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ABSTRAK 

Using multi-level marketing system in the marketing system to build customer behavior 

intention. The purpose of this study are to examine and understanding the factors of behavior 

intention in multi-level marketing such as identity distinctiveness, identity prestige, identity 

attractiveness, customer-company identification, customer recruitment, customer loyalty, tolerance 

of defect, and consumer advice. 

The focus of this study object is member of Herbalife. The data used in this study were 

gathered by spreading the questionnaires to user who member of Herbalife. This study used 

convinience sampling as a sampling technique and obtained 150 respondend and this data 

processed into this study result. This study uses SEM analyze to test the data. 

The result of this study is identity distictiveness has a positive significant to identity 

attractiveness, identity prestige has a  positive significant to identity attractiveness, identity 

distinctiveness no effect to customer-company identification, identity prestige has a positive 

significant customer-company identification, identity attractiveness has a positive significant 

customer-company identification, customer-company identification has a  positive significant to 

customer recruitment, customer-company identification has a  positive significant to customer 

loyalty, customer-company identification has a  positive significant to tolerance of defect, and 

customer-company identification has a  positive significant to consumer advice. 

Keyword : multi-level marketing, behavior intention, direct selling. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konsep pemasaran yang cukup fenomenal yang mulai marak berkembang pada 

awal tahun 1997/1998 hingga saat ini dan sedang berkembang di Indonesia, yaitu 

Networking Marketing atau yang lebih dikenal dengan istilah Multi-Level Marketing 

(MLM). Bisnis MLM sudah berada sejak tahun 1934 yang diterapkan oleh perusahaan 

Nutrilite California, Amerika Serikat (Purnomo dkk, 2011) dengan metode penjualan 

baru, yaitu memberi komisi tambahan kepada distributor independen yang berhasil 

merekrut, melatih, dan membantu anggota baru untuk ikut menjual produk Nutrilite. 

MLM sendiri dalam pengertian luasnya merupakan penjualan langsung kepada 

konsumen yang mana konsumen pun berperan sebagai distributor yang mendapatkan 

keuntungan dari hasil penjualan dan menarik konsumen lain untuk menjadi distributor. 

DSA (Direct Selling Assciation) Amerika melaporkan hasil penjualan dari 

perusahaan-perusahaan pada tahun 2012 MLM sekitar $31,6 milyar (sekitar Rp. 310 

triliyun) dari penjualan mereka di seluruh dunia. Dan pada tahun 2012 jumlah agen 

atau member MLM di Amerika telah mencapai 15,6juta orang 

(http://howmoneyindonesia.com/2013/09/05/binis-mlmdirect-selling-salah-satu-

penggerak-ekonomi-amerika/). 
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Di Indonesia sendiri bisnis MLM berkembang dengan cukup pesatnya. Pada 

tahun 2015 bisnis MLM yang telah terdaftar dalam APLI (Asosiasi Penjual Langsung 

Indonesia) sebanyak 97 perusahaan. Dalam detikfinance (kamis, 21 April 2011) 

mengatakan bisnis MLM akan bertumbuh hingga 20% pada tahun 2011. Dan pada 

tahun 2012, Helmy Attamimi memproyeksikan omzet binis MLM akan tumbuh hingga 

10% dan sampai akhir tahun member MLM akan mencapai 7 juta orang 

(http://industri.kontan.co.id/news/bisnis-mlm-bisa-mekar-10-tahun-ini). Hal ini 

didukung oleh jumlah penduduk yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik 

berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebesar 255,461.70 ribu jiwa dengan 

tingkat pengangguran sebesar 7,39 juta jiwa (http://www.bps.go.id/). Dengan melihat 

tingat pertumbuhan penduduk yang besar dan tingkat pengangguran yang besar, 

semakin membuka peluang untuk berkembangnya binis MLM di Indonesia. 

Berikut ini adalah daftar lima besar bisnis Multi-Level Marketig di dunia dan 

hasil penjualan menurut majalah DSN (Direct Selling News) yang berhasil berdiri dan 

bertahan serta mendapatkan penghasilan yang cukup besar. 
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Gambar 1.1 Jumlah orang yang mengikuti bisnis MLM di AS.  
Diolah oleh penulis. (http://www.dsa.org/research/industry-statistics) 
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Tabel 1.1 Daftar Rangking Perusahaan MLM di dunia 

Peringkat Perusahaan Negara 
USD Net Sales (bilions) 

2011 2012 2013 
1. AMWAY USA $10.9B $11.3B $11.80B 
2. AVON USA $11.3B $10.7B $9.95B 
3. HERBALIFE USA $3.5B $4.1B $4.80B 
4. VORWERK Germany $3.0B $3.3B $3.70B 
5. MARY KAY USA $2.9B $3.1B $3.60B 

(Sumber : http://directsellingnews.com/) 

Herbalife sebagai salah satu pemain yang menduduki rangking ke tiga tingkat 

dunia tentunya masih memerlukan upaya-upaya menigkatkan posisinya khususnya di 

Indonesia, untuk konteks praktek MLM penting untuk memperhatikan fenomena 

Customer Recuitment, Customer Loyalty, Tolerace of Defect, dan Consumer Advice 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Wu dan Tsai (2007). Guna meningkatkan target 

Customer Recuitment, Customer Loyalty, Tolerace of Defect, dan Consumer Advice 

diperlukan adanya aspek identifikasi dan identitas yang terkelolah dengan baik (Wu & 

Tsai, 2007). 

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya Company Loyalty, 

Company Promotion, Customer Recruitment, Resilience to Negative Information, dan 

Stronger Claim on Company yakni Company Identity, Identity Distinctiveness, Identity 

Prestige, Identity Attractiveness dan Customer-Company Identification di mana ke 

empat faktor tersebut dapat mempengarui terjadinya jalinan hubungan yang lebih kuat 

antara konsumen dan perusahaan (Bhattacharya & Sen, 2003). Sedangkan dalam 

penelitian ini terdapat beberapa fakor yang mendorong Customer Recruitment, 

Customer Loyalty, Tolerance of Defect, dan Consumer Advice bisnis MLM yaitu 

Identity Distinctiveness, Identity Prestige dan Identity Attractiveness (Wu & Tsai, 

2007). Dimana Customer-Company Identification mempengaruhi secara langsung 
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terhadap  Customer Recruitment, Customer Loyalty, Tolerance of Defect, dan 

Consumer Advice bisnis MLM (Wu & Tsai, 2007). 

Terkait dengan cukup ketatnya persaingan pada industri MLM di Indonesia 

peneliti merasa perlu untuk menggali lebih jauh faktor-faktor apa saja yang perlu 

dipertimbangkan guna menentukan strategi dan upaya untuk bisa bertahan dalam 

lingkungan persaingan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan menggali lebih 

dalam bagaimana aspek identitas antara konsumen dengan perusahaan hingga pada 

akhirnya bias memberikan dampak positif pada Customer Recruitment, Customer 

Loyalty, Tolerance of Defect, dan Consumer Advice. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini mengenai customer recruitment, customer loyalty, tolerance of 

defect, dan consumer advice. Dalam hal ini disesuaikan dengan forum member MLM. 

Dalam penelitian ini akan membahasa faktor-faktor pendorongnya. Hal yang dibatasi 

dalam ruang lingkup adalah:  

1. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel endogen terdiri dari enam variabel, 

empat variabel pertama merupakan intensi berperilaku yang merupakan variabel 

penghubung yang diakibatkan oleh kualitas layanan, yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi apakah kosumen akan tetap setia kepada perusahaan atau berpindah 

ke pesaingnya (Sekaran, 2000 dalam Zeithaml dan Bitner, 1996) penulis membagi 

menjadi empat komponen yaitu, customer recruitment, customer loyalty, tolerance 

of defect, dan consumer advice. Customer recruitment merupakan sifat konsumen 

saat merekomendasikan produk dan menarik orang yang berada disekitarnya untuk 

mengkonsumsi produk yang sama dan menjadi bagian dari perusahaan tersebut 
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(Bhattacharya & Sen, 2003). Selanjutnya adalah customer loyalty yang merupakan 

sifat dimana konsumen bersedia untuk membayar lebih atas sebuah merek 

(Wernerfelt, 1991). Tolerance of defect merupakan sifat konsumen ketika terjadi 

kekeliruan pada produk atau jasa dan pelayanan yang diberikan namun konsumen 

dapat mengerti dan mentolerir kekeliruan dari perusahaan atau informasi yang 

negatif mengenai perusahaan. Dan yang terakhir, consumer advice adalah sifat 

ketika konsumen merasa memiliki tanggung jawab dan merasa wajib untuk 

memberikan saran dan masukan kepada perusahaan agar dapat berkembang 

menjadi lebih baik (Singh.1990). Customer recruitment, customer loyalty, 

tolerance of defect dan consumer advice merupakan konsekuensi yang timbul dari 

customer-company identification. Bhattacharya dan Sen (2003) mengatakan bahwa 

customer-company identification memberikan dampak terhadap timbulnya 

perilaku konsumen. Dengan terjadinya customer-company identification yang juga 

merupakan variabel eksogen maka akan semakin meningkatkan keuntungan 

perusahaan dalam jangka panjang, karena pelanggan merasa adanya kesamaan 

presepsi antara perusahaan dengan dirinya sehingga pelanggan merasa kesuksesan 

perusahaan merupakan kesuksesan bagi dirinya (Bhattacharya dan Sen, 2003). 

Variabel eksogen selanjutnya adalah Identity Attractiveness yang merupakan rasa 

ketertarikan konsumen terhadap perusahaan dan membangun hubungan saling 

mendukung dengan perusahaan (Bhattacharya et al, 2005). 

2.  Customer-company identification merupakan perasaan yang timbul dalam benak 

konsumen yang merasa semakin kuatnya hubungan antara dirinya dengan 

perusahaan karena kesamaan presepsi antara perusahaan dan konsumen, yang 
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mengarah pada niat positif konsumen untuk membeli produk (Wu dan Tsai.2007). 

Customer-company identification dipengaruhi oleh variabel identity yaitu identity 

distinctiveness dan identity prestige yang menjadi variabel independent dalam 

penelitian ini. Identity distinctiveness merupakan karakteristik atau ciri khas yang 

dimiliki oleh sebuah organisasi yang membedakan suatu organisasi dengan 

organisasi lainnya (Bhattacharya dan Sen, 2003). Identity prestige merupakan 

identitas yang diciptakan oleh perusahaan dalam memberikan rasa bangga kepada 

konsumen karena telah menggunakan produk atau jasa dari perusahaan itu dan 

menjadi bagian dari perusahaan tersebut (Bhattacharya dan Sen, 2003).  

