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ABSTRACT

Media sosial adalah media baru dalam melakukan pemasaran dengan biaya relatif
kecil. Pemasaran dengan media baru ini diharapkan juga dapat memberikan efek
kepada nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mencari tahu
apakah terdapat pengaruh positif antara aktifitas sosial media dengan brand equity
dan pengaruh brand equity terhadap purchase intention. Penelitian ini adalah
penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik survei untuk
pengumpulan data. Sampel dari penelitian ini adalah sebagian dari followers
instagram Cotton Ink yang belum pernah membeli produk Cotton Ink. Responden
dipilih melalui convenience sampling. Hasil analisa dilakukan dengan metode
Structural Equation Modeling (SEM) dan kesimpulan hasil adalah sebagai
berikut: 1) Perceived Information berpengaruh positif terhadap Brand Equity, 2)
Perceived Entertainment berpengaruh positif terhadap Brand Equity, 3) Perceived
Interaction tidak berpengaruh positif terhadap Brand Equity, 4) Perceived Word
of Mouth berpengaruh positif terhadap Brand Equity, 5) Brand Equity
berpengaruh positif terhadap Purchase Intention.
Kata Kunci: Perceived Information, Perceived Entertainment, Perceived
Interaction, Perceived Word of Mouth, Brand Equity, Purchase Intention
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
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
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). Menurut Peter Thiel co-founder PayPal, startup
adalah inovasi vertikal dan bukan inovasi horizontal. Inovasi vertikal mengarah pada
teknologi baru yang belum diciptakan sebelumnya, sementara inovasi horizontal
membawa teknologi yang sudah ada ke tempat yang tidak memiliki teknologi
tersebut. Contoh startup yang dimaksud adalah facebook, youtube, dan alibaba.
Perusahaan startup memiliki karakteristik seperti pegawai dibawah 20 orang, masih
dalam tahap perkembangan, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi, dan
beroperasi melalui website (Lee, 2015).
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. Hal tersebut berhasil pada beberapa
konsumen pertama, tetapi selanjutnya kan membuat pengeluaran lebih besar
dibandingkan konsumen yang didapat. Terdapat suatu peraturan Cost of Acquiring a
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Customer (CAC) harus lebih rendah dari Lifetime Value of a Customer (LVC). CAC
terdiri dari atas biaya penjualan dan biaya pemasaran yang dikeluarkan dibagi dengan
total konsumen yang didapat. LVC terdiri atas gross margin yang berhubungan
dengan konsumen seperti biaya instalasi, bantuan, dan operasional. Jika biaya
pemasaran yang dikeluarkan berlebihan dapat mengakibatkan CAC melebihi LVC
(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). Salah satu bisnis
startup yang ada di Indonesia gulung tikar yang bernama Shopious. Pemilik dari
Shopious mengatakan bisnisnya mengalami permasalahan meningkatnya biaya untuk
menjalankan akuisisi. Shopious membebankan biaya kepada penjual produk sehingga
mereka harus meningkatkan angka penjualan. Teknik pemasaran yang sudah
dilakukan Shopious adalah search engine optimization (SEO), search engine
marketing (SEM), iklan di facebook, dan SMS. 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).
Menurut website resmi Cotton Ink mengatakan bahwa bisnis startup ini didirikan
pada tahun 2008, pada tahun 2010 webstore online resmi diluncurkan dan
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mempunyai jumlah pengunjung yang terus bertambah pada tahun yang sama. Cotton
Ink adalah sebuah brand khusus baju dan aksesoris wanita yang bertemakan kasual
tapi elegan. 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 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
FACEBOOK
WHATSAPP
TWITTER
FACEBOOK MESSENGER
GOOGLE+
LINKEDIN
INSTAGRAM
SKYPE
PINTEREST
LINE
0%

2%

4%

SOCIAL NETWORK

6%

8%

10%

12%

14%

16%

MESSENGER/CHAT APP

Sumber: wearesocial.sg, Januari 2015
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Banyak media sosial yang digunakan oleh bisnis di Indonesia sebagai media
komunikasi kepada konsumen. Contoh media sosial yang digunakan seperti
Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Untuk berkomunikasi melalui aplikasi
chat yang digunakan adalah Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, dan Line. Jika
dilihat pada gambar 1.1 diatas untuk data penggunaan media sosial di Indonesia yang
paling tinggi adalah facebook sebesar 14%, diikuti dengan twitter, google+, linkedin,
instagram, dan pinterest. 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. Menurut media sosial resmi
Cotton Ink perbandingan likes yang didapat pada setiap post media sosial facebook
dibawah 20 likes sedangkan pada media sosial instagram setiap post mendapatkan
minimal 500 likes. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa engagement pada
media sosial instagram lebih besar dibandingkan facebook.
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Gambar 1.2 Pengguna Instagram yang Mem-follow Digital Retailers

INSTAGRAM USERS AGES 18-35 IN INDONESIA
WHO FOLLOW DIGITAL RETAILERS ON
INSTAGRAM, BY TYPE, JAN 2016
% OF RESPONDENTS

NO
44%

YES
56%

Sumber: eMarketer.com, Januari 2016
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
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menggunakan peluang tersebut untuk pemasaran produk, sehingga Cotton Ink
mempunyai permasalahan dalam bersaing dengan bisnis yang terkait.
Berdasarkan data similarweb.com, Cotton Ink berada pada urutan ke 20 di website
bisnis baju terpopuler di Indonesia. Pesaing lain dari Cotton Ink berada di urutan
nomer 3 dari website bisnis baju terpopuler di Indonesia dengan total pengunjung
sebesar 1 juta pengunjung, sedangkan Cotton Ink mempunyai total pengunjung
sebesar 123 ribu pengunjung. Jika melihat suatu perbandingan harga pada Cotton Ink
dengan pesaing lain melalui official webstore mereka, harga baju yang dijual Cotton
Ink dimulai dari harga 200.000 rupiah sedangkan pesaing lain menjual baju dengan
harga dimulai dari 100.000 rupiah. Hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan
konsumen sehingga konsumen belum mempunyai niat untuk membeli produk dari
Cotton Ink karena harga produk cenderung lebih mahal dibandingkan pesaing.
Observasi yang dilakukan menunjukan terdapat suatu masalah pada purchase
intention brand Cotton Ink.
Menurut Jackson (2015), instagram fokus pada keterlibatan penggunanya kepada
pengguna lain atau bisnis sehingga instagram cocok untuk membangun nilai brand
(brand equity) dan popularitasnya. Brand equity adalah penilaian tidak berwujud
yang bersifat subjektif terhadap suatu brand tanpa memandang nilai brand tersebut
(Kim & Kuo, 2012). Hal tersebut berarti bahwa konsumen menilai suatu brand secara
subjektif tanpa memandang bagaimana kualitas produk atau jasa tersebut. Dalam
media sosial, aktifitas yang dilakukan pengguna untuk mencari informasi
(information),

