand, product, service, value, satisfaction, quality, exchange, 

transaction, relationship and markets. 

Kotler & Amstrong (2008) menyatakan bahwa ada empat konsep pemasaran 

yang harus diperhatikan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, terutama, agar perusahaan dapat menjadi lebih efektif dibandingkan 

dengan pesaing dalam hal menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan 

nilai pelanggan kepada target pasar yang telah dipilihnya. Keempat konsep 

pemasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Target pasar 

b. Kebutuhan pelanggan 

c. Pemasaran terpadu 

d. Profitabilitas atau keuntungan 

Untuk membantu tercapainya tujuan dari strategi pemasaran, perusahaan 

menggunakan bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran ini bersifat 
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taktis dan harus didahului oleh keputusan-keputusan strategis dalam STP atau 

segmentation, targeting, dan positioning. 

Menurut Kotler & Amstrong (2008) bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan respons yang diinginkannya ke dalam empat kelompok variabel yang 

dikenal sebagai 4P (product, price, place, promotion) 

a. Product 

Secara luas produk mencakup objek fisik, jasa, acara, orang-orang, tempat, 

organisasi, ide, dan campuran dari entitas-entitas tersebut. 

b. Price 

Harga adalah jumlah yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh 

produk. Harga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

strategi pemasaran, karena dapat menggambarkan image, kualitas, dan nilai 

produk tersebut dalam bersaing dengan produk lain untuk mendapatkan 

konsumen, selain itu harga juga merupakan elemen yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan atau keuntungan. 

c. Place 

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi 

pelanggan sasaran. 

d. Promotion 

Promosi merupakan aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan 

membujuk pelanggan untuk membeli. 
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Dengan melihat definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi 

merupakan sejenis komunikasi yang memebrikan penjelasan yang meyakinkan 

calon konsumen tentang barang dan jasa, keunggulannya, dan mengajukan 

pelanggan sasaran untuk membelinya. 

Booms & Bitner (1981) menyatakan bahwa dalam menentukan sebuah 

produk jasa yang akan dijual dibutuhkan tambahan tiga elemen baru, yaitu physical 

evidence, process, dan people untuk ditambahkan pada kerangka 4P yang sudah ada 

sebelumnya tersbut. Ada tambahan 3 elemen baru dari 7P dalam pemasaran produk 

dan jasa, yaitu: 

a. Physical Evidence 

Gedung, tanah, kendaraan, perabotan interior, perlengkapan, tanda-tanda, 

barang cetakan, dan petunjuk yang terlihat lainnya yang memberi bukti atas 

kualitas jasa. Selain itu, bukti fisik juga mampu mempengaruhi harapan 

pelanggan terhadap suatu jasa. 

b. Process 

Untuk menciptakan dan menyampaikan elemen produk kepada pelanggan 

diperlukan desain dan implementasi dari proses yang efektif. Sebuah proses 

menjelaskan metode dan urutan kerja dari system yang beroperasi. 

Bagaimana proses menyampaikan jasa itu sangatlah penting karena jasa dan 

penjualannya tidak terpisahkan.  
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Pengalaman pelanggan sebelumnya dengan pelayanan jasa yang sama juga 

akan mempengaruhi harapan dari pelanggan. Jika pelanggan mengalami 

pengalaman yang buruk dengan proses dari penyampaian jasa sebelumnya, 

hal tersebut akan mempengaruhi harapan pelanggan terhadap jasa di masa 

yang akan datang. 

c. People 

Banyak jasa bergantung pada interaksi langsung dan pribadi antara 

pelanggan dan karyawan perusahaan. Sifat dari interaksi ini sangat 

mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. Oleh karena itu, 

perusahaan harus mampu untuk merekrut dan memilih orang yang tepat, 

dan juga memberikan penghargaan untuk meningkatkan kemampuan 

karyawan yang terlibat di dalam penyampaian jasa dengan pelanggan 

sangatlah berkaitan erat. 

Strategi pemasaran yang selanjutnya adalah terdiri dari STP, yaitu 

segmenting, targeting, dan positioning. 

a. Segmenting  

Segmentasi merupakan tahapan awal pada strategi pemasaran. Segmentasi 

pasar atau segmenting, adalah suatu proses untuk membagi-bagi pasar ke 

dalam kelompok tertentu yang berbeda, dimana dalam setiap kelompok 

memiliki karakter, kebutuhan, dan keinginan yang hampir sama, dimana 

membuat mereka memiliki perilaku yang mungkin sama terhadap produk 

yang ditawarkan (Kotler dan Amstrong, 2008).  
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Segmentasi dapat dilakukan dengan mengelompokkan konsumen 

berdasarkan geografi, demografi, psikografi, perilaku, dan lain-lain. Dalam 

memisahkan pasar tersebut, perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda. 

Profil dan karakteristik yang ada dalam masing-masing segmen kemudian 

dikembangkan guna mencari informasi untuk mengetahui daya tarik 

konsumen. Menurut pemasar, berada dalam posisi yang lebih baik dalam 

menentukan dan membandingkan peluang pemasaran. 

b. Targeting 

Menurut Kotler & Amstrong (2008) targeting merupakan kegiatan untuk 

menentukan pasar yang disasar, yaitu merupakan tindakan memilih satu 

atau beberapa segmen untuk dilayani. Untuk itu, diperlukan suatu analisis 

atas daya tarik segmen dan kekuatan bisnis untuk pemanfaatan suatu 

peluang yang ada. Adapun analisis target pasar adalah kegiatan untuk 

melakukan evaluasi daya Tarik masing-masing segmen dan kemudian 

memilih segmen-segmen sasaran yang dituju. 

c. Positioning 

Positioning merupakan langkah selanjutnya setelah menetapkan sasaran 

pasar yang dipilih oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk menanamkan 

persepsi ke dalam benak konsumen akan posisi suatu produk 

 Menurut Kotler & Amstrong (2008) positioning merupakan suatu penawar 

perusahaan atas suatu keunikan dan citra yang dimilikinya sehingga dapat 

menonjolkan keunggulannya dan memperoleh tempat di hati konsumen. 
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2.1.2 Brand Love 

Penelitian awal yang berkaitan dengan Brand Love dikembangkan oleh 

Shrimp dan Madden (1998) dan Ahuvia (1993) mempelajari definisi dan 

pengukuran akan konsep tersebut. Menurut Carroll dan Ahuvia (2006), konsep dari 

Brand Love bisa didefinisikan sebagai tingkat ikatan emosional dan cinta yang kuat 

pada diri konsumen dan konsumen puas terhadap merek tersebut. Brand Love juga 

termasuk dalam berbagai aspek: keinginan besar terhadap merek, koneksi/ikatan 

terhadap merek tersebut, evaluasi positif pada merek tersebut, emosi positif sebagai 

tanggapan terhadap merek dan deklarasi cinta terhadap brand tersebut. Brand Love 

melibatkan integrasi merek tersebut kepada identitas konsumen. Brand Love bukan 

hanya tanggapan emosional yang lebih intens dari koneksi terhadap merek karena 

itu melibatkan integrasi kepada merek tersebut dengan identitas konsumen dan 

dapat membuat konsumen sulit mempunyai perasaan negatif terhadap merek 

tersebut (Filhoet al., 2010).  