3. Objek yang dipilih adalah perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran multi-

level marketing yaitu perusahaa Herbalife. Multi-level marketing atau penjualan 

berjenjang yang merupakan salah satu konsep pemasaran yang sedang 

berkembang dan banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan besar. Lima 

perusahaan besar di dunia yang berhasil menerapkan konsep MLM adalah 

Amway, Avon, Herbalife, Forwerk, dan Mary Kay. Perusahaan Herbalife yang 

berkomoditi dalam suplemen kesehatan berhasil menduduki peringat ke 3 di dunia 

berhasil menerapkan konsep MLM didalam perusahaannya, dan akan terus 

berkembang. Pelanggan produk Herbalife pun mulai dikenalkan dengan konsep 

MLM, dimana setiap pelanggan baru dapat bergabung menjadi member Herbalife 

dan member yang dapat menarik orang-orang disekitarnya agar bergabung 

menjadi member Herbalife. Terkait dengan cukup ketatnya persaingan pada 

insudtri MLM di Indonesia peneliti merasa perlu untuk menggali lebih jauh 
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faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan guna menentukan strategi dan 

upaya untuk bisa bertahan dalam lingkungan persaingan tersebut. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang penelitian, penelitian ini akan 

berusaha menggali lebih dalam Identity Destinctiveness dan Identity Prestige dalam 

membangun Identity Attractivenes dan Customer-Company Identification serta 

implikasinya pada Customer Recuitment, Customer Loyalty, Tolerace of Defect, dan 

Consumer Advice berangkat dari permasalahan tersebut dapat diuraikan pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Apakah Identity Destinctiveness pengaruh positif terhadap Identity Attractiveness?  

2. Apakah Identity Prestige pengaruh positif terhadap Identity Attractiveness? 

3. Apakah Identity Distinctiveness pengaruh positif terhadap Customer-Company 

Identification? 

4. Apakah Identity Prestige pengaruh positif terhadap Customer-Company 

Identification? 

5. Apakah Identity Attractiveness pengaruh positif terhadap Customer-Company 

Identification? 

6. Apakah Customer-Company Identification pengaruh positif terhadap Customer  

Loyalty? 

7. Apakah Customer-Company Identification pengaruh positif terhadap Customer 

Recuitment? 

8. Apakah Customer-Company Identification pengaruh positif terhadap Tolerance of 

Defect? 
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9. Apakah Customer-Company Identification pengaruh positif terhadap Consumer 

Advice? 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif Identity Destinctiveness 

terhadap Identity Attractiveness dan Customer-Company Identification. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif Identity Prestige terhadap 

Identity Attractiveness dan Customer-Company. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif Identity Acttractiveness 

terhadap Customer-Company Identification. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif Customer-Company 

Identification terhadap Customer Loyalty, Customer Recuitment, Tolerance of 

Defect, dan Consumer Advice. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi akademisi 

Memberikan tambahan bukti empiris akan dampak Identity Distinctiveness, Identity 

Prestige, Identity Attractiveness, terhadap Customer-Company Identification serta 

implikasinya terhadap Customer Recruitment, Customer Loyalty, Tolerance of 

Defect dan Consumer Advice sebagai suatu tambahan kontribusi teoritis bagi 

khasana disiplin ilmu pemasaran. 
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2. Manfaat bagi praktisi 

Memberikan pemahalan lebih lanjut tentang dampak dari Identity Distinctiveness, 

Identity Prestige, Identity Attractiveness terkait dengan Customer Recruitment, 

Customer Loyalty, Tolerance of Defect dan Consumer Advice guna menemukan 

strategi-strategi pemasaran dalam rangka mengatasi permasalahan terkait Multi-

Level Marketing. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang akan dijelaskan secara 

sistematis. Setiap bab akan saling berkaitan dan bab sebelumnya merupakan pedoman 

untuk bab selanjutnya. Masing-masing bab tersebut adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan  menjelaskan mengenai  latar  belakang  masalah,  rumusan  

masalah,  ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

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  skripsi ini, 

pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. 

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 pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Identity dan Identification..., Veni Alfonsia Yuatin Katimko, Ma.-IBS, 2015



10 
 

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisis data dan 

pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang menguraikan akhir 

penelitian, penulis membuat kesimpulan dari hasil analisis data, serta memberikan 

saran dan masukan mengenai hal-hal yang dapat berguna demi kemajuan penelitian 

dan perusahaan untuk masa yang akan datang. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1      Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Identity Distinctiveness 

Tajfel dan Turner (1985) mengatakan dalam social identity setiap orang 

memilki kebutuhan untuk membedakan dirinya dengan orang lain dalam konteks 

sosial (Bhattacharya & Sen, 2003). Terdapat 2 fungsi social identity menurut Tajfel 

dan Truner (1985) dalam Ashforth & Mael, 1989, yaitu: 

1. Berdasarkan pembagian segmen kognitif dan keadaan lingkungan sekitar, 

kita  dapat dengan langsung menilai orang lain. 

2. Social identity memungkinkan kita untuk mencari dan menentukan 

lingkungan sosial kita sendiri. 

Optimal distinctiveness menjelaskan bahwa masing-masing orang mempunyai 

tekanan yang mendasar dalam menemukan solusi kebutuhan atas kebutuhan mereka 

untuk memiliki karakteristik yang sama dengan orang lain dan kebutuhan untuk 

memiliki ciri khas yang unik dengan kelompok yang memenuhi kedua kebutuhan 

mereka baik dari segi budaya, strategi, struktur, atau konfigurasi lainnya yang 

memiliki karakteristik khas yang sama (Brewer.1991 dalam Bhattacharya & Sen, 

2003). 

Identity distinctiveness (identitas kekhasan) adalah karakteristik atau ciri khas 

yang diciptakan oleh sebuah perusahaan agar dapat membedakan diri dari perusahaan 

lainnya. Identity distinctiveness sangat diperlukan untuk perusahaan, misalnya 
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perusahaan dengan komoditi yang sama sehingga dapat membedakan dirinya dan 

pesaing (Bhattacharya dan Sen.2003; Wu & Tsai, 2007). 

Indikator untuk mengukur identity distinctiveness : 

1. Konsumen merasa produk ini berbeda dengan produk yang lain. 

2. Konsumen mudah untuk membedakan produk ini dengan produk 

perusahaan lainnya. 

3. Konsumen merasa sulit untuk menemukan produk yang sama dengan 

produk ini. 

(Wu dan Tsai, 2007) 

4. Konsumen merasa perusahaan ini memiliki ciri khas. 

5. Konsumen merasa perusahaan ini lebih unggul dibandingkan yang 

pesaingnya. 

(Bhattacharya dan Sen, 2003) 

2.1.2     Identity Prestige 

Tajfel dan Turner (1985) mengatakan dalam social identity setiap orang 

memilki kebutuhan untuk membedakan dirinya dengan orang lain dalam konteks 

sosial (Bhattacharya dan Sen, 2003). Terdapat 2 fungsi social identity menurut 

Tajfel dan Truner (1985) dalam Ashforth dan Mael (1989), yaitu:      

1. Berdasarkan pembagian segmen kognitif dan keadaan lingkungan sekitar,  

kita dapat dengan langsung menilai orang lain. 

2. Social identity memungkinkan kita untuk mencari dan menentukan 

lingkungan sosial kita sendiri. 
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Prestige (gengsi) menurut Parrillo (2008)  merupakan wujud atau bentuk sifat 

yang baik (rasa bangga atau terhormat) yang diarahkan kepada high-status dalam 

posisi sosial dan masyarakat, hal ini biasanya dinikmati oleh konsumen yang 

membeli produk/jasa yang berpatokan pada citra merek. Penelitian yang dilakukan 

pada jaringan sosial memberikan definisi operasional rasa gengsi pada individu atau 

kelompok, rasa gengsi adalah perasaan disaat seseorang merasa bangga atau merasa 

terhormat karena telah mendapatkan sesuatu (misalnya, jabatan, menggunakan 

merek barang/jasa, keturunan, mendapatkan penghargaan, dll) (Parrillo, 2008). 

Identity prestige (identitas kegengsian) adalah identitas yang diciptakan oleh 

perusahaan dalam memberikan perasaan “bangga” kepada konsumen karena telah 

menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan menjadi 

bagian dari perusahaan tersebut (Bhattacharya dan Sen, 2003). 

Indikator untuk mendukung identity prestige : 

1. Konsumen merasa perusahaan ini adalah yang terbaik. 

2. Menurut konsumen perusahaan ini merupakan pelopor dalam industri ini. 

(Wu dan Tsai, 2007) 

3. Konsumen merasa perusahaan ini merupakan perusahaan ternama. 

4. Menurut konsumen perusahaan ini menciptakan produk dengan kulaitas 

yang tinggi. 

(Bhattacharya dan Sen, 2003) 

2.1.3 Identity Attractivenes 

Tajfel dan Turner (1985) mengatakan dalam social identity setiap orang 

memilki kebutuhan untuk membedakan dirinya dengan orang lain dalam konteks 
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sosial (Bhattacharya dan Sen, 2003). Terdapat 2 fungsi social identity menurut 

Tajfel dan Truner (1985) dalam Ashforth dan Mael (1989), yaitu:      

1. Berdasarkan pembagian segmen kognitif dan keadaan lingkungan sekitar, 

kita dapat dengan langsung menilai orang lain. 

2. Social identity memungkinkan kita untuk mencari dan menentukan 

lingkungan sosial kita sendiri. 

Identity Attractiveness (identitas daya tarik) menurut Ahearne, Bhattacharya, & 

Gruen, 2005 adalah seberapa besar rasa ketertarikan konsumen akan perasaan 

tertarik terhadap perusahaan dan membangun hubungan saling mendukung antara 

perusahaan dan  konsumen. Bhattacharya dan Sen (2003) mengatakan, daya tarik 

yang diberikan oleh sebuah perusahaan tergantung pada kemampuannya untuk 

memenuhi setidaknya satu dari tiga kebutuhan dasar definisi-diri konsumen: self-

continuity (kebutuhan untuk menemukan perusahaan yang memiliki identitas yang 

sama dengan diri konsumen), self-distinctiveness (kebutuhan untuk membedakan 

diri dari orang lain dalam konteks sosial yang disamakan dengan perusahaan yang 

memiliki ciri khas budaya, strategi, struktur atau karakteristik yang khas), dan self-

enhancement (kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan perusahaan yang 

memiliki identitas yang dirasa menarik untuk meningkatkan harga diri konsumen 

dengan penilaian positif oleh diri mereka sendiri). 

Indikator untuk mendukung identity attractiveness: 

1. Konsumen menyukai ciri khas perusahaan ini. 

2. Menurut konsumen perusahaan ini menarik dibandingkan dengan 

perusahaan lain. 
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3. Secara keseluruhan konsumen menyukai perusahaan ini. 

(Wu dan Tsai, 2007) 

4. Konsumen menyukai tujuan perusahaan ini. 

5. Konsumen merasa perusahaan ini memiliki ciri khas yang menarik. 

(Bhattacharya dan Sin, 2003) 

2.1.4     Customer-Company Identification 

Identification pada dasarnya merupakan media pisikologis yang yang mengacu 

pada hubungan yang mendalam, komitmen yang serius, dan hubungan yang yang 

penuh arti dengan perusahaan (Bhattacharya dan Sen, 2003). 