berinteraksi

(interaction),

melihat

konten

yang

menghibur
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(entertainment), dan menyebarkan info tentang brand kepada pengguna lain (word of
mouth) dapat meningkatkan brand equity (Kim & Ko, 2012). Pernyataan tersebut
menunjukkan bahwa information yang diberikan pada media sosial dapat
mempengaruhi brand equity. Selain informasi terdapat hal lain yang mempengaruhi
brand equity seperti interaction di media sosial, interaksi yang dilakukan pengguna
terhadap minat yang sama pada brand di media sosial dapat menghasilkan suatu sikap
positif terhadap brand (Coursaris et. al, 2016). Menurut Coursaris et. al (2016),
interaksi antar pengguna pada media sosial brand dapat memberikan rasa ketertarikan
dan sikap positif lebih terhadap brand.
Menurut Bergström & Bäckman (2013), pengguna media sosial instagram
membuka konten salah satu brand yang ada di media sosial tersebut ingin melihat
suatu konten yang menarik dan menghibur (entertainment) yang disediakan brand di
instagram nya dan hal tersebut menimbulkan suatu ketertarikan yang kuat terhadap
brand tersebut. Menurut Severi et. al (2014), word of mouth dapat membuat dan
meningkatkan brand equity perusahaan yang akan menghasilkan minat lebih
konsumen terhadap brand. Jika brand equity pada suatu brand sangat positif maka
hal tersebut akan mempengaruhi niat konsumen untuk membeli produk tersebut.
Sikap positif terhadap suatu brand akan menimbulkan keinginan untuk membeli
(purchase intention) produk tersebut (Coursaris et. al, 2016).
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
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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.
1.2 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini menggunakan model dari pengembangan atau modifikasi dari
model sebelumnya. Model ini adalah modifikasi dari penelitian Kim dan Ko (2012).
Pada jurnal Pourazad & Pare (2015), social media activities dipisah menjadi 4
variabel independen yang dimodifikasi dari model Kim & Ko (2012). Hal tersebut
bertujuan untuk menyesuaikan model dengan penelitian dan objek. Dua variabel
equity tidak termasuk pada peneitian ini yaitu value dan relationship, hal tersebut
dikarenakan relationship tidak terbukti berpengaruh pada purchase intention di
penelitian Kim & Ko (2012). Value tidak termasuk dalam penelitian ini karena
menurut Kim et. al (2011) bahwa value berpengaruh secara negatif terhadap LVC,
sedangkan brand equity terbukti berpengaruh positif terhadap LVC dan purchase
intention.
Batasan penelitian ini adalah membahas dampak kepada purchase intention.
Dimana setelah masyarakat menjelajahi media sosial Instagram terdapat pengaruh
yang menghasilkan suatu pemikiran atau niat untuk melakukan suatu pembelian pada
brand yang dijelajahi oleh masyarakat. Variabel purchase intention mempunyai arti
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bahwa sebelumnya masyarakat belum melakukan pembelian terhadap produk dari
brand yang akan diteliti. Alasan memilih variabel purchase intention adalah karena
peneliti ingin melihat respon pengguna media sosial jika terekspos dengan brand
Cotton Ink di Instagram apakah mempunyai respon baik dan terdapat pengaruh dalam
pengambilan keputusan. Jika mengambil variabel ini, maka peneliti dapat
membuktikan bahwa pemasaran via sosial media untuk bisnis baru atau startup bisa
menjanjikan dan menghasilkan keuntungan.
Variabel yang akan diuji terhadap purchase intention adalah brand equity yang
dipengaruhi oleh variabel information, entertainment, interaction, dan word of mouth.
Menurut Vogel, Evanschitzky, & Ramaseshan (2008) brand equity adalah penilaian
yang tidak berwujud yang bersifat subjektif dan emosional dan tidak memandang
nilai secara objektif. Variabel ini menjelaskan tentang penilaian masyarakat terhadap
brand tersebut, yang berarti penilaian personal mereka dan tidak memandang secara
subjektif. Penilaian tersebut merupakan nilai dari nama brand apakah kuat atau
terkenal menurut pandangan mereka sendiri. Menurut Pourazad & Pare (2015),
variabel information adalah data yang relevan dengan produk yang disajikan di media
sosial, jadi peneliti ingin mengetahui informasi yang disajikan pada media sosial
brand yang diteliti. Variabel entertainment adalah kesenangan yang didapat pada saat
menjelajahi media sosial brand, yang berarti apakah terdapat rasa kesenangan atau
enjoyment saat menghabiskan waktu melihat-lihat produk yang ada di media sosial
brand tersebut. Variabel Interaction adalah aktifitas pengguna untuk bertukar pikiran,
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kritik, dan opini di media sosial, variabel ini melihat sudut pandang pengguna dalam
berinteraksi di media sosial brand dengan pengguna lain. Variabel Word of Mouth
mencari tau pengetahuan pengguna akan brand dan pandangan terhadap brand dari
perkataan kerabat lain seperti apa. Batasan penelitian yang mempengaruhi adalah
kelima variabel tersebut, dan hanya terbatas pada nilai brand yaitu brand equity.
Pemilihan media sosial instagram sebagai objek karena aplikasi ini khusus ada di
smartphone dan melihat adanya potensi pemasaran karena fitur yang unik,
positioning aplikasi yang cocok dengan pemasaran, dan juga simplicity. Objek dari
penelitian ini adalah sebuah local brand retailer baju yaitu Cotton Ink. Bisnis ini
mempunyai toko di daerah Kemang dengan kisaran harga menengah ke atas. Mereka
menggunakan media marketing berbasis online seperti online ad, website, dan media
sosial. Cotton Ink merupakan bisnis retail yang berdiri sejak tahun 2008, meskipun
usia bisnis ini masih muda tetapi sudah terkenal dengan jumlah followers 328.000 di
akun Instagram. Perbandingan jumlah followers antara Cotton Ink dengan bisnis
retail Indonesia lainnya dapat disimpulkan lebih unggul Cotton Ink contohnya adalah
Zalora dengan follower 141.000, Cloth inc sebanyak 63.600, dan BerryBenka
sebanyak 74.600 (Instagram.com, Juni 2016). Cotton Ink sendiri masuk Jakarta
Fashion Week secara perdana pada tahun 2015, desain yang kasual dan menonjol
memat suatu diferensiasi pada pasar fashion khususnya dengan target anak muda
(Safiera, 2014). Maka peneliti memilih Cotton Ink sebagai objek penelitian.
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1.3 Rumusan Permasalahan
Sebagaimana sudah dijelaskan pada Latar Belakang dan Ruang Lingkup
penelitian, fenomena yang ada tentang biaya yang dibutuhkan untuk melakukan
pemasaran untuk startup menjadi suatu masalah dan terdapat alternatif pemasaran
lain yaitu media sosial. Dalam pemasaran media sosial perusahaan terdapat halhal yang perlu dilihat untuk meningkatkan nilai pada brand dan juga niat
konsumen untuk membeli. Adapun rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah Perceived Information berpengaruh positif terhadap Brand Equity?
2. Apakah Perceived Entertainment berpengaruh positif terhadap Brand Equity?
3. Apakah Perceived Interaction berpengaruh positif terhadap Brand Equity?
4. Apakah Perceived Word of Mouth berpengaruh positif terhadap Brand
Equity?
5. Apakah Brand Equity berpengaruh positif terhadap Purchase Intention?
1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan penjelasan di Latar Belakang dan Ruang Lingkup, peneliti ingin
mencari tau apakah variabel-variabel yang diajukan pada rumusan masalah
mempunyai pengaruh yang positif di media sosial yaitu alternatif media
pemasaran untuk bisnis startup. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian
ini yaitu:
1. Menguji pengaruh positif Perceived Information terhadap Brand Equity
2. Menguji pengaruh positif Perceived Entertainment terhadap Brand Equity
3. Menguji pengaruh positif Perceived Interaction terhadap Brand Equity
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4. Menguji pengaruh positif Perceived Word of Mouth terhadap Brand Equity
5. Menguji pengaruh positif Brand Equity terhadap Purchase Intention
1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademik dan
praktisi sebagai berikut ini:
1. Manfaat akademik.
Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu
Manajemen Pemasaran khususnya mengenai pembuktian dampak dari
pemasaran melalui media sosial terhadap purchase intention, dimana akan
diketahui apakah ada keterkaitan antara purchase intention dengan variabelvariabel lain yang terkait. Variabel-variabel yang terkait adalah entertainment,
information, interaction, dan word of mouth yang tergabung dalam social
media marketing. Manfaatnya juga untuk memperluas pengetahuan tentang
media baru yang sangat berpotensi dalam pemasaran yaitu social media
marketing, media sosial akan terus ada di kehidupan sehari-hari membuat
media ini menjadi peluang marketing baru. Penelitian ini juga dapat
digunakan sebagai perluasan penelitian pada selanjutnya yang berkaitan
dengan social media marketing.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para
pembaca dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Khususnya bagi bisnis
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retail yang terkait yaitu Cotton Ink dan bidang usaha sejenis khusus yang
memanfaatkan media sosialyang diharapkan mendapat manfaat atau informasi
dari penelitian ini berupa hasil analisis konsumen terhadap iklan yang ada di
media sosial instagram, apakah konten yang ada sudah dapat memberikan
informasi yang akurat, foto yang disajikan dapat memberikan rasa kesenangan
tersendiri kepada pengguna, dan terdapat interaksi antara pengguna dengan
Cotton Ink maupun dengan pengguna lainnya. Sehingga informasi yang
didapat pada penelitian ini dapat diaplikasikan pada Cotton Ink maupun unit
bisnis lain yang sejenis dengan Cotton Ink yang memanfaatkan media sosial.
1.6 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang
lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penelitian.
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat
landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam
penelitian ini, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran
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BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, metode
pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian kuesioner, teknik
pengujian data, dan teknik hipotesis.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian,
analisis data, dan pembahasan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini adalah penutup yang berisikan suatu kesimpulan penelitian yang
berasal dari hasil analisis data yang didapat dan kesimpulan tersebut menjawab
rumusan permasalahan dan juga memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi
akademik dan penelitian yang terkait bagi perusahaan untuk kedepannya.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Marketing
Marketing adalah mengidentifikasi dan mempertemukan manusia dan
kebutuhan sosial. Jika menggunakan definisi singkat yaitu mempertemukan
kebutuhan secara menguntungkan (Kotler & Keller, 2009). Kotler dan Keller
mendefinisikan marketing sebagai alat atau instrumen untuk mencari tau kebutuhan
manusia pada saat ini dan mempertemukan keduanya. American Marketing
Association mendefinisikan marketing pada Kotler & Keller (2009) adalah sebuah
aktivitas, pengaturan dari institusi, proses pembuatan, mengkomunikasikan,
menyampaikan, dan bertukar penawaran yang mempunyai nilai pada konsumen,
klien, partner, dan komunitas luas. Maksud dari definisi tersebut, kegiatan
marketing tak hanya mengidentifikasi dan mempertemukan tetapi adalah sebuah
aktivitas perancangan dan mengkomunikasikan kebutuhan konsumen kepada
produsen sehingga akan terjadi suatu penawaran tukar menukar.
Menurut Kotler & Keller (2009) terdapat suatu realita-realita baru yang
merubah sistem pemasaran yang ada dan mereka menyebutnya Major Societal
Forces. Hal tersebut membuka suatu peluang, tantangan, dan perilaku baru. 12
kunci tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Teknologi jaringan informasi, terdapat revolusi digital yang membuat era
informasi yang menjanjikan untuk mengarah kepada level produksi yang
akurat, target komunikasi yang lebih, dan harga yang relevan.
2. Globalisasi, banyak perkembangan teknologi yang sudah maju dalam
bidang transportasi, pengiriman, dan komunikasi membuat banyak
memberikan kemudahan untuk perusahaan masuk ke dalam pasar.
3. Deregulasi, banyak negara mengurangi peraturan di industri untuk
menciptakan peluang yang lebih dan meningkatkan persaingan pasar.
4. Privatisasi, banyak negara mengubah kepemilikan perusahaannya dari
perusahaan publik menjadi kepemilikan dan manajemen pribadi.
5. Kompetisi yang meningkat, Kompetisi yang ketat diantara komoditi
domestik dan internasional menyebabkan biaya pemasaran yang tinggi dan
mengecilkan profit margin.
6. Konvergensi industri, batas dari industri semakin menghilang seiring
dengan perusahaan melihat suatu kesempatan baru pada titik temu dua atau
lebih jenis industri.
7. Transformasi retail, store-based retail saat ini mempunyai pesaing baru
seperti e-commerce, home shopping tv, majalah, koran, dan lain-lain.
8. Disintermediasi, perusahaan dot com seperti Yahoo, AOL, Amazon, eBay
menciptakan suatu disintermediasi pada pengiriman produk dan jasa dengan
mengintervensi arus saluran distribusi komoditas.
9. Kekuatan membeli konsumen, dikarenakan suatu perkembangan teknologi
seperti internet kekuatan pembelian konsumen semakin meningkat.
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Konsumen bisa melakukan penggalian informasi 24 jam sehari dan 7 hari
seminggu dan membandingkan harga suatu produk dengan produk lain,
mencari produk diskon dan mengetahui uang yang mereka hematkan.
10. Informasi konsumen, konsumen bisa mengakses hampir ke semua informasi
yang ada dimulai dari buku, encyclopedia, kamus, informasi kesehatan,
berita online dalam banyak bahasa di seluruh dunia. Bahkan situs social
media dapat memberikan informasi dengan cepat seperti facebook, twitter,
pintrest, dan lain-lain.
11. Partisipasi konsumen, Konsumen menemukan cara untuk menyuarakan
saran dan opini mereka dan mempengaruhi kerabat mereka. Perusahaan saat
ini juga mengundang konsumen untuk berpartisipasi dalam mendesain dan
bahkan penawaran pemasaran untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan
koneksi mereka. Mereka bisa menyumbang ide yang mereka inginkan dari
perusahaan tersebut.
12. Ketahanan konsumen, saat ini konsumen merasa produk-produk yang ada
di pasar tidak jauh berbeda satu sama lain. Akibatnya konsumen membeli
produk berdasarkan harga dan kualitas yang diberikan. Studi oleh
Yankelovich mengatakan konsumen tidak menyukai suatu produk yang di
iklankan secara berlebihan di semua media.
2.1.2 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
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hubungan yang lebih dalam dengan mereka (Wymbs, 2011). Penggunaan digital
marketing saat ini adalah pemasaran pencarian berbasis internet, iklan digital, dan
iklan banner digital. Tren pada saat ini mengindikasikan peningkatan penggunaan
mobile dan sosial oleh konsumen, sehingga kunci sukses pemasaran di masa depan
adalah menyediakan informasi yang diinginkan konsumen kapan saja dan dimana
saja dan hindari memberikan indormasi yang tidak relevan dan mengganggu privasi
konsumen (Wymbs, 2011). Alat dari digital marketing adalah penggunaan data
elektronik dan aplikasi elektronik untuk melakukan aktivitas pemasaran, yang
termasuk alat digital marketing adalah pemasaran imternet, e-mail, social media,
dan lain-lain (Eid & El-Gohary, 2011).
Menurut Chaffey et. al (2006), perusahaan dapat menggunakan digital
marketing sebagai komunikasi secara online kepada konsumen dari website atau email. Penggunaan bisa sebagai berikut:
1. Advertising medium, yaitu memasang iklan interaktif pada suatu website
untuk meningkatkan brand awareness perusahaan.
2. Direct-response medium, yaitu mensponsori search engine seperti google
sehingga pada mesin pencari konsumen menemukan di paling atas produk
perusahaan dengan kata kunci tertentu.
3. Platforms for sales transaction, perusahaan dapat menjual produknya da
melakukan transaksi pada website nya.
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2.1.3 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. Maksud dari definisi ini adalah banyak masyarakat pembuat
aplikasi-aplikasi pada smartphone atau komputer berkreasi untuk membuat aplikasi
sosial via internet dengan menggunakan teknologi web 2.0 dan contohnya seperti
media sosial facebook, instagram, twitter, tumblr, pintrest, path, dan masih banyak
lagi. Kaplan & Andreas (2010) membuat suatu bagan dimana memposisikan setiap
media sosial berdasarkan tingkat kehadiran sosial dengan gambaran diri menjadi 6
bagian.
Tabel 2.1 Klasifikasi Social Media dari Tingkat Kehadiran Sosial dan
Gambaran Diri