Di samping itu, Brand Love juga menawarkan pemahaman yang tidak ketara 

pada aspek yang berbeda tentang konstruk terkait merek lainnya, banyak 

diantaranya terkait dengan identifikasi social dan konsistensi citra diri (Park et al., 

2010; Escalas and Bettman 2003). Ada juga beberapa studi lain tentang sesuatu 

yang mendahului Brand Love.  

Mereka yang ada terkait dengan kategori produk hedonis dan ekspresi diri 

mereka terhadap merek tersebut. Penelitian pada Brand Love ini didasari oleh karya 

Belk (1988), yang mengusulkan bahwa kepemilikan suatu benda adalah ekstensi 
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dari diri sendiri dan juga karya dari Fournier (1998), yang menunjukkan bahwa 

sebuah hubungan pribadi dapat ada antara merek-merek dan individu.  

Rasa komunitas merupakan salah satu unsur lain dari Brand Love dan bisa 

didefiniskan sebagai afiliasi yang konsumen rasakan terhadap orang lain yang 

terkait dengan merek tersebut (Bergkvist and Bech-Larsen, 2010; Ellemers, 

Kortekaas and Ouwerkerk, 1999; Bagozzi and Dholakia, 2006). 

Studi terkini menunjukan bahwa cinta terhadap benda merupakan 

fundamental terhadap penciptaan identitas konsumen (Carroll and Ahuvia, 2006; 

Ahuvia, 2005). Konsumen mungkin lebih mencintai suatu merek yang dapat 

diidentifikasi olehnya. Dengan demikian, seseorang bisa berasumsi bahwa 

identifikasi terhadap merek merupakan salah satu dari anteseden dari konstruk 

Brand Love. 

2.1.3 Social Interactive Engagement 

Dalam literature pemasaran, keterlibatan eksperiensial (Calder and 

Malthouse, 2004, 2005; Calder et al, 2009) mengukur pengalaman tertentu 

pengguna terhadap suatu media. Suatu pengalaman dapat dikarakterisasikan 

sebagai semua pemikiran, emosi, aktivitas dan penilaian yang terjadi selama, atau 

sebagai akibat dari, suatu kejadian. Tentunya, unsur-unsur ini adalah inti dari 

thoughts emotions activities value model of consumption experience (Hirschman 

and Holbrook, 1986; Hoffman and Novak, 2000), yang mengusulkan bahwa 

pemikiran, emosi, aktivitas dan evaluasi yang terjadi selama suatu pengalaman akan 

saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain selama pengalaman terjadi. 
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Calder et al. (2009) mengusulkan keterlibatan sebagai pengukuran hubungan 

konsumen dengan konteks media sekitarnya bertingkat lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan pengukuran pengalaman individu (e.g. kenikmatan intrinsik, 

stimulasi dan inspirasi, partisipasi dan sosialisasi). Pengukuran pengalaman 

menyediakan kespesifikan yang lebih besar, sementara keterlibatan menyediakan 

pengukuran keseluruhan. Calder dan koleganya mengidentifikasi dua jenis 

keterlibatan: yaitu, keterlibatan perorangan dan keterlibtan sosial-interaktif.  

Pada keterlibatan perseorangan, pengguna mencari stimulasi dan inspirasi, 

mereka berbicara tentang konten dengan orang lain dan mereka merasa kalau situs 

tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai merekasendiri (Calder et al., 2009). 

Dengan Social Interactive Engagement, orang-orang mendapatkan lebih banyak 

nilai dari bersosialisasi dan berpartisipasi dan dari masukan yang mereka dapatkan 

dari penggunalain di dalam komunitas yang sama. Dalam melaksanakan aktivitas 

sosial ini, pengguna menjadi nyaman dan menikmati danbahkan pengguna dapat 

menerima tips berguna dan informasi untuk membuat keputusan di masadepannya. 

Tentunya, studi sebelumnya (Pagani and Mirabello, 2012) menemukan hubungan 

positif di antara keterlibatan Social Interactive Engagement dan perilaku online 

yang aktif. Dengan demikian, apabila keterlibatan seseorang sangat dipengaruhi 

oleh kualitas individu pengguna, keterlibatan Social Interactive Engagement 

termotivasi baik secara intrinsik maupun ekstrinsik.  

Nilai yang pengguna dapat dari menggunakan website tersebut lebih 

tergantung kepada penggunaan social mereka daripada kekhasan dan keadaan 
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pikiran mereka (bahkan jika sebagian lebih rentan terhadap pengaruh pribadi 

dibandingkan yang lain, atau pada tingkat pribadi).  

Lebih khususnya, studi ini mempertimbangkan konstruksi Social 

Interactive Engagement karena studi ini fokus kepada analisis nilai yang diperoleh 

dari pengalaman social dari komunitas berbasis jaringan online. Kami bertujuan 

untuk fokus kepada keterlibatan sosial konsumen ketimbang pada tingkat individu 

atau premis konsumen perusahaan. Keterlibatan 1sosial konsumen diwakili dan 

diamati dalam masyarakat, jaringan sosial dan dari pelanggan kepelanggan lainnya. 

2.1.4 Social Identity 

Sejalan dengan teori identitas sosial (Tajfel, 1979, 1981; Tajfel and Turner, 

1979, 1986), orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah komunitas berbasis 

jaringan mungkin melampaui identitas pribadi mereka (i.e. identitas berkaitan 

dengan individual sense of self seseorang) untuk mengembangkan identitas 

sosial.Identitas sosial adalah sebuah “konsep diri individu yang berasal dari 

pengetahuan tentang keanggotaannya dari suatu kelompok sosial bersamaan 

dengan nilai dan emosi signifikan yang melekat terhadap keanggotaan tersebut” 

(Tajfel, 1981, p. 185). Studi sebelumnya telah mencatat bahwa kondisi psikologis 

ini didasarkan oleh tiga jenis komponen (Bergami and Bagozzi, 2000; Dholakia et 

al., 2004; Ellemers et al., 1999): kognitif, afektif dan evaluative.  

Pada komunitas berbasis jaringan online (e.g. fan page Disney di Facebook), 

komponen kognitif bergantung kepada kesadaran dari keanggotaan seseorang 

terhadap grup virtual tersebut (self-categorisation).  
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Keanggotaan online juga memiliki rasa keterlibatan emosional (komitmen 

afektif) dan konotasi nilai (harga diri kolektif) positif (atau negative). 

Mempertimbangkan konteks secara offline, ada beberapa studi pemasaran pada 

pemacu identitas sosial.  

Menurut Ellemerset al. (1999), keanggotaan grup yang berbeda (i.e. 

keanggotaan grup yang dipilih sendiri/diberikan) dan fitur grup (i.e. status dan 

ukuran grup) mempengaruhi dimensi dari identitas sosial secara berbeda.  

Roccas dan Brewer (2002) mendefinisikan konsep kompleksitas identitas 

sosial dan mendiskusikan kemungkinan anteseden-anteseden nya, menekankan 

peran faktor pengalaman dan situasional. Menurut Fournier (1998), hubungan 

menambahkan dan menstrukturkan makna dari kehidupan pribadi seseorang; 

demikian, hubungan yang bermakna seperti interaksi virtual suatu komunitas bisa 

mengubah konsep diri seseorang. 