Dutton, Dukerich, & Harquail (1994) mengatakan customer-company 

identification yaitu saat pelanggan mengidentifikasikan diri mereka dengan 

perusahaan yang berbasis pada keyakinan pelanggan dimana mereka merasa dapat 

berbagi ciri-ciri umum tertentu dengan perusahaan yang memberkan perasaan self-

fulfillment, self-distinctivenes, dan self-enhancement.  Ahearne et al., (2005) 

mendefenisikan customer-company identification sebagai sejauh mana konsumen 

merasakan koneksi atau hubungan dengan perusahaan dan menunjukannya dalam 

konteks sebagai pelanggan. Pelanggan yang mengidentifikasikan dirinya dengan 

lebih banyak memberikan usaha secara sukarela kepada perusahaan. Pelanggan 

yang telah meresa teridentifikasi dengan perusahaan akan mendukung tujuan 

perusahaan (Bhattacharya dan Sen, 2003), merekrut pelanggan baru, mendorong 

dan menyarankan kepada orang lain atau orang disekitar untuk membeli dari 

perusahaan, dan menolak informasi-informasi negatif tentang perusahaan 

(Lichtenstein et al., 2004 dalam Drumwright & Braig, 2010). Selain itu, customer-
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company identification merupakan salah satu hal yang diharapkan oleh perusahaan, 

karena customer-company identification merupakan konsekuensi yang tinggi 

terhadap loyalitas pelanggan terhadap merek (Bhattacharya et al.,1995). 

Indikator untuk mendukung customer-company identification: 

1. Dentitas kesamaan 

2. Identitas loyalitas. 

3. Identitas keanggotaan 

(Wu dan Tsai, 2007) 

4. Konsumen merasa terhina ketika orang lain mengkritik perusahaan ini. 

5. Kesuskesan perusahaan merupakan kesuksesan konsumen juga. 

6. Konsumen merasa dipuji ketika orang lain memuji perusahaan ini. 

7. Konsumen merasa tertarik mengenai pendapat orang lain tentang 

perusahaan ini. 

8. Ketika konsumen berbicara mengenai perusahaan ini, konsumen lebih 

memilih menggunakan kata kami daripada mereka. 

(Tuzun dan Devrani, 2011) 

2.1.5     Customer Recruitment 

Daft (2008) mengartikan recruiting (perekrutan) merupakan kegiatan yang 

melihat karakteristik atau potensi calon orang yang akan direkrut sebagai objek 

yang dikehendaki untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.  

Pelanggan menurut Grifiin (2003) adalah seseorang yang melakukan 

pembelian berulang-ulang pada sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama. 

Kebiasaan membeli berulang-ulang pada perusahaan tertentu terbentuk dalam 
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jangka waktu yang lama dan penjalinan hubungan yang dekat antara perusahaan 

dan pelanggan serta kepuasan pelanggan atas pelayanan serta kualitas produk. 

Customer recruitment merupakan perekrutan pelanggan baru yang memiliki 

suatu keunggulan yang telah dilihat oleh pelanggan lama. Secara sukarela 

pelanggan lama akan menarik orang-orang disekitarnya (keluarga, teman, rekan 

kerja) untuk ikut mengkonsumsi dan menggunakan produk dari perusahaan karena 

merasa puas akan kualitas produk atau jasa dari perusahaan tersebut. 

Indikator untuk mendukung customer recruitment: 

1. Konsumen akan menyarankan temannya untuk mengkonsumsi produk ini. 

2. Konsumen akan meyakinkan orang lain untuk mengkondumsi produk ini. 

3. Konsumen akan menajdi loyal terhadap perusahaan ini. 

(Wu dan Tsai, 2007) 

4. Konsumen akan mencoba memberitahukan kepada temannya dan 

keluarganya untuk membeli produk ini. 

(Bhattacharya dan Sin, 2003) 

 

2.1.6     Customer Loyalty 

Pelanggan menurut Grifiin (2003) adalah seseorang yang melakukan 

pembelian berulang-ulang pada sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama. 

Kebiasaan membeli berulang-ulang pada perusahaan tertentu terbentuk dalam 

jangka waktu yang lama dan penjalinan hubungan yang dekat antara perusahaan 

dan pelanggan serta kepuasan pelanggan atas pelayanan serta kualitas produk. 
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Grifiin (2003) juga memaparkan ciri-ciri pelanggan yang loyal adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur; 

2. Pembelian antarlini produk dan jasa; 

3. Mereferensikan ke orang lain; dan 

4. Menunjukan kekebalan terhadap tarikan pesaing. 

Customer Loyalty adalah pelanggan yang melakukan pembelian berualang-

ulang terhadap merek yang sama karena telah merasa puas dengan produk atau 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, serta adanya hubungan yang erat yang 

dibina oleh perusahaan dengan pelanggan sehingga pelanggan menjadi percaya 

terhadap merek. 

Indikator untuk mendukung customer recruitment: 

1. Konsumen akan memprioritaskan bank HSBC ketika konsumen ditawarkan 

pelayanan bank yang sama antar bank. 

2. Konsumen akan terus memilih produk atau pelayanan HSBC. 

3. Konsumen setuju bahwa dia adalah pelanggan setia HSBC. 

(Lau et al., 2013) 

 

 

 

2.1.7     Tolerance of Defect 
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Bhattacharya dan Sen (2003) mengatakan bahwa konsumen memberikan 

kontribusi lebih dermawan terhadap niat dan tanggug jawab perusahaan ketika ada 

yang salah. Chappell (1993)  menunjukan bahwa hubungan antara pelanggan dan 

perusahaan tidak dapat dirusak oleh ketidaksengajaan perusahaan terhadap kinerja, 

pelayanan atau produk tunggal ketika pelanggan menceritakan mengenai nilai-nilai 

perusahaan (Wu & Tsai, 2007). Karena konsumen dapat memaafkan diri mereka 

sendiri atas kesalahan yang kecil, mereka akan memaafkan perusahaan yang mereka 

identifikasikan, khususya karena identifikasi menyebabkan mereka percaya kepada 

perusahaan dan keinginannya (Hibbard et al., 2001 dalam Wu & Tsai, 2007). 

Semakin banyak konsumen mengidentifikasi perusahaan semakin tinggi pula 

toleransi terhadap kecatatan yang akan mereka berikan (Wu and Tsai, 2007). 

Tolerance of defect merupakan sifat dimana pelanggan akan mengerti dan 

memahami kekeliruan yang dilakukan oleh perusahaan dan tidak akan 

mempermasalahkan kekeliruan tersebut. Pelanggan akan selalu menemukan alasan 

positif dibalik kekeliuan yang terjadi, dan hal tersebut tidak akan mempengarui atau 

menurunkan loyalitas konsumen. 

Indikator untuk mendukung tolerance of defect: 

1. Konsumen akan memaafkan kekeliruan perusahaan ini. 

 

2. Konsumen akan mentolerir ketidaksempurnaan produk ini. 

(Wu dan Tsai, 2007) 

2.1.8     Consumer Advice  
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Perilaku konsumen dapat diidentifikasikan dengan tipe pengeluh yang 

ditetapkan oleh Singh (1990) yang mengkategorkan penggeluh sebagai Voicers 

(orang yang aktif mengeluh kepada penyedia jasa atau penjual jika ada hal yang 

dilihat tidak sesuai) dan Passives, irates, dan Activisis yang tidak langsung 

mengeluh kepada penyedia jasa atau penjual melakukan tanggapan pribadi, atau 

mengeluh kepada pihak ketiga. Dengan konsep klaim yang kuat, konsumen 

memandang klaim mereka terhadap organisasi merupakan hal yang sah dan penting 

(Mitchell et al., 1997), dan mereka cenderug untuk menekan klaim mereka secara 

lebih aktif dan konsisten (Wu dan Tsai, 2007).  

Consumer advice merupakan rasa tanggung jawab pelanggan, dimana 

pelanggan merasa wajib untuk memberikan masukan-masukan atau saran-saran 

yang positif kepada perusahaan  untuk semakin menigkatkan kualitas perusahaan 

dan menuju kesuksesan jangka panjang perusahaan (Singh, 1990). 

Indikator untuk mendukung consumer advice: 

1. Konsumen akan memberikan saran kepada perusahaan ini untuk 

meningkatkan kualitasnya. 

2. Konsumen akan memberikan pendapatnya untuk perusahaan ini. 

(Wu dan Tsai, 2007) 

3. Konsumen merasa sebaiknya memberikan komplain kepada perusahaan 

ketika pelayanan adatu produk mengecewakan karena ia merasa itu 

kewajibannya. 

4. Suatu saat konsumen pasti akan mendapat produk yang tidak memuaskan, 

sehingga tidak perlu untuk mengeluh. 
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5. Konsumen tidak menykai orang yang memberikan kompalin kepada 

perusahaan, karena terkadang komplain mereka keterlaluan. 

(Singh, 1990) 

2.1.9     Multi-Level Marketing 

Menurut Purnomo dkk (2011), Multi-Level Marketing (penjualan berjenjang) 

adalah kegiatan penjualan produk langsung kepada konsumen, dimana pelaku 

aktifitas penjualan dilakukan secara langsung (direct seller) yang disertai dengan 

penjelasan, presentasi atau demo produk.  

Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Perdagangan RI nomor 

73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang, 

mendefinisakan MLM sebagai, 

Pasal 1 

“suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui 

jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan atau badan usaha yang 

memperkenalkan barang dan/atau jasa tertentu kepada sejumlah perorangan atau 

badan usaha lainnya secara bertutut-turut yang berkerja berdasarkan komisi atau 

iuran keanggotaan yang wajar”. 

 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pemasaran 

Multi-Level Marketing merupakan sistem pemasaran secara networking atau 

berjenjang, dimana konsumen menjadi member dan menjual produk langsung 

kepada konsumen serta mengajak konsumen baru untuk menjadi distributor. 

Penghasilan di dapatkan dari hasil penjualan produk (barang/jasa) dan bonus atau 

komisi yang didapatkan dari hasil merekrut calon member. 
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2.2    Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul dan Nama 
Penulis Variabel Hasil Penelitian 

1.  Bhattacharya dan Sen 
(2003) 

“Consumer-Company 
Identification: A 
Framework for 
Understanding 

Consumers’ 
Relationships with 

Companies” 

Variabel eksogen adalah 
company identity, 

identity similarity,identity 
distinctiveness, dan 

identity prestige. 
Variabel endogen adalah 

company loyalty, 
company promotion, 

customer recruitment, 
resilience to negative 

information, dan stronger 
claim on company. Dan 

variabel moderasi 
identity attractiveness 
dan customer-company 

identification. 

Hubungan yang kuat antara 
konsumen dan perusahaan 

terjadi karena adanya 
identifikasi antara 

konsumen dan perusahaan. 

