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Abstract 

Social media are the new media for marketing with relatively small cost. Marketing 

with this new media are hoped to be able give effects on company values. The purpose of this 

research are to find the connection between social media activities and brand equity, between 

brand equity and purchase intention.  

This research is a descriptive quantitative research, this research used survey method 

for collecting data. The sample of this research are some of the followers of Cotton Ink who 

haven’t buy their products. The respondents are chosen by convenience sampling. The result 

of analysis are processed with Structural Equation Model (SEM) and the summary of the 

results are: 1) Perceived Information have positive effect on Brand Equity. 2) Perceived 

Entertainment have positive effect on Brand Equity. 3) Perceived Interaction doesn’t have 

positive effect on Brand Equity. 4) Perceived Word of Mouth have positive effect on Brand 

Equity. 5) Brand Equity have positive effect on Purchase Intention. 

Keywords: Perceived Information, Perceived Entertainment, Perceived Interaction, Perceived 

Word of Mouth, Brand Equity, Purchase Intention 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Neil Blumenthal co-CEO Waby Parker, bisnis startup adalah perusahaan yang 

berusaha untuk menyelesaikan masalah dimana solusi tidak jelas dan sukses tidak terjamin 

(Robehmed, 2013). Terdapat statistik bahwa 9 dari 10 bisnis startup gagal untuk bertahan 

(Patel, 2015). Salah satu alasan kegagalan tersebut adalah bisnis model yang salah, dimana 

para wirausahawan berpikir untuk mendapatkan konsumen itu mudah. Mereka mempunyai 

asumsi seperti itu karena mereka membuat produk, website, dan jasa yang unik akan 

memberikan mereka konsumen (Skok, 2010). Terdapat suatu masalah kepada bisnis startup 

bahwa mereka mempunyai keuangan dan sumber daya manusia yang terbatas, sehingga 

bisnis startup harus mengurangi biaya pada pemasaran (Zontanos & Anderson, 2004). 

Kesulitan yang dihadapi saat meningkatkan angka penjualan adalah biaya pemasaran yang 

setiap tahun terus meningkat dan membentuk pasar membutuhkan 10-15 tahun (Ardhiati, 

2016). Berdasarkan informasi tersebut, bisnis startup dapat menggunakan media sosial 

sebagai alternatif komunikasi pemasaran produk atau jasa karena biayanya yang relatif kecil 

(Herman, 2015). Peneliti melakukan observasi terhadap brand Cotton Ink dengan responden 

berjumlah 72 responden dan mendapatkan hasil bahwa 73,6% mengetahui brand Cotton Ink. 

Sebanyak 26,4% tidak mengetahui Cotton Ink. Hasil tersebut menunjukkan brand awareness 

yang dimiliki Cotton Ink cukup baik karena lebih dari 50% responden mengetahui brand 

tersebut. Pada observasi selanjutnya, 69,4% responden yang sudah mengetahui Cotton Ink 
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belum pernah membeli produk Cotton Ink dan 30,6% sudah membeli produk Cotton Ink. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa purchase intention dari responden masih belum tinggi 

dan menjadi masalah bagi Cotton Ink. 

Gambar 1.1 Top Active Social Platforms Januari 2015

 

Sumber: wearesocial.sg, Januari 2015 

Menurut Jackson (2015) dalam pemasaran bisnis, media sosial yang terkuat adalah 

facebook dan instagram. Pemilihan media sosial untuk pemasaran bergantung pada konten 

yang ingin disampaikan, contohnya berita, event, kontes, dan kampanye perusahaan. Suatu 

perusahaan tidak hanya memiliki satu media sosial tetapi mempunyai berbagai macam 

media sosial seperti facebook dan instagram untuk memenihi kebutuhan dalam pemasaran. 

Jika dibandingkan kedua media sosial tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. 