2.1.5 Destination Familiarity 

Familiarity adalah keadaan mengetahui sesuatu dengan sangat baik. Hal ini 

juga cara yang santai untuk berperilaku.Setiap merek yang berharga mempunyai 

jiwa, suatu kepribadian khusus. adalah kewajiban mendasar bagi pemilik merek 

untuk dapat mengungkapkan, mensosialisasikan jiwa/kepribadian tersebut dalam 

satu bentuk iklan, ataupun bentuk kegiatan promosi dan pemasaran lainnya. Hal 

itulah yang akan terus menerus menjadipenghubung antara produk/merek dengan 

konsumen.  

Pengaruh Social Interactive Engagement..., Vanessa Ghayatrie, Ma.-IBS, 2016



Dengan demikian merek tersebut akan cepat dikenal dan akan tetap terjaga 

ditengah–tengah maraknya persaingan. Membangun popularitas sebuah merek 

menjadi merek yang terkenal tidaklah mudah. Namun demikian, popularitas adalah 

salah satu kunci yang dapat membentuk brand image konsumen (Bagus, 2009). 

Dalam literatur marketing, Familiarity merupakan faktor yang sangat 

penting dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Laroche, 

Kim and Zhou (1996) menemukan bahwa pengetahuan konsumen terhadap suatu 

merek juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen yang dapat membuat 

konsumen membeli suatu produk.  

Wedel, Vries, Bijimolt, Krijnen and Leeflang (1996) mengatakan jika 

seseorang merasa familiar terhadap suatu merek, hal tersebut dapat mempengaruhi 

persepsinya konsumen, semakinfamiliar seseorang dengan suatu merek, maka akan 

semakin berpengaruh terhadap pengambilan keputusannya. 

Walaupun dalam studi ini Baloglu (2001) hanya menggunakan penilaian 

perilaku seseorang terhadap familiarity, Ia mengemukakan bahwa terdapat 

kemungkinan bahwa individu akan mengembangkan pengertian secara kognitif dan 

memunculkan affective feeling terhadap tempat tersebut. Sebagai contoh, saat turis 

merasa lebih familiar terhadap suatu tempat, mereka cenderung memiliki 

pengetahuan yang lebih spesifik terhadap kesempatan berliburan. Pengetahuan 

tersebut dapat menimbulkan perasaan aman dan nyaman yang dapat mempengaruhi 

kepercayaan diri terhadap tempat yang dituju, serta dapat mengurangi perasaan 

terancam dan tidak nyaman (Olsen, McAlexander and Roberts 1986). 
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2.2 Rerangka Konseptual 

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah serta landasan teori yang 

telah diungkapkan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini di 

sajikan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Rerangka Konseptual 

  

Social 

Interactive 

Engagement 

(SIE) 

Social 

Identity (SI) 

Brand Love 

(BL) 

 

Destination 

Familiarity 

(DF) 

H1 
H2 

H3 
H4 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Social Interactive Engagement terhadap Social Identity 

Baru-baru ini, Ho (2014) menyarankan bahwa partisipasi dalam komunitas 

merek Facebook mempengaruhi konsumen identifikasi dengan komunitas merek 

ini. Dengan mengacu pada konteks offline, Bhattacharya et al. (2003menguraikan 

peran interaksi dalam jaringan sosial yang diwujudkan oleh perusahaan dalam 

mengembangkan "consumers’ embedded relationships" dan membuat identifikasi 

sosial dengan perusahaan lebih mudah dan lebih penting bagi konsumen.  

Press dan Arnould (2011), menyelidiki bagaimana individu datang untuk 

mengidentifikasi dengan organisasi, menekankan pengaruh yang diberikan oleh 

komunikatif yang saling mempengaruhi dan pengalaman. Sedangkan menurut 

Heere et al. (2011, ms. 413), persepsi kepemilikan ke grup mempengaruhi proses 

pembentukan identitas sosial individu. 

H 1: Social Interactive Engagement memiliki pengaruh positif terhadap Social 

Identity. 

2.3.2 Social Identity terhadap Brand Love 

Konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya tentang 

keanggotaan dari suatu kelompok sosial bersamaan dengan nilai dan emosi 

signifikan yang melekat terhadap keanggotaan tersebut (Tajfel, 1981, p. 185). 

Menurut Carroll dan Ahuvia (2006), konsep dari Brand Love bisa 

didefinisikan sebagai tingkat ikatan emosional dan cinta yang kuat pada diri 

konsumen dan konsumen puas terhadap merek tersebut. Brand Love juga termasuk 

dalam berbagai aspek: keinginan besar terhadap merek, koneksi/ikatan terhadap 
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merek tersebut, evaluasi positif pada merek tersebut, emosi positif sebagai 

tanggapan terhadap merek dan deklarasi cinta terhadap brand tersebut. 

Peneliti umumnya setuju bahwa brand love melibatkan integrasi dari sebuah 

merek di consumer’s sense of identity (Ahuvia, 2005; Carroll dan Ahuvia, 2006; 

Batra et al., 2012; Belk, 1988). Menganalisis konstruksi serupa, Bergkvist dan 

Antonio-Larsen (2010, halaman 506) menemukan bahwa dalam konteks konsumen 

offline umum ("The extent to which the consumer sees his or her own self-image as 

overlapping the brand’s image") dan sense of community ("The kinship or 

affiliation a customer feels with other people associated with the brand", halaman 

507) adalah dua faktor individu yang mendorong konsumen brand love. 

H 2: Social Identity memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love 

2.3.3 Social Interactive Engagement terhadap Destination Familiarity 

Social Interactive Engagement dapat didefinisikan sebagai pengukuran 

tingkat yang lebih tinggi dari hubungan konsumen dengan konteks media 

sekitarnya dibanding kan dengan langkah-langkah pengalaman masing-masing 

(Vernuccio, 2015). 

Sedangkan Familiarity merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian/pembayaran akan suatu 

produk (Kim & Zhou, 1996). 

Satu tingkat keterlibatan selebriti berkemungkinan berkaitan positif dengan 

tingkat familiarity dengan tujuan yang menandakan selebriti. Selain itu, tingkat 
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familiarity dikatakan mempengaruhi destination image dan proses pembuatan 

keputusan.  

Meskipun pentingnya potensial untuk tujuan pemasaran melalui hubungan 

pendekatan dengan tujuan lain terkait persepsi, sampai saat ini destination 

familiarity belum menerima banyak perhatian, dari peneliti pariwisata. 

Ini menyiratkan bahwa semakin banyak pengikut, akan berakibat pada 

peningkatan familiarity dengan merek yang mewakili merek tersebut. 

H3: Social Interactive Engagement memiliki pengaruh positif terhadap Destination 

Familiarity 

2.3.4 Destination Familiarity terhadap Brand Love 

Destinasi yang familiar dapat berujung pada meningkatnya hubungan  

jangka panjang dan mendorong kembalinya pengunjung (Tsai,2012). Hal ini 

mencerminkan kecintaan pelanggan pada destinasi tersebut.  

Walaupun belum ada bukti empiris mengenai hubungan antara familiarity 

dengan brand love, penelitian ini mengajukan hipotesis untuk meneliti hubungan 

antara familiarity dengan brand love juga berdasarkan pernyataan Carrol dan 

Ahuvia (2006) bahawa satisfaction adalah salah satu dari bentuk dari brand love. 

H 4: Destination Familiarity memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love 
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BAB 3  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah penikmat wisata Bali dengan sampel 

penelitiannya yaitu wisatawan Indonesia yang memiliki akun instagram. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui dan mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel 

yang diteliti dalam suatu situasi. Pemilihan sampel menggunakan purposive 

judgement sampling method, yaitu tipe pemilihan secara acak yang informasinya 

diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dengan persyaratan yang 

lebih ketat dalam penentuan jumlah, kriteria, dan kemudahan pengambilan sampel. 