2. Wu dan Tsai (2007) 
“The empirical study 
of CRM : Consumer-

company 
identification and 

purchase intentio in 
the direct selling 

industry” 

Variabel ekosgen identity 
distinctiveness dan 
identity prestige. 
Variabel endogen 

customer recruitment and 
loyalty, 

Tolerance of defect, dan 
consumer advice and 

complaints. Dan variabel 
moderasi identity 
attractienes dan 

consumer-company 
identification.  

 

Sumber : dioleh oleh penulis 
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2.3 Pengembangan Hipotesis dan Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wu dan Tsai (2007) yang 

membahas mengenai konsep customer-company identification yang memberikan 

dampak timbulnya perilaku konsumen loyalitas konsumen terhadap perusahaan dan 

kemauan pelanggan untuk mendukung kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang, 

yang telah diteliti dari sepuluh perusahaan direct selling. 

2.2.1 Pengaruh antara Identity Distinctiveness dan Identity Attractiveness 

Setiap orang harus mempunyai ciri khas tersendiri agar dapat membedakan diri 

dari yang lain dalam konteks sosial (Tajfel dan Turner dalam Wu dan Tsai, 2007). 

Identitas sosial merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang yang 

menyadari bahwa mereka termasuk dalam ketegori sosial atau kelompok tertentu yang 

memiliki kesamaan ciri khas  (Hogg dan Abrams, 1988 dalam Stets & Bruke, 2000). 

Sifat manusia sebagai mahkluk sosial menjadikan manusia membentuk kelompok-

kelompok sosial yang mereka rasa memiliki ciri khas yang sama dengan mereka. 

Demikian halnya dengan keikutsertaan dalam sebuah organisasi, orang-orang akan 

lebih tertarik kepada organisasi atau perusahaan yang memiliki ciri khas yang mirip 

dengan ciri khas yang mereka miliki.  

Identitas attractiveness adalah sejauh mana pelanggan memilih, tertarik, dan 

membangun hubungan saling mendukung dengan perusahaan serta menjalin hubungan 

yang bertahan lama (Ahearne et al., 2005). Berdasarkan pengertian para ahli dapat 

dikatakan bahwa orang yang memiliki ciri khas yang sama akan memiliki ketertarikan 

agar membentuk sebuah kelompok sosial, demikian halnya dengan bagaimana 

pelanggan memutuskan untuk memilih dan tertarik dalam membangun hubungan 
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dengan sebuah perusahaan atau organisasi, orang yang mempunyai ciri khas akan 

lebih cenderung untuk tertarik dengan perusahaan yang memiliki ciri khas yang sama. 

Sesuai dengan penelitian Ahearne et al., (2005) yang mengatakan, konsumen yang 

merasa dirinya mempunyai ciri khas yang mendasar menimbulkan sikap ketertarikan 

terhadap sebuah organisasi atau perusahaan.  Oleh karena itu, setelah meninjau 

litelatur tersebut, peneliti membuat hipotesis berikut : 

H1 : Identity Distinctiveness memiliki pengaruh positif terhadap Identity 

Attractiveness 

2.2.2 Pengaruh antara Identity Prestige dan Identity Attractiveness 

Identitas sosial merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang yang 

menyadari bahwa mereka termasuk dalam ketegori sosial atau kelompok tertentu yang 

memiliki kesamaan ciri khas dengan mereka (Hogg dan Abrams, 1988 dalam Stets dan 

Bruke, 2000). Demikian dengan tingkat kegengsiaan seseorang, setiap konsumen 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan status sosial mereka dengan 

memilih organisasi atau perusahaan yang memiliki citra yang bergengsi (Bhattacharya 

dan Sen, 2003). 

Identitas attractiveness adalah sejauh mana pelanggan memilih, tertarik, dan 

membangun hubungan saling mendukung dengan perusahaan serta menjalin hubungan 

yang bertahan lama (Ahearne et al., 2005). 

Dengan tingginya prestige yang dimiliki oleh konsumen menjadikan dirinya 

akan mencari perusahaan yang memiliki prestige yang juga tinggi agar dapat 

memenuhi kebutuhan diri mereka dalam meningkatkan status sosial di dalam 

lingkungan. Wu dan Tsai (2007) mengatakan semakin tinggi tingkat prestige yang 
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dimiliki seseorang maka semaikin tinggi pula rasa ketertarikan kepada perusahaan 

dengan yang memiliki citra bergengsi.. Oleh karena itu, setelah meninjau litelatur 

tersebut, peneliti membuat hipotesis berikut : 

H2   :   Identity Prestige memiliki pengaruh positif terhadap Identity 

Attractiveness  

2.2.3 Pengaruh antara Identity Distinctiveness dan Customer-Company Identification 

Setiap orang harus mempunyai ciri khas tersendiri agar dapat membedakan 

dirinya dengan orang lain dalam konteks sosial (Tajfel dan Turner, 1985 dalam Wu 

dan Tsai, 2007). Identitas sosial merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap 

orang yang menyadari bahwa mereka termasuk dalam ketegori sosial atau kelompok 

tertentu yang memiliki kesamaan ciri khas dengan diri mereka (Hogg dan Abrams, 

1988 dalam Stets dan Bruke, 2000). Banyak teori mengenai identitas sosial yang 

berkaitan dengan hubungan antar kelompok, hubungan antar kelompok – yaitu, 

bagaimana orang-orang datang untuk melihat diri mereka sebagai anggota sebuah 

kelompok atau kategori dibandingkan orang lain yang berada di luar kelompok mereka 

dan konsekuensi dari kelompok yang mereka pilih. Sifat manusia sebagai mahkluk 

sosial menjadikan manusia membentuk kelompok-kelompok sosial yang mereka rasa 

memiliki ciri khas yang sama dengan mereka.  

  Identification merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk 

menjadi sama dengan pihak lain, dalam proses pengidentifikasian dapat membentuk 

kepribadian seseorang (Maryati Kun dan Juju Suryawati, 2001). Karena itu customer-

company identification merupakan perasaan dimana konsumen merasakan adanya 

kesamaan presepsi antara dirinya dengan perusahaan. Semakin tinggi konsumen 
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merasakan adanya kesamaan ciri khas antara dirinya dengan perusahaan maka akan 

semakin tinggi pula keinginan konsumen untuk mengidentifikasikan dirinya dengan 

perusahaan (Wu dan Tsai, 2007).  Oleh karena itu, setelah meninjau litelatur tersebut, 

peneliti membuat hipotesis berikut : 

H3 : Identity Distinctiveness memiliki pengaruh positif terhadap  

      Cutomer-Company Identification  

2.2.4    Pengaruh antara Identity Prestige dan Customer-Company Identification 

Setiap konsumen berusaha untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan status 

sosial mereka dengan memilih organisasi atau perusahaan yang memiliki citra yang 

bergengsi (Bhattacharya dan Sen, 2003). Selain itu, reputasi yang diciptakan dari 

sebuah perusahaan dapat  mempengaruhi kekuatan pengidentifikasian antara anggota 

dan perusahaan (Mael and Ashforth, 1992).  

Identification merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk 

menjadi sama dengan pihak lain, dalam proses pengidentifikasian dapat membentuk 

kepribadian seseorang (Maryati Kun dan Juju Suryawati, 2001). 

Konsumen mempunya kebutuhan dalam meningkatkan status sosial mereka di 

dalam lingkungan sosial, kerena itu konsumen akan mencari perusahaan yang 

memiliki reputasi baik yang dapat meningkatkan status sosial mereka. Mereka akan 

mengidentifikasikan diri mereka sesuai dengan perusahaan yang juga memiliki tingkat 

reputasi yang baik. Bhattacharya san Sen (2003), mengatakan bahwa konsumen 

dengan tingkat kegengsian yang tinggi akan mencari perusahaan dengan reputasi yang 

baik agar dapat memenuhi kebutuhan meningkatkan status sosial di lingkungan 
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mereka. Oleh karena itu, setelah meninjau litelatur tersebut, peneliti membuat 

hipotesis berikut :  

H4 : Identity Prestige memiliki pengaruh positif terhadap Customer-Company 

Identification 

2.2.5  Pengaruh antara Identity Attractiveness dan Customer-Company Identification 

Identitas attractiveness adalah sejauh mana pelanggan memilih, tertarik, dan 

membangun hubungan saling mendukung dengan perusahaan serta menjalin 

hubungan yang bertahan lama (Ahearne et al., 2005). Dapat dikatakan bahwa orang 

yang memiliki ciri khas yang sama akan memiliki ketertarikan agar membentuk 

sebuah kelompok sosial, demikian halnya dengan bagaimana pelanggan 

memutuskan untuk memilih dan tertarik dalam membangun hubungan dengan 

sebuah perusahaan atau organisasi.  

Identification merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk 

menjadi sama dengan pihak lain, dalam proses pengidentifikasian dapat membentuk 

kepribadian seseorang (Maryati Kun dan Juju Suryawati, 2001). Konsumen 

mengidentifikasikan diri mereka dengan sebuah perusahaan berdasarkan sifat 

mereka, jika mereka merasakan sebuah perusahaan menarik dan mempunyai 

krakteristik yang sama dengan mereka atau karakteristik yang mereka inginkan 

(Lichtenstein et al., 2004). Dutton et al., (1994) menyimpulkan bahwa semakin besar 

identity attractiveness yang dirasakan oleh konsumen terhadap perusahaan atau 

organisasi, maka hal tersebut merupakan identifikasi kosumen terhadap perusahaan 

atau organisasi (Wu dan Tsai, 2007). 
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Karena itu, dengan tingginya rasa ketertarikan yang dirasakan oleh konsumen 

terhadap sebuah perusahaan, maka akan semikin tinggi pula identifikasi diri 

konsumen tersebut terhadap perusahaan. Oleh karena itu, setelah meninjau litelatur 

tersebut, peneliti membuat hipotesis berikut : 

H5   : Identity Attractiveness memiliki pengaruh positif terhadap    

          Customer-Company Identification 

2.2.6     Pengaruh antara Customer-Company Identification dan Customer Recruitment 

Konsumen diidentifikasi memiliki pengaruh yang penting dalam kesuksesan 

sebuah perusahaan (Ashforth and Mael, 1989). Dari sudut pandang pengidentifikasi, 

jalan yang efektif untuk mempertahan keberhasilan jangka panjang, di luar dari 

konumsi produk perusahaan yaitu terletak dalam perekrutan konsumen baru bagi 

perusahaan (Bhattacharya and Sen, 2003). Hal ini sama dengan konsep word of 

mouth (WOM) hal ini akan mendorong orang lain untuk membeli dari perusahaan 

dimana mereka direkomendasikan (Wu and Tsai, 2007).    