Sumber: Kaplan & Andreas (2010)
Menurut Kaplan & Andreas (2010) facebook dan instagram adalah situs
jaringan sosial yang mempunyai tingkat kehadiran sosial yang sedang dan
gambaran diri yang tinggi karena pengguna social media tersebut tidak harus ada
setiap membuka facebook dan instagram karena bisa membuka pada saat notifikasi
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baru muncul di smartphone atau terdapat pesan baru dari facebook messenger dan
direct message instagram. Berbeda dengan second life, sebuah dunia sosial virtual
dimana pengguna harus mempunyai kendali penuh saat bermain permainan ini dan
mempunyai gambaran diri yang tinggi karena permainan berbasis sosial yang
menghubungkan para pemain dengan memberikan gambaran seperti dengan orang
aslinya secara virtual dan 3D.
Blogs adalah suatu halaman web yang memberikan penggunanya kreasi
dalam pembuatan halaman pribadi sendiri tanpa dipungut biaya. Blog biasanya
sangat menggambarkan representasi para penggunanya sehingga dapat bebas
berekspresi di situs tersebut tetapi tidak diperlukan untuk selalu ada kehadiran diri
dalam blog. Collaborative projects adalah suatu situs yang dihasilkan oleh banyak
pengguna dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam mengisi konten pada situs
tersebut. Contoh situsnya adalah wikipedia, dimana pengguna dapat merubah dan
menambahkan suatu tulisan atau informasi tentang semua yang terjadi di dunia
sehingga segala informasi terdapat di wikipedia (Kaplan & Andreas, 2010).
Menurut Kaplan & Andreas (2010) content communities adalah media
sharing untuk banyak pengguna dengan berbagai macam konten. Biasanya konten
yang dibagi kepada pengguna lain berupa video pada situs youtube, powerpoint
slide pada situs slideshare, dan flickr untuk berbagi foto. Biasanya untuk berbagi
konten mereka hanya cukup mempunyai akun dengan profil yang dasar dan tidak
lengkap sehingga tidak secara penuh menggambarkan diri mereka. Virtual game
worlds adalah suatu permainan virtual dimana pemain bisa menjelajahi dan
berpetualang dengan pengguna lain secara virtual tetapi gambaran yang biasanya
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ditampilkan pada permainan sama sekali tidak menggambarkan pengguna karena
avatar mereka sesuai dengan jenis permainan. Contoh permainan tersebut adalah
world of warcraft dan perfect world dengan tema petualangan fantasi dengan
pemain yang sangat banyak atau bisa disebut juga dengan Mass Multiplayer Online
Role Playing Game (MMORPG).
2.1.4 Perceived Information
Perceived information adalah suatu persepsi akan adanya data yang relevan
dan berkualitas tentang produk yang ada di social media (Pourazard & Pare, 2015).
Persepsi ini didapat saat pengguna melakukan pencarian data yang dibutuhkan
tentang produk pada social media yang dibutuhkan oleh pengguna adalah sebuah
data yang relevan dengan produk sehingga data tersebut bisa digunakan dan
termasuk data yang berkualitas. Data dapat berupa bagaimana bentuk produk,
spesifikasi produk, dan harga produk.
Menurut Westerman, Spence, dan Heide (2013), masyarakat membutuhkan
suatu informasi yang cepat, akurat, dan mempunyai kredibilitas. Informasi bisa dari
berbagai macam media besar, tentunya social media bisa menjadi salah satu media
pencarian informasi karena dalam social media semua pengguna bisa memberikan
informasi dan pengguna mencari informasi yang kredibel. Flanagin (2000)
memperluas teori tentang informasi untuk mencari pandangan yang lebih akurat
pada kredibilitas suatu informasi.
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1. Multiple media, dengan adanya koeksistensi media tradisional seperti koran,
majalah, dan tv dengan media baru seperti internet maka persepsi akan
media dan kebiasaan penggunaan akan berevolusi.
2. Information verification, untuk memverifikasi informasi dilakukan dengan
cara mencari dari sumber yang kredibel dan sudah terpercaya. Namun hal
tersebut tidak selalu efektif jika dilakukan di internet. Namun pengguna
yang berpengalaman menganggap informasi yang ada di internet sudah
kredibel.
3. Information type, faktanya para pengguna mencari informasi non-berita
atau politik. Pengguna mencari informasi yang menarik dan menghibur atau
informasi finansial.
2.1.5 Perceived Entertainment
Perceived Entertainment adalah persepsi akan adanya kesenangan dan
kenikmatan yang didapat pada saat menjelajahi halaman social media (Pourazad &
Pare 2015). Definisi tersebut dijelaskan bahwa pengguna merasakan suatu
kesenangan tersendiri saat melihat-lihat atau menjelajahi social media suatu brand.
Menurut Moon & Kim (2001) Entertainment adalah rasa kesenangan
seseorang dengan terlibat atau meneruskan suatu aktifitas. Hal tersebut berarti
bahwa kesenangan yang dirasakan muncul disaat pengguna media sosial melakukan
aktifitas menelusuri halaman media sosial secara terus menerus dan mungkin hal
ini dilakukan berulang-ulang dalam jagka waktu tertentu. Entertainment mengarah
pada cara social media memberikan hiburan dan lari dari tekanan (Lee & Ma,
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2012). Banyak masyarakat menggunakan social media untuk lari dari dunia nyata
dan bersantai, terinspirasi, mengatur mood, menghibur diri, dan mengekspresikan
diri (Gao et. al, 2016).
Menurut Bosshart dan Macoconi (1998) dalam Vorderer (2001)
entertainment mempunyai definisi untuk pengguna media adalah sebagai berikut:
1. Relaksasi psikologis
2. Perubahan dan diversi
3. Stimulasi
4. Kesenangan (Fun)
5. Atmosfir
6. Kebahagiaan (Joy)
Kenikmatan dapat dibagi menjadi analisis dimensi menjadi 4 sub-kategori:
1. Pleasure of senses, penggunaan keahlian fisik atau pengalaman aktifitas
motorik dan sensorik.
2. Pleasure of (ego-) emotions, membangkitkan atau merasakan emosi.
3. Pleasure of personal wit and knowledge, penggunaan kekuatan kognitif atau
intelektual atau kompetensi untuk individu menggunakan akal.
4. Pleasure of (socio-) emotions, kemampuan seseorang untuk merasakan
emosi dan empati kepada orang lain.
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2.1.6 Perceived Interaction
Pourazad & Pare (2015) memberikan suatu definisi yaitu persepsi akan
adanya suatu aktifitas dimana pengguna dapat bertukar opini, kritik, dan komentar
dengan pengguna lain. Aktifitas ini adalah sebuah interaksi antar pengguna di social
media yang sama untuk saling bertukar pikiran dan saling mempengaruhi satu sama
lain. Admin dari official account juga dapat berinteraksi kepada pengguna social
media sehingga terdapat hubungan timbal balik antara pengguna dengan admin.
Menurut Chaffey et. al (2006), media baru seperti internet memberikan suatu
interaktifitas yang lebih dibandingkan media yang lama (tv, koran, majalah) karena
internet mempunyai push dan pull sehingga terdapat feedback saat perusahaan
memberikan informasi kepada konsumen (push) dan konsumen memberikan timbal
balik (pull) sehingga terdapat interaksi yang lebih banyak.
Menurut Coursaris et. al (2016), saat melakukan pesan di social media yang
akan menghasilkan interaksi konsumen dalam bentuk like, komentar, dan berbagi
dapat mempengaruhi brand image dalam dua cara. Pertama, interaksi pesan dapat
memfasilitasi formasi positif brand attitude melalui manipulasi persuasi textual
atau visual. Contohnya adalah brand dapat memanipulasi tema konten dan kaya
akan pesan yang dapat meningkatkan interaksi. Kedua, pesan yang interaktif dapat
berpengaruh secara positif terhadap brand equity dengan cara memicu keadaan
perasaan positif. Konsumen dapat memberikan efek persuasi kepada konsumen lain
22 kali lebih kuat dibandingkan marketers. Brands menyediakan tempat untuk
konsumen berinteraksi satu sama lain dan memberikan cerita inspiratif dalam
komunitas yang dipercaya dalam suatu social media individu.
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Menurut Johnson et. al (2006), terdapat empat aspek dalam perceived
interaction. Empat aspek tersebut adalah :
1. Reciprocity, atau suatu komunikasi yang dapat dipresepsikan sebagai
komunikasi dua arah atau terdapat timbal balik.
2. Responsiveness, atau tingkat dimana respon dalam suatu komunikasi
dipresepsikan sebagai respon yang pantas dan relevan, dan menyelesaikan
informasi yang dibutuhkan dalam berinteraksi.
3. Speed of response, atau dimana respon dalam komunikasi cepat atau pada
saat itu juga atau tanpa diundur.
4. Non-verbal, atau komunikasi yang dilakukan secara lisan dengan media
komunikasi lain.
2.1.7 Perceived Word of Mouth
Menurut Kotler & Keller (2007) word of mouth adalah persepsi akan adanya
proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu
maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk
memberikan informasi secara personal. Menurut Hennig-Thurau et al. (2004)
eWOM adalah suatu pernyataan positif atau negatif yang terbuat oleh calon, aktual,
mantan konsumen tentang sebuah produk atau perusahaan, yang tersedia untuk
banyak orang dan institusi via internet. WOM tradisional yang dari mulut ke mulut
berkembang menjadi eWOM yang tak hanya dari mulut ke mulut pada saat dua
orang atau lebih bertemu tetapi melalui media internet. Media internet secara tidak
langsung mempertemukan banyak orang pada satu tempat seperti media sosial,
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blog, permainan virtual, dan lain-lain. Internet tak hanya menghapus batasan seperti
tempat untuk WOM tetapi menghapus batasan waktu yang berarti semua informasi
yang diberikan dan diterima menyebar secara cepat dan suatu berita, opini,
pernyataan, dan fakta dapat tersebar dalam hitungan detik.
King et al. (2014) menjelaskan suatu karakteristik yang membedakan WOM
tradisional dengan eWOM, terdapat 6 karakteristik besar pada eWOM yang
menjelaskan keunikan dari eWOM. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Volume: Karena internet menghapus batasan-batasan yang ada
pada WOM maka terdapat peningkatan volume WOM yang besar karena
masyarakat semakin bebas dalam menyebarkan informasi dengan volume
lebih besar dibandingkan WOM tradisional dan akan mengarah kepada
peningkatan brand awareness.
2. Penyebaran: Karena internet adalah tempat yang sangat luas dan dapat
menghubungkan seluruh masyarakat di dunia, penyebaran informasi yang
bisa dilakukan untuk WOM dapat menjangkau berbagai komunitas.
Penyebaran di internet dapat dilakukan pada media seperti social media,
permainan virtual, dan masih banyak lagi.
3. Persistensi dan Observasi: Disaat memposting informasi terdapat suatu
persyaratan atau hal yang dibutuhkan untuk memposting informasi via
internet. Contoh hal yang dibutuhkan adalah waktu untuk menulis dan akses
internet, untuk tetap bisa menyebarkan informasi pengguna harus
mempunyai rasa kegigihan. eWOM lebih mudah di observasi karena halhal yang ada di internet tidak akan hilang kecuali dihapus oleh
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penggunanya, oleh karena itu informasi yang dicari masyarakat akan tetap
ada dan tidak hilang sehingga lebih mudah untuk di observasi dibandingkan
WOM tradisional.
4. Anonimitas dan Penipuan: Dalam internet terdapat suatu kerahasiaan
idenditas dimana pengguna diberi pilihan untuk mengungkap idenditasnya
di internet atau tidak. Anonimitas bisa dilakukan oleh banyak perusahaan
dalam teknik pemasarannya, covert marketing melakukan pemasaran secara
diam-diam di suatu situs komunitas tertentu tanpa terlihat seperti sedang
memasarkan

produk.