Gambar 1.2 Pengguna Instagram yang Mem-follow Digital Retailers

 

Sumber: eMarketer.com, Januari 2016 
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Gambar 1.2 menunjukkan 56% pengguna instagram mem-follow akun digitail retailers 

yang penggunanya berusia 18-35 tahun di Indonesia. Hasil dari 56% reponden, 67,5% mem-

follow bisnis baju, 64,9% aksesoris baju, 14,9%  mainan dan figurin, 35,1% elektronik, 

32,5% kosmetik, 31,6% kuliner, dan yang lainnya 4,4%. Berdasarkan data tersebut bisnis 

yang berpotensial untuk melakukan pemasaran di media sosial instagram adalah bisnis di 

bidang baju dan aksesoris baju. Hal tersebut menunjukkan adanya suatu peluang pada 

Cotton Ink untuk memasarkan produk melalui instagram dan meningkatkan tingkat 

penjualan. Tidak hanya Cotton Ink yang berpeluang dalam pemasaran melalui instagram 

tetapi pesaing lain dapat menggunakan peluang tersebut untuk pemasaran produk, sehingga 

Cotton Ink mempunyai permasalahan dalam bersaing dengan bisnis yang terkait. 

Sebagaimana diuraikan diatas, media sosial pada marketing dan bisnis startup dapat 

memberikan suatu keuntungan yaitu biaya yang rendah bagi perusahaan startup termasuk di 

Indonesia. Penelitian yang masih sedikit tentang pemasaran di media sosial membuka 

kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti ingin menelaah 

lebih lanjut apakah aktifitas di media sosial yang terdiri atas perceived information, 

entertainment, interaction, dan word of mouth akan berpengaruh terhadap brand equity. 

Lebih jauh lagi akan ditelaah pengaruh brand equity terhadap purchase intention pada brand 

Cotton Ink. 

2. LANDASAN TEORI 

Marketing 

 Marketing adalah mengidentifikasi dan mempertemukan manusia dan kebutuhan 

sosial. Jika menggunakan definisi singkat yaitu mempertemukan kebutuhan secara 

menguntungkan (Kotler & Keller, 2009). 

Digital Marketing 

 Digital Marketing Institute mendefinisikan digital marketing sebagai penggunaan 

teknologi digital untuk membuat komunikasi terukur, tertuju, dan terpadu yang membantu 

mendapat dan menjaga konsumen sambil membangun hubungan yang lebih dalam dengan 

mereka. Penggunaan digital marketing saat ini adalah pemasaran pencarian berbasis 

internet, iklan digital, dan iklan banner digital (Wymbs, 2011). 

Social Media 

 Menurut Kaplan & Andreas (2010) social media adalah grup aplikasi berbasis internet 

yang dibuat dengan fondasi ideologi dan teknologi dari web 2.0, dan hal itu memungkinkan 

suatu kreasi dan pertukaran oleh konten yang dihasilkan oleh pengguna. Kaplan & Andreas 

(2010) membuat suatu bagan dimana memposisikan setiap media sosial berdasarkan tingkat 

kehadiran sosial dengan gambaran diri menjadi 6 bagian. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Social Media dari Tingkat Kehadiran Sosial dan Gambaran Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kaplan & Andreas (2010) 

Pengaruh Perceived Information Terhadap Brand Equity 

 Information dari suatu official page produk dapat memberikan kemudahan kepada 

calon customer (Kim & Ko, 2012). Informasi yang diberikan membuat masyarakat dapat 

mengetahui harga, jenis, kualitas produk dan lebih mengenal brand dari produk. Informasi 

tersebut dapat mempengaruhi penilaian konsumen secara subjektif atau objektif. Penilaian 

tersebut berupa value produk yang ditampilkan di social media. Konsumen juga bisa menilai 

suatu rasa kedekatan dengan brand jika informasi yang disajikan akurat dan terpecaya. 

Menurut DEI Worldwide (2008) 70% pengguna social media membuka social media untuk 

mencari informasi dan 49% membuat keputusan untuk membeli karena informasi tersebut 

(Kim & Ko, 2012). Jika salah satu teknik pemasaran adalah memberikan informasi yang 

tepat kepada calon konsumen dan brand tersebut mempunyai brand image yang positif maka 

hal tersebut memungkinkan dapat meningkatkan brand equity. Maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H1: Perceived Information berpengaruh positif terhadap Brand Equity 