Dengan adanya identikasi antara pelanggan dan perusahaan, pelanggan akan 

lebih cenderung untuk merekrut konsumen baru, hal ini akan memberikan dampak 

yang positif terhadap kesuksesan jangka panjang perusahaan (Bhattacharya dan Sen, 

2003). Oleh karena itu, setelah meninjau litelatur tersebut, sehingga peneliti 

membuat hipotesis berikut : 

H6 :  Customer-Company Identification memiliki pengaruh positif terhadap 

Customer Recruitment 
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2.2.7    Pengaruh antara Customer-Company Identification dan Customer Loyalty  
 

Identification merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk 

menjadi sama dengan pihak lain, dalam proses pengidentifikasian dapat membentuk 

kepribadian seseorang (Maryati Kun dan Juju Suryawati, 2001).  

Loyalitas konsumen merupakan sifat dimana pelanggan akan melakukan 

pembelian berulag-ulang terhadap merek yang sama karena telah merasa puas 

terhadap produk atau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan (Grifiin, 2003). 

Dengan adanya identifikasi yang tinggi oleh konsumen, untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen dalam mengidentifikasikan dirinya dengan perusahaan maka 

konsumen akan melakukan pembelian yang terus menerus terhadap merek. Semakin 

tinggi rasa identifikasi antara konsumen terhadap perusahaan maka akan semikin 

tinggi pula loyalitas konsumen. Konsumen yang teridentifikasi akan menghasilkan 

loyalitas terhadap merek yang lebih tinggi, konsumen akan menjadi loyal terhadap 

merek (Bhattacharya et al, 1995).  Oleh karena itu, setelah meninjau litelatur 

tersebut, peneliti membuat hipotesis berikut : 

H7  :   Customer-Company Identification memiliki pengaruh  

          positif terhada Customer Loyalty 

2.2.8 Pengaruh antara Customer-Company Identification dan  Tolerace of Defect 

Konsumen memberikan toleransi lebih besar terhadap niat dan tanggug jawab 

perusahaan ketika ada yang salah (Bhattacharya dan Sen, 2003). Chappell (1993) 

menunjukan bahwa hubungan antara pelanggan dan perusahaan tidak dapat dirusak 

oleh ketidaksengajaan perusahaan terhadap kinerja, pelayanan atau produk gagal 

ketika pelanggan menceritakan mengenai nilai-nilai perusahaan. Konsumen dapat 
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memaafkan diri mereka sendiri atas kesalahan yang kecil, maka mereka akan 

memaafkan perusahaan yang mereka identifikasikan, khususnya karena identifikasi 

menyebabkan mereka percaya kepada perusahaan dan keinginannya untuk menjadi 

bagian dari perusahaan (Hibbard et al,. 2001). Semakin besar konsumen 

mengidentifikasikan dirinya dengan perusahaan semakin besar pula tingkat toleransi 

terhadap kecatatan atau ketidaksengajaan yang akan mereka berikan kepada 

perusahaan (Wu and Tsai, 2007).  

Pelanggan yang telah teridentifikasi akan lebih mentolerir ketidaksengajaan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, setelah meninjau litelatur tersebut, 

peneliti membuat hipotesis berikut : 

H8   :   Customer-Company Identification memiliki pengaruh  

            positif terhadap Tolerance of Defect 

2.2.9    Pengaruh antara Customer-Company Identification dan Consumer Advice 

Perilaku konsumen yang telah teridentifikasi akan bertindak mendukung tujuan 

perusahaan (Bhattacharya dan Sen, 2003; Sen dan Bhattacharya, 2001). Perilaku 

konsumen dapat disamakan  dengan tipe pengeluh yang dikelompokan oleh Singh 

(1990) yang mengkategorkan pengeluh sebagai Voicers (orang yang aktif mengeluh 

kepada penyedia jasa atau penjual) tapi tidak sama dengan lainnya Passives, Irates, 

dan Activisis yang melakukan tindakan kecil, tanggapan pribadi, atau mengeluh 

kepada pihak ketiga. Konsumen merasa mereka memiliki hak untuk menyampaikan 

saran kepada perusahaan, ini merupakan hal yang sah dan penting ( Mitchell et al, 

1997), dan mereka cenderug untuk menekan hak mereka secara lebih aktif dan 

konsisten (Wu and Tsai, 2007).  
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Konsumen yang telah mengidentifikasikan dirinya dengan perusahaan akan 

melakukan hal yang mendukung kemajuan perusahaan, seperti dalam memberikan 

saran guna menigkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Konsumen akan 

memberikan saran dan keluhan mereka kepada perusahaan di mana mereka 

mengidentifikasikan diri mereka dengan harapan atas perbaikan (Wu and Tsai, 

2007). Oleh karena itu, setelah meninjau litelatur tersebut, peneliti membuat 

hipotesis berikut:  

H9    :   Customer-Company Identification memiliki pengaruh  

            positif terhadap Consumer Advice 

2.4 Rerangka Pemikiran  

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan maka dapat 

digambarkan model penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

     Sumber : Wu and Tsai (2007) yang dikembangkan oleh penulis 
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Berdasarkan model penelitian tersebut, peneliti mengajukan beberapa hipotesis yang 

diringkas sebagai berikut : 

1. Identity Distinctiveness, dengan hipotesa: 

      H01 :  Identity Distinctiveness tidak  memiliki pengaruh positif terhadap   Identity 

Attractiveness 

      Ha1 : Identity Distinctiveness memiliki pengaruh positif terhadap   Identity 

Attractiveness 

2. Identity Prestige, dengan hipotesa: 

      H02 : Identity Prestige tidak  memiliki pengaruh positif terhadap Identity  

Attractiveness 

 Ha2 : Identity Prestige  memiliki pengaruh positif terhadap Identity  

Attractiveness 

3. Identity Distinctiveness, dengan hipotesa: 

 H03  : Identity Distinctiveness tidak memiliki pengaruh positif terhadap Customer-

Company Identification 

 Ha3 : Identity Distinctiveness memiliki pengaruh positif terhadap Customer-

Company Identification 

4. Identity Prestige, dengan hipotesa: 

 H04 : Identity Prestige  tidak  memiliki pengaruh positif terhadap Customer-

Company Identification 

 Ha4  : Identity Prestige  memiliki pengaruh positif terhadap Customer-Company 

Identification 
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5. Identity Attractiveness, dengan hipotesa: 

 H05  : Identity Attractiveness tidak  memiliki pengaruh positif terhadap 

Customer-Company Identification 

 Ha5 : Identity Attractiveness memiliki pengaruh positif terhadap Customer-

Company Identification 

6. Customer-Company Identification, dengan hipotesa: 

 H06 : Customer-Company Identification tidak  memiliki pengaruh positif  terhadap 

Customer Recruitment 

 Ha6 : Customer-Company Identification memiliki pengaruh positif terhadap 

Customer Recruitment 

7. Customer-Company Identification, dengan hipotesa: 

H07 : Customer-Company Identification tidak  memiliki pengaruh   positif 

terhadap Customer Loyalty 

 Ha7 : Customer-Company Identification memiliki pengaruh positif terhadap 

Customer Loyalty 

8. Customer-Company Identification, dengan hipotesa: 

 H08 : Customer-Company Identification tidak  memiliki pengaruh   positif 

terhadap Tolerance of Defect 

 Ha8 : Customer-Company Identification memiliki pengaruh positif terhadap 

Tolerance of  Defect 
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9. Customer-Company Identification, dengan hipotesa: 

 H09 : Customer-Company Identification tidak  memiliki pengaruh positif terhadap 

Consumer Advice 

 Ha9 : Customer-Company Identification memiliki pengruh positif terhadap 

Consumer Advice 
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BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1       Pemilihan Objek Penelitian 

Objek yang dipilih adalah perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran 

multi-level marketing yaitu perusahaa Herbalife. Multi-level marketing atau penjualan 

berjenjang yang merupakan salah satu konsep pemasaran yang sedang berkembang 

dan banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan besar. Perusahaan Herbalife yang 

berkomoditi dalam suplemen kesehatan berhasil menduduki peringat ke 3 di dunia 

berhasil menerapkan konsep MLM didalam perusahaannya, dan akan terus 

berkembang. Pelanggan produk Herbalife pun mulai dikenalkan dengan konsep MLM, 

dimana setiap pelanggan baru dapat bergabung menjadi member Herbalife yang dapat 

menarik orang-orang disekitarnya agar bergabung menjadi member Herbalife. Terkait 

dengan cukup ketatnya persaingan pada insudtri MLM di Indonesia peneliti merasa 

perlu untuk menggali lebih jauh faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan 

guna menentukan strategi dan upaya untuk bisa bertahan dalam lingkungan persaingan 

tersebut. 

Proses penyebaran serta pengumpulan data penelitian berupa kuisioner baik 

secara online maupun hardcopy yang dilakukan pada tahun 2015 dengan menyebarkan 

kuisioner kepada responden atau subjek yang telah diterangkan di atas. 

3.2      Jenis dan Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitiian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari dan menjadi pengukuran untuk fenomena-fenomena 
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tertentu (Fathoni, 2006) pada penelitian ini, menjelaskan antara variabel identity 

distinctiveness, variabel identity prestige, variabel identity attractiveness, variabel 

customer-company identification, variabel customer  recruitment, variabel customer 

loyalty, variabel tolerance of defect, dan variabel consumer advice. 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian cross 

sectional yaitu riset yang dilakukan pada suatu saat tertentu dimana memperhatikan 

suatu objek tertentu sehingga kesimpulan riset hanya berlaku untuk suatu waktu 

tertentu (Rangkuti, 2013), dan cross sectional, yang dipilih adalah single cross-

sectional dimana suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dari satu responden 

untuk satu saat atau waktu (Rangkuti, 2013). 

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu metode yang berupaya 

untuk mengkualifikasi data, dan biasanya, menerapkan analisis statistik tertentu. 

Metode tersebut dalam penelitian ini ingin menguji hubungan antara variabel identity 

distinctiveness, identity prestige, identity attractiveness, customer-company 

identification terhadap customer recruitment, customer loyalty, tolerance of defect, dan 

consumer advice.  

3.3     Jenis dan Sumber Data 

3.3.1  Data Primer 

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari 

tangan pertama oleh peneliti terhadap variabel minat untuk tujuan khusus dari 

penelitian (Sekaran & Bougie, 2013). Data primer dapat berupa data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif lebih terstruktur, metodologi penelitian eksplorasi 

berdasarkan sampel kecil yang memberikan wawasan dan pemahaman tentang 
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pengaturan masalah. Data kuantitatif merupakan metodologi penelitian yang bertujuan 

untuk mengukur data dan biasanya, menerapkan bentuk analisis statistik antara lain 

jenis kelamin, dan jenis pekerjaan. Kuisoner yang akan dikembangkan dalam penelitian 

ini akan terbagi dalam beberapa hal, antara lain : 

1. Screening question yang terdiri dari, apakah pelanggan produk Herbalife dan 

apakah member Herbalife. 

2. Profil responden yang terdiri dari 5 pertanyaan dimana terdiri dari jenis kelamin, 

usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, sudah berapa lama menjadi member 

Herbalife. 