Waktu penelitian dihitung sejak bulan September 2016 hingga Oktober 2016. 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah kerangka atau frame work untuk mengadakan 

penelitian. Desain pada penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif yang 

bertujuan untuk menguraikan sifat atau karkeristik fenomena tertentu. Berdasarkan 

sampel dan waktu pengujian maka desain penelitian deskriptif ini dapat 

digolongkan dalam kelompok cross sectional design karena meliputi pengumpulan 

informasi dari sembarang unsur populasi yang dilakukan hanya sekali saja. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2016 hingga Oktober 2016 dengan 

menyebarkan kuisioner kepada responden. Jumlah sampel yang didapat adalah 100 

responden. 
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3.3 Metode Penghimpunan Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan pendekatan 

yang digunakan adalah dengan pendekatan survey, yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. 

3.3.1 Data dan Jenis Data 

Data adalah sekumpulan informasi, fakta-fakta atau simbol-simbol yang 

menerangkan tentang keadaan objek penelitian. Data itu sendiri dibagi menjadi dua 

yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian dan merupakan penelitian yang diperoleh dengan survei lapangan 

yang menggunakan metode kuisioner dalam pengumpulan data, baik secara 

online melalui media online atau langsung memberikan kepada orang 

(Malhotra, 2010).Data primer digunakan secara langsung untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian.Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

melalui kuisioner yang diberikan secara langsung kepada responden.Data 

primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dengan 

metode survei. Survei dilakukan dengan penyebaran kuisioner secara 

langsung dan menggunakan google drive kepada orang-orang yang 

memakai sosial media sebagai sumber informasi tentang travel. Data primer 
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yang dihasilkan langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk menjawab 

permasalahan penelitian (Malhotra, 2010).  

Data primer didapat melalui kuisioner yang disebar secara langsung 

kepada responden maupun disebarkan online melalui Google Form.  

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain 

sebagai sumber, seperti buku, media internet, jurnal-jurnal penelitian yang 

berhubungan dengan topik penelitian ini (Malhotra, 2010). Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah berupa artikel-artikel dari internet, jurnal serta 

data-data yang dikumpulkan dari Perpustakaan STIE Indonesia Banking 

School, dan sebagainya.Pernyataan tersebut didukung oleh (Wijayanto, 

2008) yang menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber 

dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, 

namun data tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder 

melalui metode Literature Review yang berasal dari buku, jurnal website, 

koran, dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 
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3.3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Dalam pengambilan sampel, penulis (peneliti) menggunakan metode non 

probability sampling jenis judgement sampling atau yang disebut juga dengan 

purposive sampling (Kuncoro, 2003). 

Menurut Kuncoro (2003), judgement sampling merupakan pengambilan 

sampel dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa 

karakteristik anggota sampel yang disesuaikan, yaitu memilih orang-orang yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Memiliki akun Instagram 

2. Mengikuti atau follow akun instagram @thebalibible 

3.3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen untuk mengumpulkan data primer pada penelitian ini adalah 

kuesioner yang disusun dalam bentuk likert scale. Skala ini merupakan metode 

sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setujuan terhadap subyek atau kejadian 

tertentu. Cara pengumpulannya yaitu dengan memberikan responden sebuah 

pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban berupa bobot yang 

terdiri dari 7 poin untuk dipilih responden. 

3.3.4 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya diselidiki dan 

dianggap keseluruhannya dapat mewakili populasi. Menurut Kountur (2003), 

sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam melakukan sampling pada 

penelitian ini digunakan metode atau teknik pengambilan sampel purposive 

Pengaruh Social Interactive Engagement..., Vanessa Ghayatrie, Ma.-IBS, 2016



sampling atau yang disebut juga dengan  judgment sampling yaitu metode prosedur 

sampling yang memilih sampel dari orang atau unit tertentu yang sesuai dengan 

kriteria sampel untuk data penelitian. Jumlah sampel yang didapat sebesar 100 

responden. 

Metode ini digunakan mengingat keterbatasan sumber daya dan juga karena 

dalam mengambil data relatif mudah dengan biaya yang relatif murah dengan 

tingkat reliabilitas dan validitas yang tinggi. 
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3.4 Operasional Variable 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai cara-cara 

tertentu yang digunakan oleh penulis (peneliti) untuk mengukur 

(mengoperasionalkan) construct menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. 

Agar konsep yang digunakan dapat diukur dan menghindari makna yang berbeda 

maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan skala 

semantik untuk mendapatkan rata-rata tanggapan responden tentang Brand Love, 

Destination Familiarity, Social Identity danSocial Interactive Engagement. Adapun 

definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

No Variable Deskriptif Indikator Skala 

1 
Brand Love 

(BL) 

Brand love 

sebagai tingkat 

ikatan 

emosional dan 

cinta yang kuat 

pada diri 

konsumen dan 

konsumen puas 

terhadap merek 

tersebut. 

(Carol & 

Ahuvia, 2006)  

BL1: Bali sangat indah. 

 

BL2: Bali dapat membuat saya 

menjadi nyaman. 

 

BL3: Bali sangat keren. 

 

BL4: Bali dapat membuat saya 

menjadi lebih senang. 

BL5: Saya mencintai Bali. 

BL6: Bali murni menyenangkan. 

BL7: Bali membuat saya 

bersemangat. 

BL8: Saya merasa terikat dengan 

Bali. 

Interval 

Scale 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

No Variable Deskriptif Indikator Skala 

2 

Destination 

Familiarity 

(DF) 

Familiarity merupakan 

faktor yang sangat 

penting dalam 

mempengaruhi 

konsumen untuk 

melakukan 

pembelian/pembayaran 

akan suatu produk. 

(Kim & Zhou, 1996) 

DF1: Saya merasa familiar 

dengan kehidupan orang-orang 

di destinasi tersebut. 

 

DF2: Saya merasa familiar 

dengan dengan budaya dan 

atraksi di destinasi tersebut. 

DF3: Saya merasa familiar 

dengan pemandangan di 

destinasi tersebut. 

DF4: Saya merasa familiar 

dengan hiburan di destinasi 

tersebut. 

DF5: Destinasi yang saya lihat 

di instagram yang saya follow 

sangat familiar untuk saya. 

DF6: Saya sangat mengenal 

destinasi-destinasi yang 

ditampilkan instagram yang 

saya follow.  

DF7: Saya selalu mendapat 

informasi mengenai 

destinasidestinasi di instagram 

yang saya follow. 

DF8: Saya selalu 

menyadari/mengetahui tempat 

tempat yang ditampilkan di 

instagram yang saya follow. 

DF9: Teman-teman dan 

keluarga saya bilang bahwa 

saya seolah mengetahui 

dengan baik tentang destinasi-

destinasi yang ditampilkan 

dalam instagram yang saya 

follow. 

 

 

 

 

 

Interval 

Scale 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

No Variable Deskriptif Indikator Skala 

3 
Social 

Identity (SI) 

Konsep diri 

individu yang 

berasal dari 

pengetahuannya 

tentang 

keanggotaan 

dari suatu 

kelompok sosial 

bersamaan 

dengan nilai dan 

emosi signifikan 

yang melekat 

terhadap 

keanggotaan 

tersebut. 

