
1 Indonesia Banking School 
	

PENGARUH SOCIAL INTERACTIVE ENGAGEMENT TERHADAP BRAND LOVE 
MELALUI SOCIAL IDENTITY DAN DESTINATION FAMILIARITY PADA SOCIAL 

MEDIA 
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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.  

 

Keywords: 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. 

1. PENDAHULUAN 

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.	

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna 
mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai 
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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. 

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). 

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 Error! No text of specified style in document..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 
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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.” 

2. LANDASAN TEORI 
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). 
Brand Love 
 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 
merek tersebut. 
Social Interactive Engagement 
 Menurut Vernuccio (2015) Social Interactive Engagement adalah pengukuran tingkat 
yang lebih tinggi dari hubungan konsumen dengan konteks media sekitarnya dibandingkan 
dengan langkah-langkah pengalaman masing-masing orang. 
Social Identity 
 Menurut Tajfel (1991) Social Identity adalah konsep diri individu yang berasal dari 
pengetahuannya tentang keanggotaan dari suatu kelompok sosial bersamaan dengan nilai 
dan emosi yang signifikan yang melekat terhadap keanggotaan tersebut. 
Destination Familiarity 
 Menurut Kim & Zhou (1996) Familiarity merupakan faktor yang sangat penting 
dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian/pembayaran suatu produk. 

Pengaruh 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. Maka hipotesis yang 
diajukan adalah sebagai berikut: 

H1: Social Interactive Engagement berpengaruh positif terhadap Social Identity 
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Pengaruh Social Identity Terhadap Brand Love 

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. 
Maka dapat diajukan suatu hipotesis sebagai berikut: 
H2: Social Identity berpengaruh positif terhadap Brand Love 

Pengaruh Social Interactive Engagement Terhadap Destination Familiarity 

Satu tingkat keterlibatan selebriti berkemungkinan berkaitan positif dengan tingkat 
familiarity dengan tujuan yang menandakan selebriti. Selain itu, tingkat 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. Maka diajukan 
hipotesis sebagai berikut: 

H3: Social Interactive Engagement berpengaruh positif terhadap Destination Familiarity 

Pengaruh 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. Maka received Word of Mouth 
diajukan dalam hipotesis sebagai berikut: 

H4: Destination Familiarity berpengaruh positif terhadap Brand Love  
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3. METODE PENELITIAN 
Objek dalam penelitian ini adalah penikmat wisata Bali dengan sampel penelitiannya 

yaitu wisatawan Indonesia yang memiliki akun instagram.. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh masyarakat pengguna instagram yang meng-follow akun instagram @thebalibible. 

Operasional Variabel 

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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Operasional 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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Operasional 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 

 

Metode Analisis Data 

 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).  
 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). 
 
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Total sampel dari penelitian ini adalah 100 orang, dengan mayoritas sampel pria 
dibandingkan wanita. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas variabel menunjukkan semua 
valid tetapi variabel social identity terhadap brand love. 

 Tabel Error! No text of specified style in document..7 Social Identity pada Brand 
Love 

(Sumber: 

Data 

Primer yang diolah peneliti, 2016) 

  Original 
Sample (O) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) Keterangan 

Social Identity -> Brand Love -0.322 1.328 Tidak 
Signifikan 
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Analisis Pengaruh Social Interactive Engagement Terhadap Social Identity 

 Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Social Interactive Engagement 
terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Social Identity. Nilai yang diperoleh lebih besar 
dari 1,96 yang berarti bahwa Social Interactive Engagement memiliki pengaruh signifikan 
dan positif pada Social Identity dengan besar pengaruh 0.908. Hal ini sejalan dengan 
penemuan dari Ho (2014) dan Vernuccio (2015) yang menyatakan bahwa partisipasi dalam 
komunitas sosial media mempengaruhi identifikasi konsumen terhadap komunitas tersebut. 

Analisis Pengaruh Social Identity Terhadap Brand Love 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Social Identity tidak terbukti 
memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love. Hasil pengujian 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 novelty pada 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. 

Analisis Pengaruh Social Interactive Engagement Terhadap Destination Familiarity 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Social Interactive Engagement 
terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Destination Familiarity. Hasil pengujian 
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. 

Analisis Pengaruh Destination Familiarity Terhadap Brand Love 

Hipotesis Destination Familiarity terhadap Brand Love terbukti signifikan. 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 
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membuktikan bahwa Brand Familiarity memiliki pengaruh positif pada satisfaction, 
sementara satisfaction adalah bentuk dari Brand Love (Caroll & Ahuvia, 2006). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

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. 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada untuk peneliti lain adalah sebagai berikut: 
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. Path Coefficients 

 
2. R Square 

 
 

3. Average Variance Extracted (AVE) 

  

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
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4. Composite Reliability 

 
 

5. Cronbach’s Alpha 

 

 

6. Nilai Loadings 

  

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

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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7. Nilai T-Value 
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