Pengaruh Perceived Entertainment Terhadap Brand Equity 

 Entertainment memberikan suatu rasa senang pada saat masyarakat membuka 

instagram dari produk tersebut. Menurut Cha (2009) tingkat kesenangan yang didapat akan 

mempengaruhi secara positif pengguna untuk terus menerus membuka akun tersebut. Jika 

konsumen terus menerus membuka instagram tersebut akan mempengaruhi bagaimana dia 

menilai suatu produk itu. Pada saat terjadi kegiatan yang terus menerus, akan tertempel di 

pikiran pengguna suatu brand yang nantinya jika terekspos suatu kategori yang sama dengan 

brand akan terjadi brand recall yaitu teringat kembali suatu brand pada kategori produk 

tertentu. Menurut Keller (2013) jika konsumen dapat mengingat kembali brand dengan 

hanya mendengar atau melihat gambar atau slogan produk hal tersebut meningkatkan afeksi 

positif terhadap brand sehingga dapat meningkatkan brand equity. Kim & Ko (2012) 

membuktikan bahwa variabel entertainment berpengaruh positif terhadap variabel brand 

equity. Maka dapat diajukan suatu hipotesis sebagai berikut: 

H2: Perceived Entertainment berpengaruh positif terhadap Brand Equity 
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Pengaruh Perceived Interaction Terhadap Brand Equity 

 Menurut Miller, Fabian, dan Lin (2009) hal yang penting pada social media adalah 

interaksi antara konsumen dengan komunitas dan difasilitasi dengan komunikasi yang cepat, 

interaktif, dan biaya rendah. Menurut Pourazad & Pare (2015) konsumen dapat mengikuti 

program-program yang menyangkut pautkan followers sehingga terjadi banyak interaksi 

dua arah, program tersebut bisa berupa hashtag, pembuatan video atau foto terbaik untuk 

mendapatkan hadiah dari toko tersebut. Program pemasaran yang bertujuan menambah 

interaksi ini akan menghasilkan dampak yang besar terhadap pemikiran konsumen terhadap 

produk. 

 Menurut Coursaris et. al (2016) pesan yang interaktif dapat berpengaruh secara positif 

terhadap brand equity dengan cara memicu keadaan perasaan positif. Semakin interaktif 

maka semakin meningkat rasa suka terhadap brand dan menambah nilai dari brand tersebut. 

Menurut Keller (2013) brand image adalah faktor yang dapat meningkatkan brand equity, 

maka karena interaktifitas yang ada di social media tinggi membangun suatu brand image 

positif terhadap bisnis tersebut. Kim & Ko (2012) membuktikan bahwa variabel interaction 

berpengaruh positif terhadap variabel brand equity. Maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Perceived Interaction berpengaruh positif terhadap Brand Equity 

Pengaruh Perceived Word of Mouth Terhadap Brand Equity 

 Menurut Pourazad & Pare (2015) word of mouth juga bisa mengajak konsumen lain 

untuk ikut membagi kepada publik suatu event dari brand sehingga WOM terus berkembang 

dan hal ini sangat efektif untuk pemasaran produk. 

Menurut King et al. (2014) semakin banyak volume informasi yang positif tersebar luas 

tentang brand semakin banyak pengguna mengetahui brand tersebut sehingga 

meningkatkan brand awareness. Jika brand awareness meningkat maka brand equity akan 

meningkat (Keller, 2013). Maka received Word of Mouth diajukan dalam hipotesis sebagai 

berikut: 

H4: Perceived Word of Mouth memberikan efek positif terhadap Brand Equity 

Pengaruh Brand Equity Terhadap Purchase Intention 

Menurut Kim & Ko (2012) brand equity mempunyai andil dalam mempengaruhi 

pemikirian dan niat konsumen dalam pemutusan pembelian. Penilaian terhadap brand itu 

sendiri juga dapat mempengaruhi keputusan untuk membeli produk. Menurut Vogel et al. 

(2008) kekuatan brand yang kuat mempengaruhi perilaku konsumen terhadapnya, dengan 

nilai brand yang kuat dan terkenal pada suatu komunitas dampak yang bisa diberikan adalah 

suatu keputusan pembelian produk. Semakin kuat dan terkenal nama brand di media sosial 

atau komunitas maka niat untuk membeli produk tersebut akan semakin tinggi dibandingkan 

dengan produk pesaingnya. Brand equity mempunyai kemungkinan mempengaruhi secara 

positif terhadap purchase intention. 

H5: Brand equity memberikan efek positif terhadap purchase intention 
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3. METODE PENELITIAN 

Objek dari penelitian ini adalah media sosial Instagram sebuah bisnis startup dalam 

bidang retail fashion yaitu Cotton Ink. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat 

Jabodetabek pengguna instagram yang meng-follow Cotton Ink. 