(Tajfel, 1981, p. 

185) 

SI1: Saya dan followers akun 

instagram @thebalibible memiliki 

banyak kesamaan. 

SI2: Tingkat kesamaan saya dengan 

followers di instagram 

@thebalibible adalah tinggi. 

SI3: Saya memiliki kedekatan 

dengan followers di akun instagram 

@thebalibible. 

SI4: Saya merasakan keterikatan 

antara saya dan followers di akun 

instagram @thebalibible. 

Interval 

Scale 

1-7 

4 

Social 

Interactive 

Engagement 

(SIE) 

Pengukuran 

tingkat yang 

lebih tinggi dari 

consumer’s 

relationship 

dengan konteks 

media sekitarnya 

dibanding kan 

dengan langkah-

langkah 

pengalaman 

masing-masing. 

(Vernuccio, 

2015) 

SIE1: Saya cukup sering 

bersosialisasi di akun instagram. 

 

SIE2: Saya turut berkontribusi 

kedalam pembicaraan. 

 

SIE3: Saya tertarik akan komentar 

dan like dari followers lain yang 

mengikuti akun instagram 

@thebalibible. 

 

SIE4: Alasan utama saya menyukai 

akun instagram @thebalibible 

adalah karena apa yang saya 

dapatkan dari instagram ini. 

 

SIE5: Akun instagram 

@thebalibible melakukan pekerjaan 

yang baik dalam membuat 

followersnya berkontribusi atau 

memberikan feedback. 

 

SIE6: Saya ingin bertemu dengan 

orang-orang yang follow akun 

instagram @thebalibible. 

  

Interval 

Scale 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

No Variable Deskriptif Indikator Skala 

4 

Social 

Interactive 

Engagement 

(SIE) 

Pengukuran 

tingkat yang 

lebih tinggi dari 

consumer’s 

relationship 

dengan konteks 

media 

sekitarnya 

dibanding kan 

dengan langkah-

langkah 

pengalaman 

masing-masing. 

(Vernuccio, 

2015) 

SIE7: Saya menjadi tertarik pada 

hal-hal yang tadinya kurang saya 

minati karena followers lain di akun 

instagram @thebalibible. 

 

SIE8: Secara keseluruhan followers 

pada akun instagram @thebalibible 

cukup mempunyai pengetahuan 

tentang bali yang dibicarakan 

sehingga saya bisa belajar tentang 

destinasi tersebut dari mereka. 

Interval 

Scale 

1-7 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Partial Least Square (PLS) 

 Dalam penelitian ini metode analisis yang dipilih adalah metode analisis 

Partial Least Square  atau yang  biasa disebut PLS.  Data penelitian ini akan di 

hitung dengan  software  smartPLS 3.0.  PLS merupakan metode analisis yang  

powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala 

tertentu (dapat berupa skala nominal, ordinal, interval, dan  rasio), dengan jumlah 

sample kecil (Ghozali, 2014).  

 Dibandingkan dengan covariance based Structural Equation Modelling – 

CBSEM (yang diwakili oleh  software LISREL, EQS, dan AMOS) komponen 

berbasis PLS mampu menghindarkan dua masalah besar yang dihadapi oleh  

CBSEM yaitu  inadmissible solution  dan  factor indeterminacy(Fornell & 

Bookstein, 1982)  dalam (Ghozali ,2014).  Pendekatan PLS untuk mengestimasi 
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variable laten dianggap sebagai kombinasi linear dari indikator menghindarkan 

masalah indeterminacy dan memberikan definisi yang pasti dari komponen skore 

(Ghozali, 2014). Untuk memenuhi tujuan penelitian, metode analisis PLS dianggap 

mampu memberikan hasil yang optimal bagi penelitian ini. Tujuan PLS adalah 

membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variable laten untuk tujuan prediksi. 

Dalam menggunakan PLS, proses iterasinya terdiri dari tiga tahap, tahap iterasi 

pertama untuk menghasilkan weight estimate, tahap iterasi kedua untuk 

menghasilkan estimasi inner model dan outer model, dan tahap iterasi ketiga untuk 

menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta) (Ghozali, 2014).  

3.5.2 Outer Model 

 Outer model  dilakukan untuk menganalisis nilai  reliabilitas dan validitas 

dari model penelitian yang ada. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat 

kehandalan dari kuisioner dalam membentuk konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2014).  

 Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner tersebut 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 

2014). Penelitian ini menggunakan dua model indikator pada PLS, yaitu indikator  

reflektif  dan indikator formatif. Masing-masing model indikator dianalisis dengan 

langkah yang berbeda. Pada konstruk atau variabel model  reflektif  langkah 

pertama yang diukur adalah tingkat  covergent validity.  Ukuran  reflektif  dikatakan 

tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun, 
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menurut (Chin, 1998) dalam (Ghozali, 2014), untuk penelitian tahap awal dari 

pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,50-0,60 dianggap cukup. Jika nilai 

loading dibawah 0,50, indikator sebaiknya di drop (Ghozali, 2014). Discriminant  

validity  dari model indikator  reflektif  dinilai berdasarkan  crossloading  

pengukuran dengan konstruk.  Jika item pengukuran memiliki korelasi lebih tinggi 

dengan konstruknya  dibandingkan  dengan konstruk lain, maka dapat disimpulkan 

bahwa item pengukuran mampu memprediksi konstruk dengan baik. Selain  

discriminant  validity, pengukuran  composite reliability  dan Cronbach’s Alpha  

juga perlu dilakukan untuk mengukur internal konsistensi. Konstruk dikatakan 

reliable jika nilai  kedua pengukuran tersebut  diatas 0,70 (Ghozali, 2014).  

 Kemudian memastikan bahwa indikator pada model  reflektif  signifikan. 

Langkah ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikansi dari masing-masing 

indikator yang ada pada variabel yang bersifat  reflektif. Hal ini dapat diketahui 

dengan melihat outer loadings melalui prosedur bootstrapping. Pada konstuk model 

formatif pengukuran dilakukan dengan outer weights.  

 Pada dasarnya konstruk formatif merupakan hubungan regresi dari 

indikator ke konstruk  (Ghozali, 2014). Jadi, pada model ini reliabilitas dan validitas 

diukur dengan melihat nilai estimasi pada  outer weights  serta tingkat 

signifikannya. Pengukuran ini dilakukan dengan prosedur bootstrapping pada 

smartPLS 3.0.  

3.5.3 Inner Model 

 Inner model  menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada 

pada model penelitian. Model penelitian  dievaluasi dengan menggunakan R-square 
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untuk konstruk dependen dan uji t serta signifikansi dari  nilai  path coefficient.  