Tentunya

hal

ini

membuat

suatu

eWOM

dipertanyakan dan dicurigai kualitas dari informasi yang diberikan.
5. Peringkat yang Menonjol: Maksud dari kata-kata tersebut adalah suatu
penilaian masyarakat terhadap produk (Seperti Likert Scale 1-7) yang
memberikan penilaian secara numerikal. Dalam pencarian informasi banyak
pengguna menilai secara numerikal sehingga terdapat data statistik tentang
produk tersebut. Dengan data yang ada masyarakat lebih mudah mengambil
keputusan untuk membeli produk tersebut atau tidak.
6. Keterlibatan Komunitas: Keterlibatan konsumen adalah hal yang penting
untuk menjaga loyalitas konsumen dan juga menjaga keunggulan dalam
kompetisi. Interaksi antar perusahaan-konsumen-konsumen melalui media
internet sangatlah berguna untuk meningkatkan usaha marketers dalam
keterlibatan konsumen karena keterlibatan ini dapat mempengaruhi
konsumen lain.
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2.1.8 Brand Equity
Menurut Kim & Kuo (2012) brand equity adalah penilaian tak berwujud
yang bersifat subjektif terhadap suatu brand tanpa memandang nilai brand tersebut.
Hal tersebut berarti penilaian yang dilakukan konsumen semata-mata dari
pemikiran subjektif tentang brand, konsumen tidak memperhitungkan nilai seperti
kualitas maupun harga ataupun kualitas berbanding harga. Menurut Keller (2013)
costumer based brand equity adalah efek diferensial yang dimiliki pengetahuan
merek pada respon konsumen kepada pemasaran merek tersebut. Suatu merek yang
mempunyai Brand equity yang positif pada saat konsumen mempunyai reaksi baik
saat mengidentifikasi suatu merek dan bagaimana merek tersebut dipasarkan.
Menurut Keller (2013) terdapat dua hal yang membuat keberadaan atau
eksistensi brand equity, kedua hal tersebut adalah brand awareness dan brand
image. Dalam brand awareness terbagi dua yang terkait yaitu:
1. Brand Recognition adalah kemampuan konsumen untuk mengkonfirmasi
dari eksposur suatu merek, maksud dari kalimat tersebut adalah apakah
suatu konsumen mengenal dan mengidentifikasi suatu merek pada saat
berbelanja di sebuah toko.
2. Brand Recall adalah kemampuan konsumen untuk mengingat kembali suatu
merek dari memori konsumen pada saat diberikan kategori produk,
kebutuhan yang dipenuhi dari kategori tersebut. Dengan kata lain, misalkan
suatu konsumen diberikan kategori makanan sarapan untuk anak maka dia
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akan mengingat merek Koko Crunch atau saat diminta membeli cemilan
merek yang diingat adalah keripik Lays.
Membuat suatu brand image yang positif membutuhkan suatu program
pemasaran yang ikatannya kuat, disukai, dan asosiasi yang unik kepada merek
dalam memori. Asosiasi merek bisa jadi adalah atribut merek dan keuntungan
merek. Atribut merek adalah fitur deskriptif yang menjadi karakteristik suatu
produk atau jasa. Keuntungan merek adalah nilai dan arti personal yang menempel
konsumen kepada produk atau jasa.
Menurut Aaker (1996) hal yang dapat mempengaruhi brand equity suatu
merek adalah brand personality. Brand personality adalah berdasarkan pada
perspektif brand sebagai individu. Bagi beberapa brand, kepribadian merek dapat
menyediakan suatu hubungan kepada brand emotional dan keuntungan ekspresi diri
dan juga sebagai basis untuk hubungan konsumen dan diferensiasi. Maksud dari hal
tersebut adalah bahwa suatu keunikan dari kepribadian brand dapat membuat suatu
ciri khusus dari brand yang dapat membedakan satu produk dengan produk lain.
Pengukuran dari brand personality adalah sebagai berikut:
1. Merek ini memiliki kepribadian/keunikan
2. Merek ini menarik
3. Merek ini adalah merek yang kuat
Menurut Aaker (1996) brand awareness adalah salah satu faktor yang
penting pada brand equity, awareness dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku.
Brand awareness dapat mencerminkan sesuatu yang menonjol dari brand di pikiran
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konsumen. Tingkatan dari brand awareness adalah recognition, recall, top-ofmind, dominance, knowledge, dan opinion.
2.1.9 Purchase Intention
Purchase Intention adalah suatu kombinasi dari minat konsumen untuk
melakukan pembelian produk (Kim & Ko, 2012). Kombinasi yang dimaksud
dimana konsumen mendapatkan berbagai macam pendapat, iklan, dan informasi
dari berbagai macam sumber dan kumpulan tersebut adalah jumlah minat
konsumen dalam keputusan untuk melakukan pembelian. Hal ini juga dapat
diperhitungkan dan ramalkan melalui observasi perilaku konsumen. Meramalkan
bagaimana perilaku konsumen di masa yang akan datang adalah kunci dalam
memprediksi purchase intention. Menurut Mehrabian & Russel (1974) pada Kim
& Lennon (2013) emosi konsumen akan mengarah pada berbagai macam respon
seperti purchase intention. Emosi yang dirasakan dari eksposur dan pemasaran
brand dapat mempengaruhi emosi dan perilaku konsumen dalam pengambilan
keputusan. Menurut Hutter et. al (2013) brand mempunyai pengaruh terhadap niat
konsumen untuk membeli. Saat konsumen memiliki awareness dan pengetahuan
pada suatu brand, hal tersebut dapat membentuk rasa positif atau negatif terhadap
produk yang akhirnya konsumen dapat membeli dan menggunakan atau menolak
dan menghindari produk tersebut. Brand awareness adalah faktor yang dapat
mempengaruhi brand equity yang akan mempengaruhi purchase intention
konsumen. Pengukuran dari purchase intention adalah sebagai berikut:
1. Saya berencana untuk membeli produk tersebut
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2. Saya ingin mencoba produk tersebut
3. Saya ingin membeli produk untuk saya sendiri
2.2 Penelitian Terdahulu
Peneliti mempunyai beberapa jurnal yang dijadikan sebagai acuan untuk
penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No
1

Nama
Peneliti

Judul

Hasil Penelitian

Variabel

Kim,

Impact of Luxury Fashion

Social Media Marketing

Hasil penelitian ini adalah Variabel

Angella

Brand’s Social Media

Activities, Customer

SMM Activities berpengaruh positif

Jiyoung &

Marketing on Customer

Relationship, Purchase

terhadap Customer Relationship dan

Ko, Eunju

Relationship and

Intention

Purchase Intention. Hubungan

(2010)

Purchase Intention

Customer Relationship dengan
Purchase Intention terbukti
berpengaruh positif

2

Kim,

Do Social Media

SMM Activities, Value

Variabel SMM Activities

Angella

Marketing Enhance

Equity, Relationship

berpengaruh positif terhadap ketiga

Jiyoung &

Customer Equity? An

Equity, Brand Equity,

variabel Equity. Ketiga variabel

Ko, Eunju

Empirical Study of Luxury

Purchase Intention,

Equity tidak terbukti berpengaruh

(2012)

Fashion Brand

Customer Equity

positif terhadap Customer Equity.
Ketiga variabel Equity berpengaruh
positif terhadap Purchase Intention.
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No
3

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Variabel

Hasil Penelitian

Coursaris, C. K., Osch,

Do Facebook Likes Lead

Engaging brand

Engaging Brand Content terbukti

W. Van, & Balogh, B. A.

to Shares or Sales?

content, Brand Equity,

positif terhadap Brand Equity, Brand

(2016)

Exploring Empirical

Purchase Intention,

Equity terbukti positif terhadap

Links Between Social

Brand Social Media

Purcahse Intention, Brand Equity

Media Content, Brand

Engagement

terbukti positif terhadap Brand Social

Equity, Purchase

Media Engagement

Intention, and
Engagement

Penelitian di atas menunjukkan suatu hasil dimana aktifitas di social media
mempunyai pengaruh positif terhadap variabel-variabel seperti purchase intention,
customer equity, dan brand loyalty. Penelitian-penelitian terdahulu tentang social
media memang terbukti bahwa aktifitas social media memberikan suatu efek positif
dan bisa dikatakan efektif sebagai media pemasaran baru bagi perusahaan. Pada
penelitian diatas terbukti bahwa variabel brand equity berpengaruh positif terhadap
variabel purchase intention.
2.3 Pengembangan Hipotesis
Pada jurnal Pourazad & Pare (2015), social media activities dipisah menjadi
4 variabel independen yang dimodifikasi dari model Kim & Ko (2012). Hal tersebut
bertujuan untuk menyesuaikan model dengan penelitian dan objek. Dua variabel
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equity tidak termasuk pada peneitian ini yaitu value dan relationship, hal tersebut
dikarenakan relationship tidak terbukti berpengaruh pada purchase intention di
penelitian Kim & Ko (2012). Value tidak termasuk dalam penelitian ini karena
menurut Kim et. al (2011) bahwa value berpengaruh secara negatif terhadap LVC,
sedangkan brand equity terbukti berpengaruh positif terhadap LVC dan purchase
intention.
2.3.1 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). Menurut Srivastava et al. (1998) pemasaran adalah
investasi yang dapat meningkatkan customer equity drivers. Jika informasi
berkualitas diberikan kepada pengguna maka terdapat suatu persepsi data yang
diberikan relevan dan akurat membuat suatu kepercayaan kepada brand dan nilai
brand meningkat di pikiran pengguna sehingga membuat suatu brand image positif.
Jika salah satu teknik pemasaran adalah memberikan informasi yang tepat kepada
calon konsumen dan brand tersebut mempunyai brand image yang positif maka hal
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tersebut memungkinkan dapat meningkatkan brand equity. Maka hipotesis yang
diajukan adalah sebagai berikut:
H1: Perceived Information berpengaruh positif terhadap brand equity
2.3.2 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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2.3.3 Perceived Interaction Terhadap Brand Equity
Interaction suatu perusahaan dengan calon konsumen akan memberikan
suatu kemudahan komunikasi dengan langsung berkomunikasi pada official page
instagram sehingga masyarakat merasa ada timbal balik dari perusahaan. 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
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2.3.4 Perceived Word of Mouth Terhadap Brand Equity
Word of mouth (WOM) dari masyarakat adalah hal yang sangat penting
karena masyarakat mempunyai rasa percaya kepada produsen karena memiliki
produk berkualitas untuk disebarkan kepada kerabatnya. Masyarakat mempunyai
hubungan yang baik dengan produsen sehingga mau memberikan sugesti produk
dengan kerabat. 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: Word of Mouth memberikan efek positif terhadap brand equity
2.3.5 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. Untuk meramalkan perilaku konsumen kedepannya, dibutuhkan
cara untuk menyamakan suatu tindakan dan sikap konsumen.
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Banyak bukti yang ada pada penelitian tentang konsumen bahwa semakin
positif brand attitude maka semakin tinggi purchase intention konsumen. Brand
attitude adalah aktifitas konsumen seperti merekomendasikan brand kepada
konsumen lain dan juga melakukan pembelian yang berulang. Hal ini konsisten
dengan brand equity sebagai aset kepada bisnis (Coursaris et. al, 2016). 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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2.4 Model Penelitian
Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka dapat dibentuk suatu
model penelitian yang berasal dari penelitian sebelumnya oleh Kim et al. (2012) &
Pourazad et al. (2015).
Perceived Information
(IF)

Perceived
Entertainment
(ET)

Perceived Interaction
(IN)

Word of Mouth
(PW)

H1(+)
H2
(+)

Brand Equity
(BE)

H5(+)

Purchase Intention
(PI)

H3(+)
H4(+)

Gambar 2.1 Model Penelitian
Hipotesis:
H1: Perceived Information berpengaruh positif terhadap brand equity
H2: Perceived Entertainment berpengaruh positif terhadap brand equity
H3: Perceived Interaction berpengaruh positif terhadap brand equity
H4: Word of Mouth berpengaruh efek positif terhadap brand equity
H5: Brand equity berpengaruh efek positif terhadap purchase intention
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BAB III
METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara
tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam
menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Herdiansyah, 2010 : 17).
3.1 Objek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah media sosial Instagram sebuah bisnis
startup dalam bidang retail fashion yaitu Cotton Ink. Variabel-variabel yang diteliti
adalah berhubungan dengan media sosial maka objeknya adalah salah satu media
sosial yang banyak digunakan masyarakat yaitu Instagram.
Cakupan wilayah penelitian adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi. Penelitian akan mengumpulkan data pada wilayah-wilayah tersebut.
Meskipun dengan objek yang memungkinkan cakupan wilayah yang lebih luas,
peneliti ingin memfokuskan penelitian pada daerah Jabodetabek karena bisnis ini
berpusat di Jakarta Selatan. Calon responden dari penelitian ini adalah seluruh
masyarakat yang mempunyai instagram. Lokasi responden tinggal adalah yang
termasuk dalam cakupan wilayah Jabodetabek.
3.2 Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan melakukan suatu
analisis menguji suatu hipotesis. Menurut Malhotra (2010) metode deskriptif adalah
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sebuah tipe penelitian konklusif yang memiliki tujuan utama mendeskripsikan
sesuatu, biasanya karakteristik pasar atau fungsi. Berdasarkan dimensi waktu,
penelitian ini menggunakan metode cross-sectional. Penelitian cross sectional
adalah desain penelitan yang melibatkan pengumpulan informasi yang didapat dari
beberapa sampel dari populasi yang dilakukan satu kali (Malhotra, 2010). Dengan
perkiraan jangka waktu pengumpulan data dimulai pada bulan Mei sampai dengan
Agustus 2016.
3.3 Metode Pengambilan Sampel
Jenis data yang akan dibutuhkan peneliti berdasarkan sumber data, peneliti
membutuhkan dan mengumpulkan dua jenis sumber data. Peneliti berharap data
yang didapat relevan dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berikut dua jenis data
berdasarkan sumbernya:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari
sumber utamanya (Kountur, 2007). Sedangkan menurut Maholtra
(2010), data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk
tujuan tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian. Pada
penelitian ini, data primer didapat dengan metode survei menggunakan
kuesioner Google Drive yang disebarkan kepada target responden
secara online.
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2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain
dari berbagai sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnaljurnal penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian
(Maholtra, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh Kountur (2007)
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, artikel dari website, koran dan kepustakaan lainnya yang terkait
dengan penelitian.
3.4 Populasi dan Sampel
Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang
merupakan perhatian peneliti (Kountur, 2007). Populasi penelitian ini adalah
seluruh masyarakat Jabodetabek pengguna instagram yang meng-follow Cotton
Ink. Sample merupakan suatu sub kelompok dari sebuah populasi yang terpilih
untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian (Maholtra, 2010). Sample yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu follower Instagram Cotton Ink yang terpilih
sebagai sampel.
Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan
kesempatan yang sama untuk menjadi sample responden (Cooper & Schindler,
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2011). Peneliti juga menggunakan teknik convenience sampling, teknik ini
memperoleh sampel yang tersedia secara mudah dan nyaman. Metode sampel ini
biasanya digunakan untuk mendapatkan sampel yang banyak secara cepat dan
hemat, pengumpulan melalui media internet termasuk dari teknik sampling ini
(Zikmund et. al, 2013).
Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk teknik
analisis data. Menurut Hair, Black, Babin & Anderson (2010) untuk metode
statistik SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah 100-200. Untuk mendapatkan
hasil yang valid, Hair et al, (2010) berpendapat pedoman ukuran sample tergantung
pada jumlah indikator, dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah
sampelnya adalah sebagai berikut:
Jumlah sampel = 24 x 5
Jumlah sampel = 24 X 5 = 120
3.5 Operasionalisasi Variabel
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh social media marketing activities
terhadap brand equity dan brand equity terhadap purchase intention maka dibuat
indikator pengukuran dari beberapa peneliti terdahulu. Indikator-indikator tersebut
akan dijadikan sebuah survey untuk mendapatkan data primer dari responden
wilayah Jabodetabek. Berikut tabel operasionalisasi variabel:
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
Variables