Operasionalisasi Variabel 

 

 

 

Variables Definition Measurement Scaling 

Perceived 

Information 

(IF) 

Persepsi akan 

adanya data yang 

relevan dan 

berkualitas tentang 

produk yang ada di 

media sosial 

(Pourazad & Pare 

2015) 

IF1. Konten yang ada di media 

sosial Cotton Ink up-to-date 

IF2. Media sosial Cotton Ink 

menyajikan informasi yang berguna 

tentang produk mereka 

IF3. Saya dapat menemukan 

informasi yang saya cari di media 

sosial Cotton Ink  

(Kim & Ko 2012) 

IF4. Media sosial Cotton Ink 

menyajikan informasi harga produk 

(Kuo & Chen 2011) 

Interval Scaling 

1-7 

Perceived 

Entertainment 

(ET) 

Persepsi akan 

adanya kesenangan 

dan kenikmatan 

yang didapat pada 

saat menjelajahi 

halaman media 

sosial 

(Pourazad & Pare 

2015) 

ET1. Konten yang ada di media 

sosial Cotton Ink terlihat menarik 

ET2. Menjelajahi media sosial 

Cotton Ink membuat saya gembira 

ET3. Mengumpulkan informasi 

produk dari media sosial Cotton 

Ink adalah hal yang menyenangkan 

ET4. Menjelajahi media sosial 

Cotton Ink adalah hal yang 

menyenangkan dalam mengisi 

waktu luang 

(Kim & Ko 2010) 

Perceived 

Interaction 

(IN) 

Persepsi akan 

adanya suatu 

aktifitas dimana 

pengguna dapat 

bertukar opini, 

kritik, dan komentar 

dengan pengguna 

lain 

(Pourazad & Pare 

2015) 

 

IN1. Media sosial Cotton Ink 

memungkinkan saya untuk 

membagi opini 

IN2. Media sosial Cotton Ink 

memungkinkan penggunanya untuk 

saling berdiskusi 

IN3.  Media sosial Cotton Ink 

memungkinkan penggunanya untuk 

berinteraksi 

IN4. Media sosial Cotton Ink 

memungkinkan penggunanya untuk 

berbagi informasi 

(Kim & Ko 2010) 
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Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

 

Metode Analisis Data 

Metode pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data penelitian adalah 

menggunakan metode SEM. SEM atau Structural Equation Modeling menggunakan 

analisis dari struktur kovarians untuk menjelaskan kasualitas diantara konstruk. Metode 

SEM mempunyai batasan untuk mempresentasikan hanya satu hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel-variabel independen. Kelebihan utama dari SEM adalah bahwa 

Variables Definition Measurement Scaling 

Perceived Word of 

Mouth 

(PW) 

Sebuah komunikasi 

individu ke individu 

secara lisan diantara 

penerima dan 

komunikator yang 

penerima 

menangkap sebagai 

non komersil, 

mengenai sebuah 

brand, produk, atau 

jasa 

(Lam, Lee, Mizerski, 

2009) 

PW1. Saya melihat banyak review 

positif tentang Cotton Ink dalam 

Instagramnya 

PW2. Saya sering 

direkomendasikan Cotton Ink oleh 

teman saya di Instagram Cotton Ink 

PW3. Teman saya memberi tahu 

saya hal-hal positif tentang Cotton 

Ink di Instagram Cotton Ink 

(Schumann et. al, 2010) 

PW4. Saya ingin mencari tahu 

informasi tentang Cotton Ink dari 

kerabat dekat saya di Instagram 

(Lam, Lee, Mizerski, 2009) 

Interval Scaling 

1-7 Brand Equity 

(BE) 

Penilaian subjektif 

konsumen terhadap 

suatu merek 

melampaui dan di 

luar nilai dasarnya 

(Kim & Kuo, 

2012) 

BE1. Cotton Ink adalah merek yang 

kuat 

BE2. Cotton Ink adalah merek yang 

unik 

BE3. Cotton Ink adalah merek yang 

menarik 

BE4. Cotton Ink adalah merek yang 

menyenangkan 

(Vogel, Evanschitzky, Ramaseshan, 

2008) 