Perubahan nilai  R-square  dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten 

independen tertentu terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh yang 

substantif (Ghozali, 2014). Dengan R-square dapat diketahui besarnya kemampuan 

variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan uji t 

melalui  path coefficient  digunakan untuk mengukur arah pengaruh serta tingkat 

signifikannya. Pengujian dilakukan melalui prosedur  bootstrapping  pada 

smartPLS 3.0. Pengaruh antar variable dianggap signifikan pada tingkat 5% jika 

nilai T-statistik lebih besar dari T tabel 1,96 (Ghozali, 2014) 
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BAB 4  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Responden 

4.1.1 Jenis Kelamin 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin 

 
(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Dari hasil gambar 4.1 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 65 orang atau sebesar 65% dari 

total responden yang berjumlah 100 orang, sedangkan responden yang berjenis 

kelamin wanita berjumlah 35 orang atau sebesar 35%. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah wanita. 
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4.1.2 Usia 

Gambar 4.2 Usia 

 
(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Dari hasil gambar 4.2 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia 18-24 tahun berjumlah 64 orang atau sebesar 64% dari total 

responden yang berjumlah 100 orang, responden yang berusia 25-34 tahun 

berjumlah 29 orang atau sebesar 29% sedangkan responden berusia 35-44 

berjumlah 7 orang atau 7%. Responden berusia >45 tidak ada. Dari data tersebut 

disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 18-24 tahun lebih banyak dalam 

penelitian ini. 
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4.1.3 Pendidikan Terakhir 

Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

 

Dari hasil gambar 4.3 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang pendidikan SMA berjumlah 5 orang atau sebesar 5% dari total 

responden yang berjumlah 100 orang, responden yang pendidikan D1-S1 berjumlah  

73 orang atau sebesar 73%, responden pendidikan S2 berjumlah 18 orang atau 

sebesar 18%, dan responden pendidikan S3 berjumlah 4 orang atau sebesar 4%. 

Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan D1-S1 

lebih banyak dalam penelitian ini. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SMA
Kuliah (D1-

S1)
S2

S3

Pendidikan

Pengaruh Social Interactive Engagement..., Vanessa Ghayatrie, Ma.-IBS, 2016



4.1.4 Pekerjaan 

Gambar 4.4 Pekerjaan 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

 

Dari hasil gambar 4.4 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden pelajar berjumlah 59 orang atau sebesar 59% dari total responden yang 

berjumlah 100 orang, responden yang mempunyai pekerjaan sebagai karyawan 

berjumlah 39 orang atau sebesar 39%, responden yang mempunyai pekerjaan 

sebagai wirausaha berjumlah 1 orang atau sebesar 1 %, responden yang mempunyai 

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tidak ada, sedangkan responden yang tidak 

bekerja berjumlah 1 orang atau 1%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa 

mayoritas responden pelajar lebih banyak dalam penelitian ini. 
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4.1.5 Tempat Tinggal 

Gambar 4.5 Tempat Tinggal 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Dari hasil gambar 4.5 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden di wilayah Jakarta berjumlah 73 orang atau sebesar 73% dari total 

responden yang berjumlah 100 orang, responden di wilayah Tangerang berjumlah 

21 orang atau sebesar 21%, responden di wilayah Depok berjumlah 3 orang atau 

sebesar 3%, responden di wilayah Bogor berjumlah 2 orang atau sebesar 2 %, 

sedangkan responden di wilayah Bekasi berjumlah 1 orang atau sebesar 1%. Dari 

data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden di wilayah Jakarta lebih 

banyak dalam penelitian ini. 
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4.1.6 Waktu Yang Dihabiskan Perhari Untuk Mengakses Instagram 

Gambar 4.6 Waktu Yang Dihabiskan Perhari 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Dari hasil gambar 4.6 pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa 

responden yang menghabiskan waktu <15 menit berjumlah 4 orang atau sebesar 

4% dari total responden yang berjumlah 100 orang, responden yang menghabiskan 

waktu 15-30 menit berjumlah 41 orang atau sebesar 41%, responden yang 

menghabiskan waktu 30 menit – 1 jam berjumlah 40 orang atau sebesar 40%, 

responden yang menghabiskan waktu 1-2 jam berjumlah 8 orang atau sebesar 8%, 

sedangkan responden yang menghabiskan waktu >2jam berjumlah 7 orang atau 

sebesar 7%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden yang 

menghabiskan waktu 15-30 menit lebih banyak dalam penelitian ini. 
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4.2 Mengevaluasi Model Pengukuran atau Outer Model 

4.2.1 Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Evaluasi model pengukuran bersifat reflektif yang meliputi dua tahap 

evaluasi, yaitu convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity 

dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validitas, reliabilitas konstrak dan 

nilai average variance extracted (AVE). Evaluasi convergent validity dimulai 

dengan melihat item reliability (indikator validitas) yang ditunjukkan oleh nilai 

loading factor. Nilai loading factor kurang dari 0,5 akan dihilangkan dari model 

(Yamin, 2011). Berdasarkan hasil PLS pada model diatas memiliki loading factor 

untuk masing-masing indikator bernilai positif dan diatas 0,5 (memiliki validitas 

yang dapat diterima). Uji signifikansi loading factor dengan t-statistic pada tabel 4.1 

menunjukkan bahwa semua loading factor memiliki nilai t-statistic lebih dari 1,96 

sehingga dikatakan validitas yang signifikan. 

Tabel 4.1 Validitas Konstruk 

 
Loading 

Factor 

Loading 

Factor 
t-statistic AVE Keterangan 

Brand Love 

BL 1 0,818 13,138 

0.749 Valid 

BL 2 0,883 21,525 

BL 3 0,862 15,478 

BL 4 0,885 20,907 

BL 5 0,889 25,368 

BL 6 0,898 25,865 

BL 7 0,802 10,206 

BL 8 0,880 28,969 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 
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Tabel 4.1 Validitas Konstruk (Lanjutan) 

 
Loading 

Factor 

Loading 

Factor 
t-statistic AVE Keterangan 

Destination 

Familiarity 

DF1 0,873 37,973 

0.777 Valid 

DF2 0,914 46,974 

DF3 0,843 15,985 

DF4 0,910 41,831 

DF5 0,895 27,707 

DF6 0,856 16,256 

DF7 0,859 21,186 

DF8 0,884 32,097 

DF9 0,897 35,399 

Social 

Identity 

 

SI1 0,921 47,203 

0.864 Valid 
SI2 0,922 52,893 

SI3 0,920 44,055 

SI4 0,954 92,743 

Social 

Interactive 

Engagement 

SIE1 0,826 21,599 

0.764 Valid 

SIE2 0,905 37,942 

SIE3 0,885 25,527 

SIE4 0,877 20,995 

SIE5 0,899 38,639 

SIE6 0,896 43,531 

SIE7 0,919 48,349 

SIE8 0,777 10,524 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 
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4.2.2 Convergent Validity 

Untuk menilai convergen validity suatu konstruk dapat dilakukan dengan 

melihat skor average varian extracted (AVE), masing-masing harus bernilai di atas 

0,5. Tampak pada tabel 4.1 di atas bahwa semua AVE memiliki nilai di atas 0,5. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyai convergent 

validity yang baik.  

4.2.3 Discriminant Validity 

Selanjutnya dilakukan evaluasi discriminant validity untuk meihat korelasi 

indikator terhadap konstrak laten dengan menggunakan uji cross loading. Ketika 

indikator berkorelasi lebih tinggi dengan konstrak latennya, maka dikatakan 

memiliki discriminant validity yang baik. 