3. Pertanyaan mengenai identity distinctiveness yang terdiri atas 5 pertanyaan yang 

merupakan pengembangan dari Wu dan Tsai (2007); Bhattcharya dan Sin (2003) 

dimana pertanyaan disesuaikan dengan Herbalife. 

4. Pertanyaan mengenai identity prestige yang terdiri dari 4 pertanyaan yang 

merupakan pengembangan dari Wu dan Tsai (2007); Bhattcharya dan Sin (2003) 

dimana pertanyaan disesuaikan dengan Herbalife. 

5. Pertanyaan mengenai identity attractiveness yang terdiri dari 5 pertanyaan yang 

merupakan pengembangan dari Wu dan Tsai (2007); Bhattcharya dan Sin (2003) 

dimana pertanyaan disesuaikan dengan Herbalife. 

6. Pertanyaan mengenai customer-company identification yang terdiri dari 5 

pertanyaan yang merupakan pengembangan dari Wu dan Tsai (2007); Tuzun dan 

Devrani (2011) dimana pertanyaan disesuaikan dengan Herbalife. 
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7. Pertanyaan mengenai customer recruitment yang terdiri dari 3 pertanyaan yang 

merupakan pengembangan dari Wu dan Tsai (2007); Bhattcharya dan Sen (2003) 

dimana pertanyaan disesuaikan dengan Herbalife. 

8. Pertanyaan mengenai customer loyalty yang terdiri dari 3 pertanyaan yang 

merupakan pengembangan dari Lau et al., (2013) dimana pertanyaan disesuaikan 

dengan Herbalife. 

9. Pertanyaan mengenai tolerance of defect yang terdiri dari 2 pertanyaan yang 

merupakan pengembangan dari Wu dan Tsai (2007) dimana pertanyaan 

disesuaikan dengan Herbalife. 

10. Pertanyaan mengenai consumer advice yang terdiri dari 3 pertanyaan yang 

merupakan pengembangan dari Wu da Tsai (2007); Singh (1990) dimana 

pertanyaan disesuaikan dengan Herbalife. 

3.3.2 Data sekunder  

Menurut Sekaran dan Bougie (2013) data sekunder mengacu pada informasi 

yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder bisa bersuumber 

dari data primer yang diolah lebih lanjut oleh pihak pengumpul data primer atau 

dieroleh dari pihak lain dari berbagai sumber studi literatur antara lain buku-buku, 

internet, majalah, koran dan data-data dari perusahaan hasil penelitian terdahulu. Data 

tersebut digunakan untuk mendukung data primer yang ada. 
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3.4      Populasi dan Sample 

3.4.1   Populasi penelitian 

Menurut Fathoni (2006), populasi adalah keseluruhan unit awal yang 

parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap 

sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Herbalife dalam hal 

ini konsumen tersebut merupakan pelanggan dan member Herbalife, karena semua 

orang dapat mengkonsumsi produk Herbalife. 

3.4.2  Sampel Penelitian 

Sampel adalah contoh yang dipilih sebagai objek sasaran penelitian yang hasil 

dan kesimpulannya dapat mewakili seluruh populasi sasaran dengan tepat (Fathoni, 

2006). Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobabilitas 

dengan pengambilan sampel mudah (convenience sampling) yang merupakan penelitian 

yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan, 

mengevaluasi, dan memilih tindakan yang terbaik dalam situasi tertentu Adapun 

pengambilan sample di penelitian ini adalah responden dari member Herbalife. 

Jumlah sample dikali 5, sesuai dengan pedoman ukuran sample menurut (Hair, 

Black, Babin & Anderson, 2010) menyatakan bahwa pedoman ukuran sample 

tergantung dari jumlah indikator dikali dengan 5 sampai 10. Jumlah indikator dalam 

penelitian ini ada 30 item, dikali 5 menjadi 150 responden merupakan member 

Herbalife. 

Dengan jumlah sampel sebanyak 150 orang maka penelitian ini akan 

menggunakan model SEM (Structural equation modeling) dengan estimasi Maximum 

likelihood estimation (MLE) dimana sampel dibawah 300. 
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3.5  Definisi Operasional Variabel  

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel laten dan variabel 

indikator, SEM memiliki dua jenis variabel laten yaitu endogen dan eksogen (Maholtra, 

2010). 

Menurut Maholtra (2010), variabel laten eksogen, multi-item yang setara 

dengan variabel independen dalam analaisis multivariat tradisional, sedangkan variabel 

endogen, multi-item yang setara dengan variabel dependen. 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Identity 
Distinctiveness 

(ID) 

Karakteristik atau ciri 
khas yang dimiliki 
oleh individu yang 
membedakan suatu 

indivdu dengan 
individu lainnya. 

(Bhattacharya dan 
Sen, 2003) 

- ID1. Produk Herbalife berbeda  
    dengan produk lainnya. 

- ID2. Mudah untuk membedakan 
    produk Herbalife dengan yang  
    lain. 

- ID3. Susah untuk menemukan  
    produk yang sama di tempat  
    lain. 

(Wu dan Tsai, 2007) 
- ID4. Perusahaan Herbalife 

memiliki  
    identitas khas. 

- ID5. Perusahaan Herbalife 
menonjol 
    dibandinkan perusahaan  
    lainnya. 

(Bhattacharya dan Sen, 2003) 

Likert 

1-7 

 

Identity 

Prestige 

(IP) 

Identitas diri yang 
dimiliki oleh 

seseorang dalam 
memiliki  rasa  

“bangga” karena telah 
menggunakan produk 
atau jasa dari  sebuah 

perusahaan dan 
menjadi bagian dari 
perusahaan tersebut. 
(Bhattacharya ddan 

- IP1.  IP1. Perusahaan Herbalife 
yang  
    terbaik di dalam pikiran saya. 

- IP2.  Herbalife merupakan pionir  
    dalam industri ini. 

(Wu dan Tsai, 2007) 
- IP3. Perusahaan Herbalife  

    merupakan perusahaan nomor  
    satu. 

- IP4. Herbalife merupakan  

Likert 
1-7 
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Sen, 2003)     perusahaan kelas tinggi. 
(Bhattacharya dan Sen, 2003) 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Identity 

Attractiveness 
(IA) 

 Kertertarikan oleh 
member kepada 

sebuah perusahaan  
karena memiliki 

identitas ciri khas 
yang sama dan 

menawarkan prestige 
yang tinggi kepada 

member yang   
menggunakan produk 
atau jasa perusahaan 

tersebut. 
(Bhattacharya dan 

Sen, 2003) 

- IA1. Saya menyukai penampilan  
    perusahaan Herbalife. 

- IA2. Perusahaan Herbalife lebih  
    menarik dibandingkan yang  
    lain. 

- IA3. Saya mendukung perusahaan  
    Herbalife. 

(Wu dan Tsai, 2007) 
- IA4. Saya menyukai atas apa  

    perusahaan Herbalife berdiri 
- IA5. Perusahaan Herbalife 

memiliki 
    ciri khas yang menarik 
(Battacharya dan Sen, 2003) 

Likert 
1-7 

C-C 
Identification 

(CCI) 

Semakin kuatnya 
hubungan kesamaan 

presepsi antara 
perusahaan dan 
member, yang 

mengarah pada niat 
positif  member untuk 
menjadi bagian dari 

perusahaan. 
(Wu & Tsai, 2007)  

- CCI1. Herbalife memiliki  
       karakteristik yang sama  
       dengan saya. 

- CCI2. Saya merasa bangga 
menjadi  
       konsumen loyal Herbalife. 

- CCI3. Saya merasa bangga 
sebagai  
       member Herbalife 

(Wu dan Tsai, 2003) 
- CCI4. Kesuksesan Herbalife 

adalah 
      kesuksesan saya juga. 

- CCI5. Saya sangat tertarik dengan 
      apa yang orang lain pikirkan  
      mengenai Herbalife.  

(Tuzun dan Devrani, 2011) 

Likert 
1-7 

Customer 
Recruitment 

(CR) 

Member 
merekomendasikan 
produk dan menarik 
orang yang berada di 

sekitarnya untuk 
mengkonsumsi produk 

yang sama dan 
menjadi member. 

- CR1. Saya akan mencoba untuk  
     memberitahu kepada teman  
     saya untuk mencoba produk  
     Herbalife. 

- CR2. Saya akan meyakinkan 
orang  
     lain untuk membeli produk  

Likert 
1-7 
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(Bhattacharya dan 
Sen,  2003) 

     Herbalife 
(Wu dan Tsai, 2007) 

- CR3.Saya akan menawarkan 
produk 
    Herbalife kepada teman dan  
    keluarga saya. 
(Battacharya dan Sen, 2003) 

 
 
 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Customer 
Loyalty 

(CL) 

Member bersedia 
untuk membayar  
lebih atas merek. 

(Wernerfelt, 1991) 

- CL1. Saya akan memprioritaskan  
     Herbalife  ketika saya harus  
     memilih produk yang sama  
     dengan Herbalife. 

- CL2. Saya akan terus memilih  
     produk Herbalife. 

- CL3. Saya setuju bahwa saya  
     pelanggan setia Herbalife. 

(Lau et al., 2013) 

Likert 
1-7 

Tolerance Of 
Defect 
(TD) 

Member mengerti dan 
dapat mentolerir 
kekeliruan dari 

perusahaan  atau 
informasi negatif. 
(Bhattacharya dan 

Sen,  2003) 

- TD1. Saya akan memaafkan  
     kekeliruan produk Herbalife 

- TD2. Saya bisa mentolerir 
ketidak  
     sempurnaan produk Herbalife 

(Wu dan Tsai, 2007) 

Likert 
1-7 

Consumer 
Advice 
(CA) 

Member merasa 
mereka wajib untuk 
memberikan saran 
kepada perusahaan. 

(Singh, 1990) 

- CA1. Saya akan memberikan 
saran  
      kepada perusahaan Herbalife 
      untuk meningkatkan  
      kualitasnya. 

- CA2. Saya senang memberikan  
     opini positif terkait Herbalife. 

(Wu dan Tsai, 2007) 
- CA3. Saya senang 

menyampaikan  
     komplain konstruktif bagi  
     perusahaan Herbalife. 

(Singh, 1990) 

Likert 
1-7 

Sumber : diolah oleh penulis  
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3.6  Metode Pengolahan Data 
 

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini dengan menggunakan 

Structural Equation Models (SEM). SEM merupakan teknik pengolahan data statistik 

secara multivariate yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis  

regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar-variabel 

yang ada pada sebuah model, baik itu antar-indikator dengan konstruknya, ataupun 

hubungan antar-konstruk (Santoso,2011). Dalam melakukan pengolahan SEM 

dibutuhkan perangkat lunak komputer (computer softwere) dimana dalam penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan AMOS versi 21. Pengujian model SEM dapat dibagi 

menjadi dua bagia n utama, yaitu measurement model dan structural model. 