Purchase Intention 

(PI) 

Kombinasi dari 

minat konsumen 

untuk melakukan 

pembelian produk 

(Kim & Ko 2012) 

PI1. Saya ingin membeli produk 

Cotton Ink 

PI2. saya akan membeli sesuatu 

yang saya suka dari Cotton Ink 

PI3. Saya kemungkinan membeli 

sesuatu untuk diri sendiri dari 

Cotton Ink 

PI4. saya akan mengunjungi 

website Cotton Ink untuk membeli 

produk Cotton Ink di saat 

mendatang 

(Kim & Lennon, 2013) 
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beberapa hubungan dependen yang saling terkait dapat diestimasi secara bersamaan dan hal 

tersebut dapat merepresentasikan konsep yang tidak teramati atau variabel latent (Cooper 

& Schindler, 2011). Menurut Malhotra (2010), terdapat 6 langkah dalam menggunakan 

Structural Equation Model (SEM) yaitu: 1) Mendefinisikan konstruk individual 2) 

Spesifikasi Model 3) Mengkaji realibilitas dan validitas model pengukuran 4) Spesifikasi 

model struktural jika pengukuran valid 5) Mengkaji validitas model struktural 6) Membuat 

kesimpulan dan membuat rekomendasi. 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Total sampel dari penelitian ini adalah 120 orang, dengan mayoritas sampel perempuan 

dibandingkan laki-laki dikarenakan Cotton Ink adalah toko retail khusus wanita. Hasil Uji 

Validitas dan Reliabilitas variabel menunjukkan semua valid tetapi variabel perceived 

information tidak reliabel sehingga diperlukan penghapusan indikator sehingga variabel 

tersebut menjadi reliabel. Kemudian terdapat uji goodness of fit untuk melihat kecocokan 

model penelitian terhadap model dasar dari jurnal sebelumnya. Hasil dibawah ini 

menunjukkan kecocokan yang baik karena terdapat 2 good fit dan marginal fit. 

Tabel Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (good fit) 1.781 Good fit 

CFI ≥ 0.90 (good fit) 0.925 Good fit 

RMSEA < 0.08 (good fit) 0.081 Marginal fit 

         Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22 

Analisis Pengaruh Perceived Information Terhadap Brand Equity 

 Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif 

antara Perceived Information terhadap Brand Equity. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

suatu informasi yang diberikan dalam instagram Cotton Ink akan membuat kekuatan brand 

semakin meningkat di pikiran konsumen. Informasi yang diberikan Cotton Ink mendukung 

teori dari Kim & Ko (2012) bahwa informasi dapat mempengaruhi pikiran konsumen 

terhadap suatu brand. Semakin baik kualitas informasi yang diberikan maka semakin baik 

brand equity Cotton Ink. Menurut Pourazad & Pare (2015), informasi yang dicari adalah 

informasi yang relevan dengan produk seperti jenis produk dan harga produk. Jika Cotton 

Ink senantiasa memberikan informasi yang relevan tentang produknya di instagram akan 

dapat meningkatkan brand equity Cotton Ink. 

Analisis Pengaruh Perceived Entertainment Terhadap Brand Equity 

 Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Perceived Entertainment terbukti 

memiliki pengaruh positif terhadap Brand Equity. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

konsumen yang melihat konten di instagram Cotton Ink merasa terhibur saat menghabiskan 

waktu melihat konten dari Cotton Ink. Hal ini mendukung teori dari Keller (2013) karena 
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konsumen senang menghabiskan waktu melihat konten dari Cotton Ink mereka menjadi 

terus mengingat brand Cotton Ink (brand recall) membuat brand equity meningkat menjadi 

lebih positif. Hipotesis ini mendukung teori dari Kim & Ko (2012) bahwa entertainment 

mempunyai pengaruh positif terhadap brand equity. 

Analisis Pengaruh Perceived Interaction Terhadap Brand Equity 

 Hipotesis ini tidak terbukti signifikan antara variabel Perceived Interaction terhadap 

Brand Equity. Hasil analisis ini tidak mendukung teori seperti Coursaris et. al (2016) bahwa 

interaktifitas dapat memicu perasaan positif antara konsumen dengan Cotton Ink. Terlihat 

dari instagram Cotton Ink bahwa interaksi pada setiap konten antara konsumen dengan 

Cotton Ink sedikit. Jika media sosial instagram dibandingkan dengan situs forum akan 

terlihat jauh lebih banyak interaksi di forum. 