Tabel 4.2  Cross Loadings 

 
Brand 

Love 

Destination 

Familiarity 

Social 

Identity 

Social 

Identity 

BL1 0,818 0,590 0,451 0,447 

BL2 0,883 0,638 0,535 0,546 

BL3 0,862 0,561 0,445 0,503 

BL4 0,885 0,584 0,426 0,527 

BL5 0,889 0,603 0,508 0,579 

BL6 0,898 0,639 0,507 0,530 

BL7 0,802 0,571 0,460 0,474 

BL8 0,880 0,676 0,623 0,662 

DF1 0,550 0,873 0,887 0,806 

DF2 0,635 0,914 0,849 0,776 

DF3 0,488 0,843 0,756 0,690 

DF4 0,613 0,910 0,799 0,776 

DF5 0,616 0,895 0,801 0,745 

DF6 0,675 0,856 0,765 0,734 

DF7 0,655 0,859 0,716 0,697 

DF8 0,629 0,884 0,781 0,757 

DF9 0,704 0,897 0,788 0,744 
(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 
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Tabel 4.2  Cross Loadings (Lanjutan) 

 
Brand 

Love 

Destination 

Familiarity 

Social 

Identity 

Social 

Identity 

SI1 0,562 0,847 0,921 0,821 
SI2 0,546 0,866 0,922 0,807 
SI3 0,474 0,789 0,920 0,870 
SI4 0,549 0,848 0,954 0,877 
SIE1 0,692 0,742 0,749 0,826 
SIE2 0,525 0,779 0,870 0,905 
SIE3 0,488 0,737 0,797 0,885 
SIE4 0,483 0,684 0,756 0,877 
SIE5 0,565 0,773 0,799 0,899 
SIE6 0,439 0,753 0,845 0,896 
SIE7 0,585 0,772 0,846 0,919 
SIE8 0,559 0,685 0,668 0,777 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

4.2.4 Construct Internal Consistency 

Uji selanjutnya dilakukan pemeriksaan construct internal consistency yang 

dievaluasi melalui nilai cronbach’s alpha dan composite reliability. Suatu konstruk 

dikatakan reliabeljika nilai composite reliability di atas 0,70 (Ghozali, 2014). 

Tabel 4.3 Nilai Composite Reliability dan Cronbachs Alpha 

  
Composite  

Reliability 

Cronbachs 

Alpha 
Keterangan 

Brand Love 
0,960 0,952 Reliabel 

Destination Familiarity 
0,969 0,964 Reliabel 

Social Identity 
0,962 0,948 Reliabel 

Social Interactive Engagement 
0,963 0,955 Reliabel 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 
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Dari hasil data di atas dapat dilihat bahwa masing-masing variabel baik 

Brand Love, Destination Familiarity, Social Identity, dan Social Interactive 

Engagement memiliki hasil cronbach’s alpha dan composite reliabilityyang 

memenuhi kriteria. Yang mana hasil cronbach’s alpha dan composite reliability 

masing-masing memiliki nilai diatas 0,7. 

Berikut adalah nilai loadings inner model dan outer model tergambar pada 

berikut ini: 

Gambar 4.7 Nilai Loadings 
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Berikut adalah nilai T-Value inner model dan outer model tergambar pada 

berikut ini: 

Gambar 4.8 Nilai T-Value 
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4.3 Evaluasi Model Struktural atau Inner Model 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam 

menilai model struktural dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap 

variabel laten dependen. Tabel 4.4 merupakan hasil estimasi R-square dengan 

menggunakan smartPLS. 

 

 

Tabel 4.4 R Square 

  R Square 

Brand Love 
0,515 

Destination Familiarity 
0,720 

Social Identity 
0,825 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai R-square variabel persepsi Brand Love 

adalah sebesar 0.544. hal ini menunjukkan bahwa 54,4% variabel Social Interactive 

Engagement mampu menjelaskan Brand Love, dan Social Interactive Engagement 

mampu menjelaskan Destination Familiarity sebesar 0,721 atau 72,1% dan Social 

Interactive Engagement mampu menjelaskan Social Identity sebesar 82,4%. 
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4.4 Pengujian Hipotesis 

Setelah evaluasi model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah 

evaluasi terhadap model struktural. Evaluasi struktural meliputi nilai signifikansi 

tiap koefisien jalur yang menyatakan apakah ada (signifikansi) atau tidaknya 

pengaruh antar konstrak yang dihipotesiskan seperti model.  

Tabel 4.5 Path Coefficients 

 
(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa setiap konstrak eksogen berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap konstrak endogennya, kecuali Social Identity terhadap 

Brand Love. 

4.4.1 Pengaruh Social Interactive Engagement terhadap Social Identity 

Tabel 4.6 Social Interactive Engagement pada Social Identity. 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Tabel 4.6 menunjukkaan bahwa nilai statistik uji t pada pengujian ini 

sebesar 40.823. Nilai ini lebih besar dari 1,96 yang berarti bahwa Social Interactive 

Engagementmemiliki pengaruh signifikan dan positif pada Social Identity dengan 

besar pengaruh 0.908. Hal ini sejalan dengan penemuan dari Ho (2014) dan 

  
Path 

Coefficients 

 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

Destination Familiarity -> Brand Love 0.995 0.225 4.422 

Social Identity -> Brand Love -0.322 0.243 1.328 

Social Interactive Engagement-> Destination 

Familiarity 
0.848 0.036 23.263 

Social Interactive Engagement-> Social Identity 0.908 0.022 40.823 

  Original 
Sample (O) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

Keterangan 

Social Interactive Engagement_ -> 
Social Identity 

0.908 40.823 Signifikan 
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Vernuccio (2015) yang menyatakan bahwa partisipasi dalam komunitas sosial 

media mempengaruhi identifikasi konsumen terhadap komunitas tersebut. 

4.4.2 Pengaruh Social Identity terhadap Brand Love 

Tabel 4.7 Social Identity pada Brand Love 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Hasil pengujian pada tabel 4.7 menghasilkan nilai statistik uji t sebesar 

1.328 lebih kecil dari 1,96, yang artinya hubungan tersebut tidak signifikan. 

Penemuan ini berbeda dengan hasil penelitian dari jurnal Vernuccio (2015). Ada 

satu penjelasan yang mungkin bisa dijadikan alasan tidak signifikan nya hubungan 

antara Social Identity dengan Brand Love. Salah satunya adalah konsep noveltypada 

motivasi wisatawan mengunjungi suatu destinasi wisata. Menurut Crompton & Lee 

(1992) konsep novelty bisa didefinisikan sebagai kontruk multi dimensi yang terdiri 

dari dimensi berikut; routine, escape, thrill, adventure, boredom alleviation, dan 

surprise. Konsep ini menjadi salah satu motivasi wisatawan dalam mengunjugi 

destinasi wisata termasuk interaksi sosial dengan orang-orang baru yang berbeda 

saat mengunjungi suatu destinasi. 

Lebih lanjut menurut Uysal & Yoon (2005) wisatawan berpergian untuk 

melepaskan rutinitas dan mencari pengalaman yang otentik. Oleh sebab itu ada 

kemungkinan dalam interaksi di media sosial justru yang dicari adalah hal-hal yang 

baru termasuk pribadi-pribadi yang memiliki ketidaksamaan karakteristik sesuai 

dengan konsep kebaruan atau novelty yang sudah dijelaskan diatas. 

  Original 
Sample (O) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

Keterangan 

Social Identity -> Brand Love -0.322 1.328 Tidak 
Signifikan 
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4.4.3 Pengaruh Social Interactive Engagement terhadap Destination 

Familiarity 

Tabel 4.8 Social Interactive Engagement pada Destination Familiarity 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Hasil pengujian pada tabel 4.8 menunjukkan nilai statistik uji t sebesar 

23.263 yang lebih besar dari 1,96. Nilai tersebut berarti bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan Social Interactive Engagement pada Destination Familiarity. Besar 

dari pengaruh tersebut adalah 0.848 yang menunjukkan pengaruh positif. Pengaruh 

hubungan tersebut merupakan pengaruh positif dengan hubungan yang relatif 

sangat kuat. 