Definition

Perceived
Information
(IF)

Persepsi akan
adanya data yang
relevan dan
berkualitas tentang
produk yang ada di
media sosial
(Pourazad & Pare
2015)

Perceived
Entertainment
(ET)

Perceived
Interaction
(IN)

Persepsi akan
adanya kesenangan
dan kenikmatan
yang didapat pada
saat menjelajahi
halaman media
sosial
(Pourazad & Pare
2015)

Persepsi akan
adanya suatu
aktifitas dimana
pengguna dapat
bertukar opini,
kritik, dan komentar
dengan pengguna
lain
(Pourazad & Pare
2015)

Measurement
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)
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)
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)

Scaling

Interval Scaling
1-7
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)
Variables

Perceived Word of
Mouth
(PW)

Brand Equity
(BE)

Purchase Intention
(PI)

Definition

Measurement

Scaling

PW1. Saya melihat banyak review
Sebuah komunikasi positif tentang Cotton Ink dalam
individu ke individu Instagramnya
secara lisan diantara PW2. Saya sering
direkomendasikan Cotton Ink oleh
penerima dan
teman saya di Instagram Cotton Ink
komunikator yang
PW3. Teman saya memberi tahu
penerima
menangkap sebagai saya hal-hal positif tentang Cotton
non komersil,
Ink di Instagram Cotton Ink
mengenai sebuah
(Schumann et. al, 2010)
brand, produk, atau PW4. Saya ingin mencari tahu
jasa
informasi tentang Cotton Ink dari
(Lam, Lee, Mizerski, kerabat dekat saya di Instagram
2009)
(Lam, Lee, Mizerski, 2009)
BE1. Cotton Ink adalah merek yang
Penilaian subjektif kuat
konsumen terhadap BE2. Cotton Ink adalah merek yang
unik
suatu merek
melampaui dan di BE3. Cotton Ink adalah merek yang
luar nilai dasarnya menarik
BE4. Cotton Ink adalah merek yang
(Kim & Kuo,
menyenangkan
2012)
(Vogel, Evanschitzky, Ramaseshan,
2008)
PI1. Saya ingin membeli produk
Cotton Ink
PI2. saya akan membeli sesuatu
yang saya suka dari Cotton Ink
Kombinasi dari
PI3. Saya kemungkinan membeli
minat konsumen
sesuatu untuk diri sendiri dari
untuk melakukan
Cotton Ink
pembelian produk
PI4. saya akan mengunjungi
(Kim & Ko 2012)
website Cotton Ink untuk membeli
produk Cotton Ink di saat
mendatang
(Kim & Lennon, 2013)

Interval Scaling
1-7

Indonesia Banking School
Faktor Pendorong..., Yusuf Hamzah, Ma.-IBS, 2016

44

3.6 Teknik 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 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). Konstruk eksogen adalah variabel laten, konstruk eksogen
ditentukan dari faktor diluar dari model dan tidak bisa dijelaskan oleh konstruk atau
variabel dalam model. Secara grafis eksogen hanya mempunyai jalur ke variabel
lain. Sebaliknya konstruk endogen ditentukan oleh konstruk atau variabel dalam
model dan membuat endogen menjadi dependen pada konstruk lain (Cooper &
Schindler, 2011).
Namun peneliti memilih SEM karena dapat menampilkan konsep yang tak
teramati dan dapat menjelaskan hubungan model secara keseluruhan. Aplikasi yang
akan digunakan untuk mengolah data dan analisis statistik adalah IBM SPSS
AMOS. Menurut Malhotra (2010), terdapat 6 langkah dalam menggunakan
Structural Equation Model (SEM) yaitu:
1. Mendefinisikan konstruk individual
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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
3.6.1 Spesifikasi Model
SEM dimulai dengan memspesifikasikan model yang akan diestimasi.
Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti adalah
penting dalam SEM.
Dalam penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen, yaitu
Perceived Information, Perceived Entertainment, Perceived Interaction, dan
Perceived Word of Mouth (variabel eksogen), Brand Equity (variabel eksogen dan
endogen), dan Purchase Intention (variabel endogen).
Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang
dapat diamat dan bisa disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati
merupakan indikator atau ukuran dari variabel eksogen dan endogen. Pada metode
survey kuesioner ini terdapat 24 variabel teramati karena terdapat 24 indikator
pertanyaan.
Dalam penjelasan hubungan antar variabel, dimana variabel Purchase
Intention dipengaruhi oleh variabel Brand Equity. Sedangkan variabel Brand
Equity dipengaruhi oleh empat variabel yaitu variabel Perceived Information,
Perceived Entertainment, Perceived Interaction, dan Perceived Word of Mouth.
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Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan path diagram penelitian
ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Model Struktural

Sumber: Konstruksi model dari aplikasi Amos 22
Keterangan

: Perceived Information

: IF
ET

: Perceived Entertainment

IN

: Perceived Interaction

PW : Perceived Word of Mouth
BE

: Brand Equity

PI

: Purchase Intention
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3.6.2 Menguji Reliabilitas dan Validitas Model
Menurut Malhotra (2010) validitas pengukuran model bergantung pada
hasil goodness-of-fit, reliabilitas, dan bukti dari konstruk validitas.
3.6.2.1 Goodness-of-fit
Yaitu seberapa baik spesifikasi model menghasilkan kovarian
matrix dalam indikator-indikator. Kemiripan pada estimasi kovarian dari
variabel indikator (∑k) kepada kovarian teramati dalam data sampel (S).
Semakin dekat nilai dari kedua hal tersebut kepada satu sama lain, semakin
baik

model

tersebut

untuk

menjadi

fit.

Indeks

goodness-of-fit

mengindikasikan seberapa bagus spesifikasi model cocok dengan data
sampel atau teramati, dan nilai yang tinggi dari pengukuran ini sangat
diinginkan. Pengukuran yang sering dipakai adalah goodness-of-fit index
(GFI) dan adjusted goodness-of-fit index (AGFI). Untuk badness-of-fit,
semakin rendah nilai dari pengukuran maka semakin dinginkan.
Pengukuran yang biasanya digunakan adalah chi-square (X2), root mean
square residual (RMSR), standardized root mean square residual (SRMR),
dan root mean square error of approximation (RMSEA). Berikut rumus chisquare (χ2):
χ2 = (n – 1) (S - ∑k)
3.6.2.2 Reliability & Validity
Konstruk yang tidak reliabel tidak bisa valid. Perhitungan
reliabilitas dengan menggunakan rumus composited reliability (CR) dengan
rumus sebagai berikut:

Indonesia Banking School
Faktor Pendorong..., Yusuf Hamzah, Ma.-IBS, 2016

48

p

𝐶𝑅 =

(∑𝑖=1 𝜆𝑖 )
p

2

2
𝑝

(∑𝑖=1 𝜆𝑖 ) + (∑𝑖=1 𝛿𝑖 )

Composite reliabilities berupa 0,7 atau lebih dianggap sudah bagus.
Estimasi diantara 0,6 dan 0,7 bisa dianggap dapat diterima jika estimasi dari
validitas model bagus.
Pengukuran lain untuk menguji validitas adalah average variance
extracted (AVE) yang didefinisikan sebagai varians dalam indikator atau
variabel teramati yang dijelaskan oleh kosntruk laten. Rumus dari AVE
adalah sebagai berikut:
∑𝑝𝑖=1 𝜆2
𝐴𝑉𝐸 = 𝑝 2
∑𝑖=1 𝜆 + ∑𝑝𝑖=1 𝛿𝑖
AVE

bervariasi

dari

0

sampai

1,

dan

hal

itu

merepresentasikan rasio dari total varians dikarenakan variabel laten. Jika
suatu AVE adalah 0,5 atau lebih dapat dikatakan sebagai valid, sebaliknya
jika AVE dibawah dari 0,5 maka validitasnya dapat dipertanyakan.
3.6.3 Identifikasi
Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam persamaan
stimultan, yaitu:
1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter
yang di estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data
tersebut merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel
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teramati). Pada SEM, model dikatakan under-identified jika degree
of freedom adalah negative. Jika terjadi under-identified maka
estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan,
2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang
diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang
just-identified mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam
terminology SEM dinamakan saturated. Pada model yang justidentified, penilaian model tidak perlu dilakukan.
3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang
diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM,
model dikatakan over-identified jika degree of freedom adalah
positif. Jadi jika terjadi over-identified maka estimasi penilaian bisa
dilakukan.
3.6.4 Estimasi
Tahap ini adalah tahap yang berkaitan dengan estimasi terhadap model yang
bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai-nilai parameter dengan menggunakan
salah satu metode estimasi. Pemilihan metode estimasi yang sering digunakan
ditentukan berdasarkan karakteristik variabel-variabel yang dianalisis.
3.6.5 Uji Model Keseluruhan
Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang
mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu terdapat variabel laten
eksogen dan variabel endogen.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Cotton Ink adalah suatu brand lokal yang didirikan pada November 2008
oleh dua orang kreatif yang sudah menjadi sahabat sejak masih sangat muda yaitu
Carline Darjanto dan Ria Sarwono. Cotton Ink adalah suatu brand yang dibuat oleh
dua orang desainer dari latar pendidikan yang berbeda. Dimulai dari mendesain dan
memproduksi kaos cetak dan berbagai macam pasmina, nilai utama dari Cotton Ink
adalah less is more, yang artinya minimalis itu lebih baik yang akhirnya disalurkan
ke koleksi wanita pertama Cotton Ink pada tahun 2010. Cotton Ink juga ikut
berpartisipasi dalam acara tahunan Jakarta Fashion Week. Cotton Ink mempunyai
51 pegawai termasuk shop assistant dan magang (Dirgapradja, 2015).
Pada tahun 2011 Carline dan Ria membuka webstore pertama dan
mempunyai koleksi pakaian siap pakai dan target penjualan berfokus pada
perempuan berumur 20 hingga 25 tahun. Pada tahun 2015 toko pertama Cotton Ink
dibuka di daerah Kemang Jakarta Selatan. Pada tahun 2016 toko offline kedua resmi
dibuka di mall Plaza Senayan (Hanggara, 2016).
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test)
4.2.1 Uji Validitas (Pre-test)
Pengukuran validitas dilakukan dengan cara melakukan analisis pada data
responden sebanyak 20 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure
os sampling adequacy, barlett’s test of sperecity, total varianve explained, dan
factor loading of component matrix. Software yang digunakan untuk menganalisis
ini adalah SPSS 23.
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test
Variabel Laten