Measurement model adalah bagian dari model SEM yang terdiri atas sebuah variabel 

laten (konstruk) dan beberapa variabel manifes (indikator) yang menjelaskan variabel 

laten tersebut. Dan, structural model adalah gambaran hubungan antara variabel-

variabel laten atau antara variabel eksogen dengan variabel laten (Santoso, 2011). 

Menurut Wijanto (2008), ada beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam prosedur 

penggunaan SEM dalam sebuah kegiatan penelitian, adalah sebagai berikut : 

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

Tahap 1 : Spesifikasi model (model specification) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan 

diestimasi. Spesifikasi model penelitian, yang merepresentasikan permasalahan yang 

Identity dan Identification..., Veni Alfonsia Yuatin Katimko, Ma.-IBS, 2015



44 
 

diteliti, adalah penting dalam SEM. Melalui langkah-langkah di bawah ini, penelitian 

dapat memperoleh model yang diinginkan: 

 a). Spesifikasi model pengukuran 

Dalam model ini yang termasuk dalam variabel laten adalah identity 

distinctivenest, identity prestige, identity attractiveness, customer-company 

identification, customer recruitment, customer loyalty, tolerance of defect, dan 

consumer advice. Variabel endogen yang merupakan variabel terikat (dependent) 

dalam model, dalam penelitian ini adalah identity attractiveness, customer-company 

identification, customer recruitment, customer loyalty, tolerance of defect, dan 

consumer advice. Dalam model terdapat variabel eksogen yang muncul sebagai 

variabel bebas (independent) pada semua persamaan yang ada dalam model. Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel eksogen yaitu identity distinctivenest dan 

identity prestige.  Selain itu terdapat dua variabel antara (variable intervening) 

merupakan variabel yang mempengaruhi antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Dalam penelitian ini adalah identiy attractiveness dan customer-company 

identification. 

Selanjutnya variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur 

adalah variabel yang dapat diamati dan biasanya disebut indikator. Variabel 

teramati merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten. Pada metode survei 

dengan menggunakan kuisoner, setiap pertanyaan pada kuisoner mewakili sebuah 

variabel teramati, maka pada penelitian ini terdapat 30 variabel teramati 

dikarenakan terdapat 30 pertanyaan pengukuran. 

Tahap II : Identifikasi (identification) 
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Menurut Wijanto (2008), Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan yaitu: 

1. Under-identified model 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari jumlah 

data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan covariance  dari 

variabel-variabel teramati). Model under-identified model di kategorikan jika degree 

of freedom negatif (-). Jika identifikasi sudah menunjukkan under-identified maka 

tidak perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. 

2. Just-identified model 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan data yang 

diketahui. Just-identified model dikategorikan memiliki degree of freedom nol. 

Karena model sudah teridentifikasi maka tidak perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model. 

3. Over-identified model 

Merupakan model dengann jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari jumlah 

data yang diketahui. Model yang over-identified mempunyai degree of freedom 

positif  ( + ), sehingga diperlukan estimasi dan penilaian model. 

Tahap III : Estimasi (estimation) 

Setelah kita mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah over-identiified, 

maka tahap beriikutnya kita melakukan estimasi untuk memperoleh nilai dari 

parameter-parameter yang ada di dalam model. Dalam penelitian ini dala SEM yang 

digunaka adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE ini secara interatif akan 

meminimisasikan fungsi F(S, ∑( Ө)) sebagai berikut : 
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FML (Ө) = log |∑( Ө) | + tr (S∑ˉ¹ ( Ө))-log |S |-(p+q) 

Diasumsikan ∑( Ө) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah multinormal 

distribution, dan S mempunyai wishart distribution (Bollen, 1989 dalam Wijanto, 

2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model. 

 

 

Tahap IV : Uji kecocokan (testing fit) 

Tahap estimasi diatas menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari 

parameter-parameter yang diestimasi.  Dalam tahap ini, akan memeriksatingkat 

kecocokan antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan 

signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural (Wijanto, 2008). Menurut Hair et 

al., (1998) dalam Wijanto (2008), evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan 

model dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : 

a. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness Of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti 

pada teknik multivariat yang lain (multiple regression, discriminant analysis, 

MANOVA, dan lain-lain). 

Peniliti memilih tiga item yang terbaik untuk dilakukan pada tahap ini. Uji 

kecocokan yang akan dilakukan yaitu : 

 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model keseluruhan terhadap 

matrik korelasi dan kovarian. RMSEA banyak digunakan untuk menampilkan 

seberapa layak model menggunakan populasi. Rumus perhitungan RMSEA 

adalah sebagai berikut :  

RMSEA =√
𝑭𝟎

𝒅𝒇
 

Nilai RMSEA ≤ 0.05 menandakan close fit, sedangkan 0.05< RMSEA ≤ 0.08 

menunjukkan good fit. 

 Comparative Fit Idex (CFI) 

CFI meruppakan peningkatan fit index dari NFI, dalam index ini menjelakan 

perbandingan model yang diusulkan dengan model dasar. Nilai CFI berada 

dalam rentang 0 sampai 1, nilai yang mendekati 1 mengindikasikan model 

memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Indeks ini sangat dianjurkan untuk 

dipakai karena indeks ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan tidak 

dipengaruhi oleh kerumitan model. Tolak ukur agar model tersebut llayak adalah 

CFI> 0.90 dan marginal fit berada pada rentang 0.80≤CFI≤0.90. 

 CMIN/DF  

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan CMIN/DF 

adalah sebagai berikut:     

                                
𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

Dengan tingkat kecocokan yang dapat diterima nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah  good 

fit. 

b. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)  
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Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau 

model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel 

teramati atau indikator) secara terpisah melalui: 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Menurut 

Hair et al dalam Cooper & Schindler (2011) tingkat validitas dapat diukur 

menggunakan faktor loading. Faktor loading yang disyaratkannya untuk dapat 

dikatakan signifikan sebesar ≥ 0.5. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Untuk 

mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure 

(ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak 

varian) (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = (Σstd.loading)2

(Σstd.loading)2+ Σej
 

Dimana standaridized loading (standart loading) dapat diperoleh secara langsung 

hasil perhitungan AMOS adalah measurement error untuk setiap indikator atau 

variabel teramati (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran 
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ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut : (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = Σstd.loading2

𝑁
 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) menyatakan bahwa sebuah 

konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya 

(construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 

0,50. 

3.7 Uji Validitas dan Reabilitas (Pre-tes)  

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Jumlah 

sample yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15-30 responden (Maholtra, 

2005). Pre-test menggunakan software SPSS 21. 

1. Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya ingin kita ukur. 

Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila ia melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper & Schindler, 2011).  

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel 

identity distinctiveness, identity prestige, identity attractiveness, customer-company 

identification, customer recruitment, customer loyalty, toleranceof defect dan 

customer advice. Pengukuran validitas dilakukan dengan analisis faktor pada hasil 

pre-test, untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of sampling adequacy 

(KMO), Bartlett’s test of sphericity, Anti image matrices (MSA), Component matrix. 

Ketentuan dari setiap nilai tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Uji Validitas (pre-test) 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure of sampling 
adequacy adalah statistik yang 
mengindikasikan proporsi variasi dalam 
variabel yang merupakan variasi umum 
(common variance), yakni variasi dalam 
penelitian  

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

Tabel 3.2 Uji Validitas (pre-test)(Lanjutan) 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

2. 

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

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

3. 
 

Anti image matrices, setiap nilai pada 
kolom diagonal anti-image correlation 
matrix menunjukkan measure of 
sampling adequacy dari masing-masing 
indikator. 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix > 0,5 
menunjukkan variabel cocok 
atau sesuai dengan struktur 
variabel lainnya di dalam 
faktor tersebut  

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

Nilai factor loading ≥ 0,5  

Sumber : Variance explained and Factor Loading of Component Matrix 
(Hair et  al., 2010) 

 
 

2. Uji reliabilitas menurut Kuncoro (2003) reabilitas menunjukkan konsistensi dan 

stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reabilitas berbeda dengan validitas 

karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsisten, yang kedua 

lebih memperhatikan masalah ketepatan. Bebebrapa metode pengujian reliabilitas 

diantaranya menggunakan cronboach’s alpha dimana uji signifikansi dilakukan taraf 

signifikansi > 0.6 dan setelah diuji validitasnya maka item-item yang gugur dibuang 

dan item yang tidak gugur dimasukkan ke dalam uji reliabilitas (Priyatno, 2008). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1       Gambaran Umum Objek Penelitian  
 

4.1.1    Herbalife 
Herbalife merupakan perusahaan yang menawarkan suplemen kesehatan 

dengan fungsi menurunkan, menaikkan, dan mempertahankan berat badan, produk-

produk perawatan diri, dan nutrisi untuk tubuh. Produk Herbalife diciptakan oleh Mark 

Hughes, dan pertama kali diorbitkan oleh Mark Hughes pada bulan Februari 1980. 

Herbalife berkantor pusat di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Herbalife 

sudah termasuk dalam perusahaan global dengan lebih dari 1.9 juta distributor di 72 

negara. Herbalife pertama kali membuka cabangnya di Indonesia pada bulan 

September tahun 1998. 

Perusahaan Herbalife dalam manjalankan bisnisnya menggunakan sistem 

multi-level marketing, dengan mencari member yang kemudian menjadi distributor 

independen dalam menjalankan usaha mereka. Dalam menjalankan bisnis dengan 

sistem multi-level marketing perusahaan Herbalife telah terdaftar didalam APLI 

(Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) dan telah memiliki surat SIUPL (Surat Izin 

Penjualan Langsung). Sehingga dapat dikatakan bahwa Herbalife merupakan 

perusahaan dengan sistem multi-level marketing yang sehat karena mereka lebih 

berfokus kepada penjulan produk dan member mendapat keuntungan dari hasil kerja 

keras masing-masing member. 
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  4.2     Wording Test 
Wording test diberikan kepada 5 orang responden. Tujuan dilakukannya 

wording test agar mengetahui apakah indikator yang digunakan sudah pahami atau 

belum oleh responden. Sebelum kuesioner di sebarkan, sebaiknya dilakukan wording 

test pada responden. Kuesioner harus dikelola dengan menggunakan wawancara 

pribadi untuk mendapatkan umpan balik yang lebih baik pada masalah seperti kalimat 

ambigu dan yang tidak dapat dipahami oleh responden. 

Tabel 4.1 Wording Test Kuesioner  

Variabel Measurement 
Asli 

Measurement 
Awal 

Komentar Measurement 
baru 

Identity 
Distinctiveness 

(ID) 

ID1. The     
        company’s  

  product is   
  different with  
  others 

 

ID1. Produk  
        Herbalife 
        berbeda  
        dengan  produk  
        lainnya. 

 

Sebaiknya 
jangan 

menggunakan 
kata produk lagi 
dan tambahkan 
kata menurut 

saya 

ID1. Menurut saya 
         Herbalife 
         berbeda  
         dengan  
         produk lain. 