4.4.4 Pengaruh Destination Familiarity terhadap Brand Love 

Tabel 4.9 Destination Familiarity pada Brand Love 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2016) 

Hasil pengujian pada tabel 4.9 menunjukkan hasil koefisien jalur digunakan 

untuk menguji hipotesis, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari 

pengaruh Destination Familiarity pada Brand Love yang bernilai positif sebesar 

0.995. Selain itu diketahui bahwa nilai statistik uji t sebesar 4.422 yang lebih besar 

dari t-tabel 1,96. Hal ini menandakan hubungan tersebut signifikan. Penemuan ini 

hampir sejalan dengan Ha & Perks (2005) yang membuktikan bahwa Brand 

Familiarity memiliki pengaruh positif pada satisfaction, sementara satisfaction 

adalah bentuk dari Brand Love (Caroll & Ahuvia, 2006). 

  Original 
Sample (O) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

Keterangan 

Social Interactive Engagement_ -> 
Destination Familiarity 

0.848 23.263 Signifikan 

  Original 
Sample (O) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

Keterangan 

Destination Familiarity -> Brand 
Love 

0.995 4.422 Signifikan 
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4.7 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang dapat 

diimplementasikan oleh pihak yang bersangkutan: 

1. Peran Social Interactive Engagement yang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Destination Familiaritydinilai sangat penting. Sebab secara 

langsung peningkaatan Social Interactive Engagement akan meningkatkan 

Destination Familiaritydan Destination Familiarityakan meningkatkan 

Brand Love.  

2. Hasil penelitian ini memverifikasi bahwa Destination Familiarity yang 

memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love. Hal ini berarti bahwa ketika 

seseorang telah familiar terhadap destinasi yang pernah di kunjunginya, dan 

di pengaruhi kecintaan pada destinasi tersebut makan akan meningkatkan 

kecintaan seseorang untuk mengunjungi destinasi tersebut.  

Penelitian ini berguna untuk pemasar pada umumnya dan pemasar destinasi 

pada khususnya. Pemasar dapat mengacu pada hasil temuan penelitian ini dalam 

menerapkan kegiatan di sosial media Instagram. Diketahui bahwa dengan 

banyaknya interaksi pada akun instagram perusahaan / produk / jasa / destinasi 

wisata dapat meningkatkan pengetahuan melalui postingan di akun instagram yang 

bersangkutan sehingga wisatawan merasa mengenal dan mencintai destinasi 

tersebut. 
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Brand Love. Hasil analisis data yang dilakukan dengan 

menggunakan analisis SmartPLS menunjukan bahwa terdapat hipotesis yang tidak 

terbukti memiliki korelasi dan terdapat pula hipotesis yang terbukti memiliki 

korelasi yang signifikan. Adapun beberapa kesimpulan yang daat diambil dari 

penelitian ini ialah sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil pegujian hipotesis, dari 4 hipotesis yang ada terdapat 

1 hipotesis yang tidak dapat diterima, yaitu Pengaruh Social Identity 

terhadap Brand Love. 

2. Social Interactive Engagementsecara positif berpengaruh terhadap 

Social Identity.  

3. Social Interactive Engagement berpengaruh positifterhadap Destination 

Familiarity. 

4. Destination Familiarity yang memiliki pengaruh positif terhadap Brand 

Love. 
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5.2 Saran 

Penelitian ini harus diakui masih memiliki beberapa kekurangan dalam 

pelaksanaannya, oleh sebab itu penelitian lanjutan diperlukan untuk 

menyempurnakan hasil hasil dari penelitian ini. Saran yang dapat diberikan 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk penelitian selanjutnya antara 

lain:  

1. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti satu akun instagram saja, 

disarankan penelitian selanjutnya agar dapat meneliti menggunakan 

beberapa akun sehingga dapat meningkatkan generalisasi 

temuannya. 

2. Penelitian ini tidak membedakan antara orang yang sudah pernah 

mengunjungi destinasi dengan orang yang belum pernah 

mengunjungi destinasi. Akan lebih menarik bila penelitian 

selanjutnya dapat mengambil sampel wisatawan yang belum pernah 

sama sekali mengunjungi destinasi tersebut. 

3. Penelitian selanjutnya dapat pula meneliti mengenai Social Identity 

dengan Brand Love dikonteks industri yang berbeda. 
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Lampiran 1: Kuisioner Penelitian 

Nama saya Vanessa Ghayatrie dari Indonesia Banking School jurusan 

manajemen. Kepada Bapak/Ibu/Saudara/i yang terhormat, silahkan mengisi 

kuisioner berikut yang bertujuan untuk mengetahui mengenai interaksi dan 

kecintaan seseorang terhadap suatu destinasi wisata. Sebelumnya, saya ucapkan 

terima kasih yang sebesar - besarnya atas perhatian dan waktu Bapak/Ibu/Saudara/i. 
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Lampiran 2 

Path Coefficients 

 

 

R Square 

 

 

Average Variance Extracted (AVE) 

 

 

Composite Reliability 

 

 

 

Original 

Sample (O)

Sample 

Mean (M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

T Statistics 

(|O/STDEV|)
P Values

Destination Familiarity -> Brand Love 0.924 0.886 0.252 3.672 0.000
Social Identity -> Brand Love -0.635 -0.595 0.264 2.406 0.016
Social Interactive Engagement_ -> Brand Love 0.414 0.406 0.201 2.060 0.040
Social Interactive Engagement_ -> Destination Familiarity 0.849 0.851 0.034 25.045 0.000
Social Interactive Engagement_ -> Social Identity 0.908 0.908 0.024 37.950 0.000

Original 

Sample (O)

Sample 

Mean (M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

T Statistics 

(|O/STDEV|)
P Values

Brand Love 0.544 0.553 0.094 5.797 0.000
Destination Familiarity 0.721 0.725 0.057 12.603 0.000
Social Identity 0.824 0.826 0.043 19.160 0.000

Original 

Sample (O)

Sample 

Mean (M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

T Statistics 

(|O/STDEV|)
P Values

Brand Love 0.749 0.741 0.064 11.672 0.000
Destination Familiarity 0.777 0.778 0.036 21.815 0.000
Social Identity 0.864 0.864 0.025 34.851 0.000
Social Interactive Engagement_ 0.764 0.764 0.036 21.290 0.000

Original 

Sample (O)

Sample 

Mean (M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

T Statistics 

(|O/STDEV|)
P Values

Brand Love 0.960 0.957 0.015 64.905 0.000
Destination Familiarity 0.969 0.969 0.006 149.776 0.000
Social Identity 0.962 0.962 0.008 123.276 0.000
Social Interactive Engagement_ 0.963 0.962 0.007 130.979 0.000
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Cronbach's Alpha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original 

Sample (O)

Sample 

Mean (M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

T Statistics 

(|O/STDEV|)
P Values

Brand Love 0.952 0.948 0.019 49.855 0.000
Destination Familiarity 0.964 0.964 0.008 122.270 0.000
Social Identity 0.948 0.947 0.011 83.552 0.000
Social Interactive Engagement_ 0.955 0.955 0.009 102.486 0.000
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