KMO

SIG

MSA

Factor Loading

>0.5

<0.05

>0.5

≥0.7

0.856

0.629

Tidak Valid

0.637

0.899

Valid

0.615

0.922

Valid

IF4

0.810

0.582

Tidak Valid

ET1

0.835

0.784

Valid

0.723

0.946

Valid

0.804

0.898

Valid

ET4

0.866

0.866

Valid

IN1

0.718

0.869

Valid

0.679

0.915

Valid

0.662

0.927

Valid

0.716

0.913

Valid

Indikator

Nilai yang Diisyaratkan
IF1
Perceived Information

Perceived Entertainment

Perceived Interaction

IF2
IF3

ET2
ET3

IN2
IN3
IN4

0.670

0.796

0.691

0.000

0.000

0.000

Kriteria

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test (Lanjutan)
Variabel Laten

KMO

SIG

MSA

Factor Loading

>0.5

<0.05

>0.5

≥0.7

0.895

0.857

Valid

0.896

0.838

Valid

0.744

0.925

Valid

PW4

0.751

0.916

Valid

BE1

0.841

0.959

Valid

0.812

0.962

Valid

0.785

0.960

Valid

BE4

0.859

0.933

Valid

PI1

0.737

0.964

Valid

0.783

0.963

Valid

0.842

0.954

Valid

0.872

0.896

Valid

Indikator

Nilai yang Diisyaratkan
PW1
Perceived Word of Mouth

PW2
PW3

BE2

Brand Equity

BE3

Purchase Intention

PI2
PI3

0.807

0.823

0.802

0.000

0.000

0.000

PI4

Kriteria

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23
Hasil analisis menggunakan Software SPSS 23 dapat dilihat dalam tabel 4.1
untuk pengujian validitas measurement, hampir semua alat ukur memenuhi syarat
dan dapat disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini valid. Tetapi terdapat 2 alat
ukur yang tidak memenuhi factor loading yang diisyaratkan yaitu alat ukur IF1 dan
IF2, namun peneliti tidak menghapus kedua alat ukur tersebut dikarenakan hasil
memenuhi standar factor loading >0.5 akan tetapi idealnya adalah >0.7 dan tetap
masuk ke tahap selanjutnya (Hair et. al, 2010).

Indonesia Banking School
Faktor Pendorong..., Yusuf Hamzah, Ma.-IBS, 2016

53

4.2.2 Uji Reliabilitas (Pre-test)
Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas alat
ukur pada kuesioner terhadap variabelnya. Batas nilai melihat dari cornbach’s
alpha ≥ 0.60, jika melewati dari batas tersebut maka dapat dinyatakan sebagai
reliabel, konsisten dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut hasil
analisa uji reliabilitas alat ukur penelitian:
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-test)
Cornbach’s Alpha

Kriteria

Perceived Information

0.756

Reliabel

Perceived Entertainment

0.898

Reliabel

Perceived Interaction

0.925

Reliabel

Perceived Word of Mouth

0.906

Reliabel

Brand Equity

0.965

Reliabel

Purchase Intention

0.960

Reliabel

Variabel

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23
Hasil dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa dari uji reliabilitas data pretest semua variabel

penelitian

yaitu

Perceived Information, Perceived

Entertainment, Perceived Interaction, Perceived Word-of-Mouth, Brand Equity,
dan Purchase Intention melebihi Cornbach’s Alpha diatas dari 0.60. Hasil tersebut
menyatakan bahwa kuesioner yang diberikan kepada responden, hasilnya akan
tetap konsisten.
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4.3 Profil Responden
Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang profil responden penelitian secara
keseluruhan. Profil yang termasuk adalah jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir,
dan pekerjaan responden. Profil responden akan dijelaskan melalui grafik.
4.3.1 Jenis Kelamin Responden
Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Laki-Laki

Perempuan

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Pada gambar 4.1, hasil menunjukkan bahwa 15% responden adalah laki-laki
(18 orang), sedangkan 85% responden adalah perempuan (102 orang). Hal tersebut
menunjukkan responden didominasi oleh perempuan. hal tersebut terjadi karena
Cotton Ink menyediakan produk untuk perempuan maka responden sebagian besar
perempuan.
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4.3.2 Usia Responden
Gambar 4.2 Usia Responden

79%

17%
4%
16-19

20-23

24-27

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Pada gambar 4.2, mayoritas usia responden adalah umur 20-23 tahun yaitu
79% (92 responden). Responden berusia 24-27 tahun hanya 4% (5 orang),
sedangkan responden berusia 16-19 tahun hanya 17% (20 orang). Usia responden
dengan mayoritas umur 20-23 dikarenakan cara penyebaran kuesioner melalui
sosial media dan tertuju pada teman sebaya sehingga yang dominan adalah 20-23.
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4.3.3 Pendidikan Terakhir
Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir Responden
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Sarjana

Magister

Lainnya

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Berdasarkan gambar 4.3, mayoritas pendidikan terakhir responden adalah
SMA atau sederajat sebanyak 74% responden (89 orang). Responden yang
memiliki pendidikan terakhir Sarjana berjumlah 22% (26 orang), Magister 1% (1
orang), dan Lainnya 3% (4 orang). Alasan angka dominan sama dengan gambar 4.2
4.3.4 Pekerjaan Responden
Gambar 4.4 Pekerjaan Responden
100%
80%
60%
40%
20%
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Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
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Berdasarkan gambar 4.4 pekerjaan responden yang mendominasi adalah
pelajar/mahasiswa yaitu 90% (108 orang). Responden pegawai swasta 8% (10
responden), pegawai BUMN sebanyak 1% responden, dan yang lainnya sebanyak
1% responden. Tidak ada responden yang berprofesi sebagai wirausahawan dalam
penelitian ini.
4.4 Hasil Analisis Data
Sesuai dengan metode pengolahan data yang dipilih pada bab sebelumnya,
aplikasi yang digunakan peneliti adalah Amos 22 sebagai aplikasi pendukung untuk
analisis Structural Equation Model (SEM). Aplikasi Amos 22 akan membantu
peneliti dalam mengolah data sehingga menjadi lebih mudah. Hasil analisis dapat
dilihat pada model struktural untuk menguji kecocokan model dengan data. Setelah
mengetahui hasil dari analisis data maka akan diinterpretasikan dan akan
mengambil kesimpulan dari interpretasi.
4.4.1 Spesifikasi Model
Penelitian ini adalah analisis SEM dalam pengujian hipotesis. Spesifikasi
model dan path diagram telah dijelaskan pada bab III. Model penelitian terdiri atas
6 variabel, 5 hipotesis, dan 24 indikator untuk menguji apakah terdapat hubungan
antar variabel dalam model tersebut.
4.4.2 Identifikasi Model
Terdapat 3 kategori identifikasi, under-identified, just-identified, dan overidentified. Jika ingin menentukan kategori untuk data yang dimiliki, cara yang bisa
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dilakukan adalah melihat degree of freedom dari data yang dimiliki. Hasil analisa
degree of freedom adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3 Computation of degrees of freedom
Number of distinct sample moments
Number of distinct parameters to be
estimated
Degrees of freedom (300-52)

300
53
247

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22
Data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kategori model dari data
tersebut adalah kategori over-identified karena DF>0 atau positif. Model overidentified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. Sebelum estimasi perlu
dilakukan uji validitas dan reliabilitas.
4.4.3 Uji Model Pengukuran
4.4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Menurut Hair et. al (2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai
validitas yang baik jika standardized loading factor (SLF) ≥ 0.5 dan yang idealnya
adalah ≥ 0.7. Pengujian reliabilitas pada SEM menggunakan Average Variance
Extended (AVE) dan Construct Reliability (CR) dengan batas reliabilitas yang baik
adalah ≥ 0.7 untuk CR dan ≥ 0.5 untuk AVE.
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement)
Uji Validitas
Variabel Laten

Indikator

Factor
Loading

Kesimpulan

IF1

0.694

Valid

Perceived

IF2

0.786

Valid

Information

IF3

0.728

Valid

IF4

0.538

Valid

ET1

0.624

Valid

Perceived

ET2

0.851

Valid

Entertainment

ET3

0.861

Valid

ET4

0.821

Valid

IN1

0.828

Valid

Perceived

IN2

0.856

Valid

Interaction

IN3

0.821

Valid

IN4

0.832

Valid

PW1

0.659

Valid

Perceived Word-

PW2

0.796

Valid

of-Mouth

PW3

0.835

Valid

PW4

0.815

Valid

Uji Reliabilitas
AVE

CR

≥0.5

≥0.7

0.480

0.784

Tidak Reliabel

0.632

0.871

Reliabel

0.696

0.902

Reliabel

0.607

0.860

Reliabel

Kesimpulan

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement) (Lanjutan)
Uji Validitas
Variabel Laten

Indikator

Factor
Loading

Kesimpulan

BE1

0.902

Valid

BE2

0.891

Valid

BE3

0.902

Valid

BE4

0.868

Valid

PI1

0.875

Valid

Purchase

PI2

0.895

Valid

Intention

PI3

0.819

Valid

PI4

0.889

Valid

Brand Equity

Uji Reliabilitas
AVE

CR

≥0.5

≥0.7

0.794

0.939

Reliabel

0.757

0.926

Reliabel

Kesimpulan

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22
Berdasarkan Tabel 4.4 semua indikator dari setiap variabel dinyatakan valid
dan reliabel karena memenuhi nilai yang diisyaratkan. Pada variabel perceived
information jika indikator IF4 dimasukan dapat membuat nilai AVE dibawah 0.5
yaitu 0.480 dan menjadikan variabel tersebut tidak reliabel. Dalam factor loading
IF alat ukur nomer 4 atau IF4 paling rendah dibandingkan dengan yang lain.
Apabila indikator IF4 dihapus dan tidak digunakan maka nilai AVE akan menjadi
0.543 membuat variabel tersebut menjadi reliabel. Berikut analisis setelah IF4
dihapus:
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Setelah Penghapusan (measurement)

Variabel
Laten

Uji Validitas
Indikator

Factor
Loading

Kesimpulan

IF1

0.715

Valid

IF2

0.824

Valid

IF3

0.700

Valid

ET1

0.624

Valid

Perceived

ET2

0.851

Valid

Entertainment

ET3

0.861

Valid

ET4

0.821

Valid

IN1

0.829

Valid

Perceived

IN2

0.855

Valid

Interaction

IN3

0.820

Valid

IN4

0.832

Valid

PW1

0.660

Valid

PW2

0.798

Valid

PW3

0.835

Valid

PW4

0.814

Valid

Perceived
Information

Perceived
Word of
Mouth

Uji Reliabilitas
AVE

CR

≥ 0.5

≥ 0.7

0.560

0.729

Reliabel

0.632

0.871

Reliabel

0.696

0.901

Reliabel

0.608

0.860

Reliabel

Kesimpulan

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Setelah Penghapusan (measurement)
(Lanjutan)
Uji Validitas
Variabel Laten

Indikator

Factor
Loading

Kesimpulan

BE1

0.902

Valid

BE2

0.891

Valid

BE3

0.902

Valid

BE4

0.868

Valid

PI1

0.876

Valid

Purchase

PI2

0.895

Valid

Intention

PI3

0.819

Valid

PI4

0.888

Valid

Brand Equity

Uji Reliabilitas
AVE

CR

≥0.5

≥0.7

0.794

0.939

Reliabel

0.757

0.926

Reliabel

Kesimpulan

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22
4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan
4.4.4.1 Goodness of Fit
Pengujian goodness of fit bertujuan untuk melihat seberapa baik spesifikasi
model cocok dengan data sampel atau teramati. Nilai yang tinggi pada pengukuran
goodness of fit sangat diharapkan. Berikut hasil analisis dari beberapa index
goodness of fit:
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Tabel 4.6 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
Berdasarkan tabel 4.6, pada indikator pertama yaitu CMIN/DF adalah good
fit karena hasil analisis menunjukkan nilai dibawah dari 5.0 yang berarti good fit.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel yang dituju cocok dengan model. Pada
indikator RMSEA menunjukkan marginal fit karena hasil analisis di atas 0.08 dan
dibawah 0.1 (Wijanto, 2008). RMSEA menunjukkan bahwa populasi atau
responden cocok dengan model penelitian, hasil marginal fit menunjukkan tidak
terlalu buruk dan tidak terlalu baik. Untuk indikator CFI hasil menunjukkan bahwa
CFI adalah good fit karena berada di atas 0.90. CFI menunjukkan bahwa model
modifikasi cocok dengan model dasar (awal). Jika hasil menunjukkan bahwa good
fit melebihi poor fit maka model penelitian tersebut adalah baik.
4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis
Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan
sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Untuk pengujian hipotesis
cara yang dilakukan adalah mengetahui signifikasi dengan melihat nilai p dari
hubungan sebab akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi
dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti
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signifikan dan didukung oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif
dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh
data. Berikut hasil analisis data dari model keseluruhan:
Tabel 4.7 Output Reggression
Hipotesis