Analisis Pengaruh Perceived Word of Mouth Terhadap Brand Equity 

 Hipotesis Perceived Word of Mouth terhadap Brand Equity terbukti signifikan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa banyak konsumen yang mengetahui dan disarankan untuk 

mencari Cotton Ink dari kerabat atau orang lain. Konsumen menerima banyak komentar 

baik tentang Cotton Ink membuat mereka mencoba membuka akun instagram Cotton Ink 

untuk melihat-lihat. Hal ini mendukung teori King et al. (2014) bahwa semakin orang 

menerima banyak informasi positif terhadap brand maka brand awareness Cotton Ink 

semakin meningkat dan hal tersebut meningkatkan brand equity Cotton Ink. Hasil analisa 

menunjukkan semakin banyak konsumen menerima komentar atau review yang baik tentang 

Cotton Ink makan semakin baik brand equity. Maka pemasaran melalui WOM terbukti 

efektif untuk meningkatkan brand equity. 

Analisis Pengaruh Brand Equity Terhadap Purchase Intention 

 Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Brand Equity terbukti berpengaruh positif 

terhadap Purchase Intention. Analisa tersebut menunjukkan bahwa brand equity yang bagus 

dari Cotton Ink membuat konsumen ingin membeli produk Cotton Ink. Brand equity sudah 

terbukti dari penelitian seperti Kim & Ko (2012) dan Vogel et. al (2008) dapat 

mempengaruhi purchase intention konsumen. Hasil ini juga menunjukkan bahwa jika ingin 

meningkatkan purchase intention Cotton Ink maka brand equity harus terus ditingkatkan. 

Hasil hipotesis ini mendukung teori Vogel et al. (2008) bahwa kekuatan brand akan 

mempengaruhi perilaku konsumen terhadapnya dan memberikan dampak terhadap 

keputusan konsumen untuk melakukan pembelian produk. Semakin tinggi kekuatan brand 

maka konsumen semakin ingin membeli produk tersebut. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian untuk menguji hipotesis yang diajukan pada instagram Cotton Ink dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Perceived Information terbukti berpengaruh secara 

positif terhadap Brand Equity dalam penelitian ini 2) Perceived Entertainment terbukti 

berpengaruh secara positif terhadap Brand Equity dalam penelitian ini 3) Perceived 

Interaction tidak terbukti berpengaruh secara positif terhadap Brand Equity dalam penelitian 

ini 4) Perceived Word of Mouth terbukti berpengaruh secara positif terhadap Brand Equity 
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dalam penelitian ini 5) Brand Equity terbukti berpengaruh secara positif terhadap Purchase 

Intention dalam penelitian ini 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Cotton Ink dan untuk peneliti lain adalah 

sebagai berikut: 1) Memberikan informasi tambahan pada setiap konten di instagram 

sehingga konsumen lebih mudah untuk mencari produk yang mereka lihat di instagram. 

Informasi dapat berupa nama produk, link webstore dari produk, dan harga dari produk. 2) 

Membuat suatu program di instagram seperti giveaway yang berarti konsumen harus 

menyebarkan atau repost konten di Cotton Ink untuk mendapatkan hadiah dari Cotton Ink. 

3) Memberikan konten yang baru dan menarik setiap harinya, sehingga dari kontent tersebut 

followers terhibur dan diikuti dengan informasi tentang produk pada setiap kontennya 

karena followers merasa senang untuk mengumpulkan informasi pada instagram Cotton Ink. 
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LAMPIRAN 

1. Overall model fit (sebelum & sesudah penghapusan) 

 

2. Overall structural model fit 
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3. Standardized Reggression Weight (Measurement model) 

 

  Sebelum Penghapusan        Setelah Penghapusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Standardized Reggression Weight (Structural Model) 