Estimasi

C.R.

p

Kesimpulan

BE  IF

0.430

3.371

***

H1 Didukung data

BE  ET

0.350

2.533

0.011

H2 Didukung data

BE  IN

-0.118

-0.964

0.335

H3 Tidak didukung data

BE  PW

0.399

2.649

0.008

H4 Didukung data

PI  BE

0.926

10.255

***

H5 Didukung data

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22
Berdasarkan tabel 4.7 analisa setiap hipotesis dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Perceived Information memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand
Equity karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.430, Critical
Ratio >1.96 yaitu 3.371, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah ***
yang berarti nilai p < 0.05,. Maka dari hasil tersebut hipotesis Perceived
Information terbukti berpengaruh positif terhadap Brand Equity dan
didukung oleh data.
2. Perceived Entertainment memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand
Equity karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.350, Critical
Ratio >1.96 yaitu 2.553, dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0.011.
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maka dari hasil tersebut hipotesis Perceived Entertainment terbukti
berpengaruh positif terhadap Brand Equity dan didukung oleh data.
3. Perceived Interaction tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Brand Equity karena nilai estimasi menunjukkan hasil negatif yaitu -0.118,
Critical Ratio <1.96 yaitu -0.964, dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah
0.809 yang berarti nilai p > 0.05. maka dari hasil tersebut hipotesis
Perceived Interaction tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Brand
Equity dan tidak didukung oleh data.
4. Perceived Word of Mouth memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand
Equity karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.399, Critical
Ratio >1.96 yaitu 2.649, dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0.008 yang
berarti nilai p < 0.05. maka dari hasil tersebut hipotesis Perceived Word of
Mouth terbukti berpengaruh positif terhadap Brand Equity dan didukung
oleh data.
5. Brand Equity memiliki pengaruh yang positif terhadap Purchase Intention
karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.926, Critical Ratio
>1.96 yaitu 10.255, dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** yang
berarti nilai p < 0.05. maka dari hasil tersebut hipotesis Brand Equity
terbukti berpengaruh positif terhadap Purchase Intention dan didukung oleh
data.
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4.5 Pembahasan
Hasil analisa dalam penelitian ini adalah seluruh kosntruk atau alat ukur dari
setiap variabel valid dan reliabilitas dan model pengukuran sudah sesuai dengan
metode SEM. Struktur model keseluruhan menunjukkan dari 5

hipotesis,

4

hipotesis terbukti berpengaruh positif dan 1 hipotesis tidak terbukti berpengaruh
positif. Berikut pembahasan masing-masing pengujian hipotesis penelitian ini.
4.5.1 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. Informasi yang
relevan bisa dilihat dari informasi yang sering ditanyakan dari konsumen.
Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Kim & Ko (2012),
informasi yang baik yaitu informasi yang relevan kepada konsumen mempengaruhi
penilaian dan pemikiran masyarakat terhadap brand. Pemikiran yang ada di benak

Indonesia Banking School
Faktor Pendorong..., Yusuf Hamzah, Ma.-IBS, 2016

67

konsumen kemungkinan adalah brand image, menurut Keller (2013) brand image
adalah salah satu faktor dalam eksistensi dari brand equity. Berdasarkan pernyataan
tersebut informasi yang relevan dapat mempengaruhi brand equity Cotton Ink.
4.5.2 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 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.
Jika Cotton Ink semakin memberikan konten yang menarik setiap harinya
dalam media sosial instagramnya maka konsumen akan senantiasa menghabiskan
waktunya membuka konten Cotton Ink, hal tersebut mendukung teori Cha (2009).
Cotton ink tidak hanya sekedar memberikan konten penjelasan produk tetapi
membuat visual produk tersebut menarik dalam foto dan mempunyai gambaran
produk yang unik dalam setiap fotonya. Visualisasi tersebut membuat konsumen
tertarik melihat-lihat konten dari Cotton Ink. Hal ini juga mendukung teori Gao et.
al (2016) bahwa followers Cotton Ink membuka Instagram Cotton Ink untuk
mencari hiburan dalam media sosial dan lari dari tekanan. Hipotesis ini mendukung
teori dari Kim & Ko (2012) bahwa entertainment mempunyai pengaruh positif
terhadap brand equity.
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4.5.3 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.
Jika melihat konten instagram Cotton Ink dalam rentang 1 minggu (1-7
agustus 2016) bagian komentar pada setiap post dibawah 20 dan interaksi yang ada
hanya di antara Cotton Ink dengan pengguna, tidak ada interaksi antara pengguna
dengan pengguna lain.
4.5.4 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
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Cotton Ink makan semakin baik brand equity. Maka pemasaran melalui WOM
terbukti efektif untuk meningkatkan brand equity.
Menurut King et al. (2014) eWOM mempunyai penyebaran yang cepat dan
tanpa batasan, termasuk dalam media sosial. Hal tersebut membuat volume
penyebaran yang semakin meningkat yang berarti jika volume penyebaran
meningkat maka volume penerimaan eWOM juga meningkat. Peningkatan
penerimaan tersebut akan berpengaruh secara positif terhadap brand equity dari
Cotton Ink.
4.5.5 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.
Menurut Hutter et. al (2013), brand mempunyai pengaruh terhadap niat
konsumen untuk membeli. Pernyataan tersebut berarti kekuatan brand atau brand
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equity mempunyai pengaruh terhadap purchase intention. Hasil penelitian ini
mendukung teori tersebut bahwa brand equity mempengaruhi purchase intention.
Hasil penelitian menunjukan brand equity mempengaruhi secara positif purchase
intention, maka brand equity yang ada di benak pikiran konsumen menunjukkan
positif terhadap Cotton Ink.
4.6 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan berikut adalah
implikasi manajerial kepada Cotton Ink.
1. Variabel yang akan dibahas adalah variabel perceived information.
Informasi yang ada di instagram Cotton Ink dapat ditambah setiap post yang
di unggah, informasi yang bisa ditambahkan menurut observasi di instagram
Cotton Ink adalah harga produk pada setiap post karena pertanyaan yang
sering ditanyakan para followers adalah harga dari produk itu sendiri.
Selanjutnya adalah informasi stock dari produk tersebut sesuai dengan
ukuran konsumen karena hal tersebut sering ditanyakan di instagram Cotton
Ink. Saran yang dapat diberikan adalah memberikan link langsung produk
ke webstore Cotton Ink sehingga calon konsumen dapat mengakses
informasi lebih lengkap dan tentang ketersediaan produk tersebut.
2. Variabel yang akan dibahas adalah variabel perceived entertainment.
Analisa menunjukkan semakin responden menyukai konten yang ada di
instagram Cotton Ink konsumen akan lebih sering mengunjungi media
sosial Cotton Ink membuat meningkatnya brand equity. Maka Cotton Ink
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dapat memberikan konten yang baru, fresh, dan unik setiap harinya
sehingga konsumen terus membuka akun instagram Cotton ink. Keunikan
dari konten Cotton ink saat ini membuat konsumen menyukai melihat-lihat
produk Cotton Ink sehingga jika konten yang menarik terus ditingkatkan
maka calon konsumen akan semakin meningkat. Visualisasi adalah faktor
penting dalam konten instagram sehingga kualitas konten semakin baik.
3. Variabel yang akan dibahas adalah variabel perceived word of mouth.
Semakin besar volume penyebaran WOM Cotton Ink akan menyebabkan
penerima WOM semakin banyak. Cotton Ink dapat memperkuat volume
penyebaran word of mouth dengan melakukan program seperti pada
pembahasan perceived interaction. Program tersebut dapat meningkatkan
volume pemberian word of mouth dan menghasilkan konsumen lebih
banyak menerima word of mouth tentang Cotton Ink sehingga
meningkatkan brand equity Cotton Ink.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan variabel Perceived
Information, Perceived Entertainment, Perceived Interaction, dan Perceived Word
of Mouth terhadap Brand Equity dan Brand Equity terhadap Purchase Intention.
Hasil analisis dengan menggunakan metode SEM menunjukkan 4 hipotesis terbukti
berpengaruh positif dan satu hipotesis tidak berpengaruh positif. 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 dalam penelitian ini.
5. Brand Equity terbukti berpengaruh secara positif terhadap Purchase
Intention dalam penelitian ini.
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5.2 Saran
Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran untuk
kedepannya kepada Cotton Ink sehingga dapat meningkatkan kualitas dari brand
Cotton Ink. Analisis dalam penelitian ini didukung oleh data yang didapat. Adapun
saran yang dapat diberikan kepada Cotton Ink dan untuk peneliti lain adalah sebagai
berikut:
1. Bagi bisnis Cotton Ink
a. 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. Semakin lengkap dan
mudah untuk akses informasi membuat konsumen semakin nyaman.
b. Membuat suatu program di instagram seperti giveaway yang berarti
konsumen harus menyebarkan atau repost konten di Cotton Ink
untuk mendapatkan hadiah dari Cotton Ink. Program tersebut dapat
meningkatkan interaktifitas dan volume word of mouth tentang
cotton Ink.
c. 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.
d. Melakukan riset konsumen secara rutin tentang Cotton Ink
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2. Bagi peneliti selanjutnya
Saran yang dapat diberikan kepada peneliti yang ingin melakukan
penelitian dengan tema yang serupa adalah menambahkan variabel lain
dalam penelitian, contoh variabel lain adalah consumer engagement yang
berarti tingkat hubungan konsumen dengan perusahaan (Brodie et. al, 2011).
Media sosial lain juga dapat dijadikan objek penelitian seperti facebook.
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LAMPIRAN
Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pre-test
1. Perceived Information

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items
,756

4

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

,670

Approx. Chi-Square

27,373

df

6

Sig.

,000

Anti-image Matrices
IF1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

IF2

IF3

IF4

IF1

,775

-,054

-,100

,081

IF2

-,054

,310

-,221

-,016

IF3

-,100

-,221

,281

-,124

IF4

,081

-,016

-,124

,801

IF1

,856a

-,110

-,215

,103

IF2

-,110

,637a

-,751

-,032
-,262
,810a

IF3

-,215

-,751

,615a

IF4

,103

-,032

-,262

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Communalities
Initial

Extraction

IF1

1,000

,396

IF2

1,000

,807

IF3

1,000

,851

IF4

1,000

,339

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2,393

59,829

59,829

2

,883

22,076

81,905

3

,557

13,914

95,819

4

,167

4,181

100,000

Total
2,393

% of Variance
59,829

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa
Component
1
IF1

,629

IF2

,899

IF3

,922

IF4

,582

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
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2. Perceived Entertainment
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,898

4
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,796

Approx. Chi-Square

46,898

df

6

Sig.

,000

Anti-image Matrices
ET1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

ET2

ET3

ET4

ET1

,514

-,148

,009

,008

ET2

-,148

,200

-,135

-,108

ET3

,009

-,135

,293

-,084

ET4

,008

-,108

-,084

,384

ET1

,835a

-,460

,024

,017

ET2

-,460

,723a

-,558

-,391

ET3

,024

-,558

,804a

-,250

ET4

,017

-,391

-,250

,866a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities
Initial

Extraction

ET1

1,000

,615

ET2

1,000

,895

ET3

1,000

,807

ET4

1,000

,750

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
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Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

3,068

76,693

76,693

2

,514

12,857

89,550

3

,277

6,919

96,469

4

,141

3,531

100,000

Total
3,068

% of Variance
76,693

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa
Component
1
ET1

,784

ET2

,946

ET3

,898

ET4

,866

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

3. Perceived Interaction
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,925

4
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

,691
72,389

df
Sig.

6
,000
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Anti-image Matrices
IN1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

IN2

IN3

IN4

IN1

,264

-,043

,032

-,168

IN2

-,043

,113

-,093

,027

IN3

,032

-,093

,099

-,056

IN4

-,168

,027

-,056

,204

IN1

,718a

-,248

,197

-,723

IN2

-,248

,679a

-,876

,180
-,394
,716a

IN3

,197

-,876

,662a

IN4

-,723

,180

-,394

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Communalities
Initial

Extraction

IN1

1,000

,755

IN2

1,000

,837

IN3

1,000

,859

IN4

1,000

,833

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

3,285

82,125

82,125

2

,510

12,738

94,863

3

,152

3,806

98,669

4

,053

1,331

100,000

Total
3,285

% of Variance
82,125

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Matrixa
Component
1
IN1

,869

IN2

,915

IN3

,927

IN4

,913

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

4. Perceived Word of Mouth
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,906

4
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,807

Approx. Chi-Square

49,275

df

6

Sig.

,000

Anti-image Matrices
PW1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

PW2

PW3

PW4

PW1

,437

-,140

-,054

-,060

PW2

-,140

,473

-,069

-,031

PW3

-,054

-,069

,208

-,152

PW4

-,060

-,031

-,152

,220

PW1

,895a

-,307

-,179

-,193

PW2

-,307

,896a

-,220

-,097

PW3

-,179

-,220

,744a

-,713

PW4

-,193

-,097

-,713

,751a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Communalities
Initial

Extraction

PW1

1,000

,735

PW2

1,000

,702

PW3

1,000

,855

PW4

1,000

,839

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

3,131

78,286

78,286

2

,402

10,060

88,346

3

,342

8,546

96,892

4

,124

3,108

100,000

Total
3,131

% of Variance
78,286

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa
Component
1
PW1

,857

PW2

,838

PW3

,925

PW4

,916

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
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5. Brand Equity
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,965

4
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,823

Approx. Chi-Square

90,197

df

6

Sig.

,000

Anti-image Matrices
BE1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BE2

BE3

BE4

BE1

,135

-,006

-,054

-,079

BE2

-,006

,111

-,070

-,051

BE3

-,054

-,070

,104

,013

BE4

-,079

-,051

,013

,199

BE1

,841a

-,050

-,457

-,483

BE2

-,050

,812a

-,656

-,341

BE3

-,457

-,656

,785a

,090

BE4

-,483

-,341

,090

,859a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities
Initial

Extraction

BE1

1,000

,919

BE2

1,000

,925

BE3

1,000

,922

BE4

1,000

,870

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
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Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

3,636

90,892

90,892

2

,190

4,745

95,637

3

,115

2,884

98,521

4

,059

1,479

100,000

Total
3,636

% of Variance
90,892

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrixa
Component
1
BE1

,959

BE2

,962

BE3

,960

BE4

,933

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

6. Purchase Intention
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,960

4
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

,802
88,191

df
Sig.

6
,000
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Anti-image Matrices
PI1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

PI2

PI3

PI4

PI1

,078

-,062

-,057

,023

PI2

-,062

,095

,001

-,059

PI3

-,057

,001

,141

-,075

PI4

,023

-,059

-,075

,296

PI1

,737a

-,720

-,539

,150

PI2

-,720

,783a

,007

-,352
-,365
,872a

PI3

-,539

,007

,842a

PI4

,150

-,352

-,365

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Communalities
Initial

Extraction

PI1

1,000

,928

PI2

1,000

,928

PI3

1,000

,911

PI4

1,000

,802

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

3,569

89,235

89,235

2

,261

6,535

95,770

3

,123

3,074

98,844

4

,046

1,156

100,000

Total
3,569

% of Variance
89,235

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Cumulative %
89,235
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Component Matrixa
Component
1
PI1

,964

PI2

,963

PI3

,954

PI4

,896

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

Lampiran 3: Overall Model Fit
Sebelum Penghapusan

Sesudah Penghapusan
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Lampiran 4: Overall Structural Model Fit
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Lampiran 5: Standardized Reggression Weights (Measurement Model)
Sebelum Penghapusan

IF4
IF3
IF2
IF1
ET4
ET3
ET2
ET1
IN4
IN3
IN2
IN1
PW4
PW3
PW2
PW1
BE4
BE3
BE2
BE1
PI4
PI3
PI2
PI1

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

IF
IF
IF
IF
ET
ET
ET
ET
IN
IN
IN
IN
PW
PW
PW
PW
BE
BE
BE
BE
PI
PI
PI
PI

Estimate
,538
,728
,786
,694
,821
,861
,851
,624
,832
,821
,856
,828
,815
,835
,796
,659
,868
,902
,891
,902
,889
,819
,895
,875

Sesudah Penghapusan

IF3
IF2
IF1
ET4
ET3
ET2
ET1
IN4
IN3
IN2
IN1
PW4
PW3
PW2
PW1
BE4
BE3
BE2
BE1
PI4
PI3
PI2
PI1

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

IF
IF
IF
ET
ET
ET
ET
IN
IN
IN
IN
PW
PW
PW
PW
BE
BE
BE
BE
PI
PI
PI
PI

Estimate
,700
,824
,715
,821
,861
,851
,624
,832
,820
,855
,829
,814
,835
,798
,660
,868
,902
,891
,902
,888
,819
,895
,876
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Standardized Reggression Weights (Structural Model)

BE
BE
BE
BE
PI
IF3
IF2
IF1
ET4
ET3
ET2
ET1
IN4
IN3
IN2
IN1
PW4
PW3
PW2
PW1
BE4
BE3
BE2
BE1
PI1
PI2
PI3
PI4

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

IF
ET
IN
PW
BE
IF
IF
IF
ET
ET
ET
ET
IN
IN
IN
IN
PW
PW
PW
PW
BE
BE
BE
BE
PI
PI
PI
PI

Estimate
,346
,341
-,109
,387
,846
,704
,812
,723
,820
,861
,851
,624
,832
,820
,855
,829
,804
,833
,802
,672
,869
,905
,888
,903
,877
,896
,819
,885
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Lampiran 6: Model Fit Summary (Overall Model Fit)
Number of distinct sample moments:
Number of distinct parameters to be estimated:
Degrees of freedom (300 - 53):

300
53
247

Minimum was achieved
Chi-square = 652,998
Degrees of freedom = 247
Probability level = ,000
Model Fit Summary
CMIN

Model
Default model
Saturated model
Independence model

NPAR
57
276
23

CMIN
390,107
,000
2520,857

NFI
Delta1
,845
1,000
,000

RFI
rho1
,821

DF
219
0
253

P
,000

CMIN/DF
1,781

,000

9,964

Baseline Comparisons

Model
Default model
Saturated model
Independence model

,000

IFI
Delta2
,926
1,000
,000

TLI
rho2
,913
,000

CFI
,925
1,000
,000

RMSEA

Model
Default model
Independence model

RMSEA
,081
,274

LO 90
,068
,265

HI 90
,094
,284

PCLOSE
,000
,000
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Baseline Comparisons

Model
Default model
Saturated model
Independence model

NFI
Delta1
,747
1,000
,000

RFI
rho1
,718
,000

IFI
Delta2
,826
1,000
,000

TLI
rho2
,803
,000

CFI
,824
1,000
,000

Parsimony-Adjusted Measures

Model
Default model
Saturated model
Independence model

PRATIO
,895
,000
1,000

PNFI
,669
,000
,000

PCFI
,737
,000
,000

NCP
405,998
,000
2307,135

LO 90
334,093
,000
2148,105

NCP

Model
Default model
Saturated model
Independence model

HI 90
485,564
,000
2473,553

FMIN

Model
Default model
Saturated model
Independence model

FMIN
5,487
,000
21,707

F0
3,412
,000
19,388

LO 90
2,808
,000
18,051

HI 90
4,080
,000
20,786

AIC

Model
Default model
Saturated model
Independence model

AIC
758,998
600,000
2631,135

BCC
787,189
759,574
2643,901

BIC
906,735
1436,248
2698,035

CAIC
959,735
1736,248
2722,035

ECVI

Model
Default model
Saturated model
Independence model

ECVI
6,378
5,042
22,110

LO 90
5,774
5,042
20,774

HI 90
7,047
5,042
23,509

MECVI
6,615
6,383
22,218
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HOELTER

Model
Default model
Independence model

HOELTER
.05
52
15

HOELTER
.01
55
16

Lampiran 7: Reggression Weights

BE
BE
BE
BE
PI
IF3
IF2
IF1
ET4
ET3
ET2
ET1
IN4
IN3
IN2
IN1
PW4
PW3
PW2
PW1
BE4
BE3
BE2
BE1
PI1
PI2
PI3
PI4

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

IF
ET
IN
PW
BE
IF
IF
IF
ET
ET
ET
ET
IN
IN
IN
IN
PW
PW
PW
PW
BE
BE
BE
BE
PI
PI
PI
PI

Estimate
,430
,350
-,118
,399
,926
1,000
1,137
,866
1,000
1,156
1,084
,612
1,000
,978
1,089
,976
1,000
1,192
1,166
,701
1,000
1,020
1,082
1,103
1,000
1,069
,975
,965

S.E.
,127
,138
,122
,151
,090

C.R.
3,371
2,533
-,964
2,649
10,255

P
***
,011
,335
,008
***

,153
,126

7,449
6,871

***
***

,105
,100
,085

11,055
10,873
7,212

***
***
***

,093
,097
,091

10,522
11,196
10,702

***
***
***

,118
,121
,091

10,124
9,639
7,720

***
***
***

,072
,079
,078

14,228
13,693
14,168

***
***
***

,077
,083
,071

13,900
11,686
13,575

***
***
***

Label
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RESUME
PERSONAL INFORMATION
Name

: Yusuf Hamzah

Place, Date of Birth

: Pontianak, 11 Januari 1995

Religion

: Islam

Address

: Jln. Moch Kahfi I gg. Manggis no.53 Jagakarsa
Jakarta Selatan

Phone

: 085775531630

Email

: yusufhaze@gmail.com

EDUCATIONAL BACKGROUND
Formal
●
●
●
●
●

2009-2012
2006-2009
2005-2006
2002-2005
2000-2002

:
:
:
:
:

SMA Negeri 49 Jakarta
SMP Negeri 96 Jakarta
SD Negeri 011 Pondok Labu
SD Islam Al-Falah Jambi
SD Muhammadiyah 06 Tebet

Informal
●
●
●
●

LBPP LIA
English First
Primagama
SG

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES
●
●
●

Anggota Dewan Mahasiswa IBS 2013/2014
Anggota MPK SMAN 49 2010/2011
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa IBS 2014/2015
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SKILLS & ABILITIES
Management Marketing


I studied management and marketing concentration on STIE Indonesia Banking School
Kemang from 2012 until now

Leadership


I have organization experience from head division in events and became head of
organization for one period

Language and Technical skills


I can speak 2 languages, Bahasa and English. On 2014 my TOEFL test score are 560, but
I haven’t yet fluently speak English. I can use Microsoft programs such as word, point,
and excel. And also I can use adobe premiere pro for video editing.

ACTIVITIES by CERTIFICATED
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Participants of Pekan Orientasi Mahasiswa (POM) STIE Indonesia Banking School, 2012
Participants of Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia Banking School,
2012
Participants of Stock Simulation STIE Indonesia Banking School, 2012
Participants of National Banking Forum (NBF) STIE Indonesia Banking School, 2012
Participants of Stock Simulation STIE Indonesia Banking School, 2013
Participants of Accounting Goes to IBS STIE Indonesia Banking School, 2013
Participants of Pekan Orientasi Mahasiswa (POM) STIE Indonesia Banking School, 2014
Participants of Debate Class STIE Indonesia Banking School, 2014
Participants of Class Open Discussion STIE Indonesia Banking School, 2014
Participants of National Banking Forum (NBF) STIE Indonesia Banking School, 2014
Participants of Management In Movement (MIM) STIE Indonesia Banking School, 2014
Participants of Company Visit HMPS Manajemen STIE Indonesia Banking School, 2014
Participants of Stock Simulation STIE Indonesia Banking School, 2014
Participants of Business & Marketing (B&M) STIE Indonesia Banking School, 2014
Participants of Campus Debat Challenge (CDC) STIE Indonesia Banking School, 2014
Participants of Senior High School Accounting Competition STIE Indonesia Banking School,
2014
Participants of Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia Banking School,
2014
Participants of Public Lecture “Stay Young & Be Creative” STIE Indonesia Banking School 2015
Participants of Banking Workshop “Credit Analysis, Basic Treasury, Trade Financing, Effective
Selling Skill” 2015
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