   Estimate 

BE <--- IF ,346 

BE <--- ET ,341 

BE <--- IN -,109 

BE <--- PW ,387 

PI <--- BE ,846 

IF3 <--- IF ,704 

IF2 <--- IF ,812 

IF1 <--- IF ,723 

ET4 <--- ET ,820 

ET3 <--- ET ,861 

ET2 <--- ET ,851 

ET1 <--- ET ,624 

   Estimate 

IF4 <--- IF ,538 

IF3 <--- IF ,728 

IF2 <--- IF ,786 

IF1 <--- IF ,694 

ET4 <--- ET ,821 

ET3 <--- ET ,861 

ET2 <--- ET ,851 

ET1 <--- ET ,624 

IN4 <--- IN ,832 

IN3 <--- IN ,821 

IN2 <--- IN ,856 

IN1 <--- IN ,828 

PW4 <--- PW ,815 

PW3 <--- PW ,835 

PW2 <--- PW ,796 

PW1 <--- PW ,659 

BE4 <--- BE ,868 

BE3 <--- BE ,902 

BE2 <--- BE ,891 

BE1 <--- BE ,902 

PI4 <--- PI ,889 

PI3 <--- PI ,819 

PI2 <--- PI ,895 

PI1 <--- PI ,875 

   Estimate 

IF3 <--- IF ,700 

IF2 <--- IF ,824 

IF1 <--- IF ,715 

ET4 <--- ET ,821 

ET3 <--- ET ,861 

ET2 <--- ET ,851 

ET1 <--- ET ,624 

IN4 <--- IN ,832 

IN3 <--- IN ,820 

IN2 <--- IN ,855 

IN1 <--- IN ,829 

PW4 <--- PW ,814 

PW3 <--- PW ,835 

PW2 <--- PW ,798 

PW1 <--- PW ,660 

BE4 <--- BE ,868 

BE3 <--- BE ,902 

BE2 <--- BE ,891 

BE1 <--- BE ,902 

PI4 <--- PI ,888 

PI3 <--- PI ,819 

PI2 <--- PI ,895 

PI1 <--- PI ,876 
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   Estimate 

IN4 <--- IN ,832 

IN3 <--- IN ,820 

IN2 <--- IN ,855 

IN1 <--- IN ,829 

PW4 <--- PW ,804 

PW3 <--- PW ,833 

PW2 <--- PW ,802 

PW1 <--- PW ,672 

BE4 <--- BE ,869 

BE3 <--- BE ,905 

BE2 <--- BE ,888 

BE1 <--- BE ,903 

PI1 <--- PI ,877 

PI2 <--- PI ,896 

PI3 <--- PI ,819 

PI4 <--- PI ,885 

 

5. Goodness of Fit 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 57 390,107 219 ,000 1,781 

Saturated model 276 ,000 0   

Independence model 23 2520,857 253 ,000 9,964 

 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,845 ,821 ,926 ,913 ,925 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,081 ,068 ,094 ,000 

Independence model ,274 ,265 ,284 ,000 
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6. Reggression Weights 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

BE <--- IF ,430 ,127 3,371 ***  

BE <--- ET ,350 ,138 2,533 ,011  

BE <--- IN -,118 ,122 -,964 ,335  

BE <--- PW ,399 ,151 2,649 ,008  

PI <--- BE ,926 ,090 10,255 ***  

IF3 <--- IF 1,000     

IF2 <--- IF 1,137 ,153 7,449 ***  

IF1 <--- IF ,866 ,126 6,871 ***  

ET4 <--- ET 1,000     

ET3 <--- ET 1,156 ,105 11,055 ***  

ET2 <--- ET 1,084 ,100 10,873 ***  

ET1 <--- ET ,612 ,085 7,212 ***  

IN4 <--- IN 1,000     

IN3 <--- IN ,978 ,093 10,522 ***  

IN2 <--- IN 1,089 ,097 11,196 ***  

IN1 <--- IN ,976 ,091 10,702 ***  

PW4 <--- PW 1,000     

PW3 <--- PW 1,192 ,118 10,124 ***  

PW2 <--- PW 1,166 ,121 9,639 ***  

PW1 <--- PW ,701 ,091 7,720 ***  

BE4 <--- BE 1,000     

BE3 <--- BE 1,020 ,072 14,228 ***  

BE2 <--- BE 1,082 ,079 13,693 ***  

BE1 <--- BE 1,103 ,078 14,168 ***  

PI1 <--- PI 1,000     

PI2 <--- PI 1,069 ,077 13,900 ***  

PI3 <--- PI ,975 ,083 11,686 ***  

PI4 <--- PI ,965 ,071 13,575 ***  

7.  
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