Identity 
Prestige  
(IP) 

IP2. This company 
  is the   
  paradigm of  
  the industry 

 
 
 
 

IP3. Company X  
        is a first  
       class. 

 
 

IP2.  Herbalife  
         merupakan  
         pionir dalam  
         industri ini 

 
 

 
 
IP3. Perusahaan  
        Herbalife  
        merupakan  
        perusahaan  
        nomor satu 

 

Kata pionir 
jarang 
digunakan, 
sulit dipahami 
kaum awam 

 
 

 
Kata-katanya 
tidak begitu 
cocok 

IP2. Perusahaan 
        Herbalife  
        merupakan 
        salah satu 
        pelopor dalam  
         industry  
        suplemen  
        kesehatan 
IP3. Menurut saya 

perusahaan 
Herbalife 
merupakan 
perusahaan 
terkemuka 

Identity 
Attractiveness 

(IA) 

IA3. I favor this  
        company  
        particularly 
 
IA4. I like what  
        company X  
        stands for 

 

IA3. Saya  
        mendukung  
        perusahaan  
        Herbalife. 
IA4. Saya menyukai  
         atas apa  
         perusahaan  
         Herbalife  
         Berdiri 

Kata-katanya 
membeingung- 

kan 
 

Kata-katanya 
membingung- 

Kan 
 

IA3. Secara umum  
         saya menyukai  
         perusahaan  
         Herbalife 
IA4. Saya menyukai 
         tujuan dari  
         perusahaan  
         Herbalife. 
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Tabel 4.1 Wording Test Kuesioner (Lanjutan) 

Variabel Measurement 
Asli 

Measurement 
Awal 

Komentar Measurement 
baru 

Consumer 
Advice (CA) 

CA3. I often  
         complain  
         when I’m  
         dissatisfied  
         with business  
         or products  
         because I  
         feel it is my  
         duty to do  
         so. 

CA3.Saya senang  
         Menyampaikan 
         komplain  
         konstruktif  
         bagi  
         perusahaan  
         Herbalife. 

 

Terlalu baku 
kata-katanya 

CA3. Saya tidak  
          berkeberatan  
          untuk  
         menyampaikan  
          komplain yang 
          membangun  
          bagi  
          perusahaan  
          Herbalife. 

Sumber : diolah oleh penulis 

 Operasional Variabel Yang Telah Diperbaharui 

 Berdasarkan wording test ditabel 4.1 di atas peneliti membuat pembaharuan 

di operasional variabel. 

Tabel 4.2 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Identity 
Distinctiveness 

(ID) 

Karakteristik atau ciri 
khas yang dimiliki oleh 

individu yang 
membedakan suatu 

indivdu dengan 
individu lainnya. 

(Bhattacharya dan Sen, 
2003) 

- ID1. Menurut saya Herbalife berbeda   
    dengan produk lain. 

- ID2. Saya mudah untuk membedakan 
    produk Herbalife dengan   produk  
    perusahaan lainnya. 

- ID3. Sulit untuk menemukan produk 
yang  
    sama di luar perusahaan   Herbalife 

(Wu dan Tsai, 2007) 
- ID4. Perusahaan Herbalife memiliki  

    identitas perusahaan yang khas. 
- ID5. Menurut saya perusahaan  

Herbalife  
    lebih unggul dibandingkan  
    perusahaan  lainnya. 

(Bhattacharya dan Sen, 2003) 

Likert 

1-7 
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Tabel 4.2 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

 

Identity 

Prestige 

(IP) 

Identitas diri yang 
dimiliki oleh seseorang 
dalam memiliki  rasa  
“bangga” karena telah 
menggunakan produk 
atau jasa dari  sebuah 

perusahaan dan 
menjadi bagian dari 
perusahaan tersebut. 

(Bhattacharya dan Sen, 
2003)  

- IP1.  Menurut saya perusahaan  
    Herbalife adalah yang terbaik. 

- IP2.  Perusahaan Herbalife  merupakan  
    salah satu pelopor  dalam industry 
    suplemen  kesehatan. 

(Wu and Tsai, 2007) 
- IP3. Menurut saya perusahaan  

   Herbalife merupakan perusahaan 
   terkemuka 

- IP4. Herbalife menciptakan produk 
   dengan kualitas yang tinggi. 

(Bhattacharya dan Sen, 2003 

Likert 
1-7 

Identity 
Attractiveness 

(IA) 

 Kertertarikan oleh 
member kepada sebuah 

perusahaan  karena 
memiliki identitas ciri 
khas yang sama dan 
menawarkan prestige 
yang tinggi kepada 

member yang   
menggunakan produk 
atau jasa perusahaan 

tersebut. 
(Bhattacharya dan Sen, 

2003) 

- IA1. Saya menyukai citra perusahaan 
    Herbalife. 

- IA2. Menurut saya perusahaan   
Herbalife  
    lebih menarik dibandingkan  
    perusahaan lain. 

- IA3. Secara umum saya menyukai  
    perusahaan Herbalife. 

(Wu dan Tsai,2007) 
- IA4. Saya menyukai tujuan dari  

    perusahaan Herbalife. 
- IA5. Perusahaan Herbalife memiliki  

    ciri khas yang menarik. 
(Battacharya dan Sen, 2003) 

Likert 
1-7 

C-C 
Identification 

(CCI) 

Semakin kuatnya 
hubungan kesamaan 

presepsi antara 
perusahaan dan 
member, yang 

mengarah pada niat 
positif  member untuk 
menjadi bagian dari 

perusahaan. 
(Wu & Tsai, 2007)  

- CCI1. Saya memiliki kesamaan 
dengan 
      perusahaan Herbalife. 

- CCI2. Saya merasa bangga   
      mengkonsumsi  
      produk Herbalife 

- CCI3. Saya merasa banggga menjadi  
      member Herbalife 

(Wu dan Tsai, 2003) 
- CCI4. Kesuksesan perusahaan  

Herbalife  
      adalah  kesuksesan saya juga. 

- CCI5. Saya sangat tertarik dengan  
      pendapat  positif orang lain 
      mengenai  perusahaan Herbalife.  

(Tuzun dan Devrani, 2011) 

Linkert 
1-7 
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Tabel 4.2 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Customer 

Recruitment 
(CR) 

Member 
merekomendasikan 
produk dan menarik 
orang yang berada di 

sekitarnya untuk 
mengkonsumsi produk 
yang sama dan menjadi 

member. 
(Bhattacharya dan Sen, 

2003) 

- CR1. Saya akan menyarankan 
     teman saya untuk mencoba produk  
     perusahaan Herbalife 

- CR2. Saya akan meyakinkan teman 
saya 
     untuk membeli produk Herbalife 

(Wu and Tsai, 2007) 
- CR3. Saya akan menawarkan produk  

     Herbalife kepada teman dan    
     keluarga saya. 

(Battacharya dan Sen, 2003) 

Likert 
1-7 

Customer 
Loyalty 

(CL) 

Member bersedia untuk 
membayar  lebih atas 

merek. 
(Wernerfelt, 1991) 

- CL1. Saya akan memprioritaskan    
     Herbalife  ketika sayadihadapkan  
     pada pilihan produk yang sejenis. 

- CL2. Saya akan terus memilih produk 
     Herbalife.  

- CL3. Saya setuju bahwa saya 
pelanggan 
     setia Herbalife. 

(Lau et al., 2013) 

Likert 
1-7 

Tolerance Of 
Defect 
(TD) 

Member mengerti dan 
dapat mentolerir 
kekeliruan dari 

perusahaan  atau 
informasi negatif. 

(Bhattacharya dan Sen. 
2003) 

- TD1. Saya akan memaafkan 
kekeliruan 
     perusahaan  Herbalife. 

- TD2. Saya bisa mentolerir ketidak 
     sempurnaan produk Herbalife. 

(Wu dan Tsai, 2007) 

Likert 
1-7 

Consumer 
Advice 
(CA) 

Member merasa 
mereka wajib untuk 
memberikan saran 
kepada perusahaan. 

(Singh, 1990) 

- CA1. Saya akan memberikan saran 
     kepada perusahaan Herbalife untuk  
     meningkatkan kualitasnya. 

- CA2. Saya senang memberikan 
pendapat  
     yang positif mengenai perusahaan  
     Herbalife. 

(Wu and Tsai, 2007) 
- CA3. Saya tidak berkeberatan untuk  

     menyampaikan komplain yang 
     membangun bagi perusahaan 
     Herbalife. 

(Singh, 1990) 

Likert 
1-7 
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Sumber : diolah oleh penulis 

 

4.3       Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1    Hasil Uji Validitas (Pre-Test)  
 Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil pre-

test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO), 

Bartlett’s test of sphericity (signifikansi/Sig), Antiimage matrices (MSA) dan factor 

loading of component matrix (factor loading) 

Perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) 

Variabel Laten Indikator KMO MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

 Nilai yang diisyaratkan >0.5 >0.5 ≥0.5 Valid 

Identity 
Distinctiveness 

1. Menurut saya 
Herbalife berbeda 
dengan produk lain 

0.834 

0.808 0.802 Valid 

2. Saya mudah untuk 
membedakan produk 
perusahaan Herbalife 
dengan produk 
perusahaan lainnya. 

0.853 0.856 Valid 

3. Sulit untuk 
menemukan produk 
yang sama diluar 
perusahaan Herbalife. 

0.859 0.718 Valid 

4. Perusahaan Herbalife 
memiliki identitas 
perusahaan yang khas 

0.827 0.903 Valid 

5. Menurut saya 
perusahaan Herbalife 
lebih unggul 
dibandingkan 
perusahaan lainnya. 

0.830 0.851 Valid 

Identity Prestige 

1. Menurut saya 
perusahaan Herbalife 
adalah yang terbaik 

 
0.734 

0.719 0.963 Valid 

2. Perusahaan Herbalife 0.627 0.573 Valid 
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merupakan salah satu 
pelopor dalam 
industri suplemen 
kesehatan 

  
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan) 

Variabel Laten Indikator KMO MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

 Nilai yang diisyaratkan >0.5 >0.5 ≥0.5 Valid 

Identity Prestige 

3. Menurut saya 
Herbalife adalah 
perusahaan 
terkemuka 0.734 

0.833 0.954 Valid 

4. Herbalife 
menciptakan produk 
dengan kualitas yang 
tinggi. 

0.700 0.925 Valid 

Identity 
Attractiveness 

1. Saya menyukai citra 
perusahaan Herbalife 

0.816 

0.798 0.969 Valid 

2. Menurut saya 
perusahaan Herbalife 
lebih menarik 
dibandingkan 
perusahaan lain  

0.814 0.950 Valid 

3. Secara umum saya 
menyukai perusahaan 
Herbalife  

0.880 0.917 Valid 

4. Saya menyukai tujuan 
dari perusahaan 
Herbalife 

0.799 0.914 Valid  

5. Perusahaan Herbalife 
memiliki ciri khas 
yang menarik 

0.795 0.916 Valid 

Customer – 
Company 

Identification 

1. Saya memiliki 
kesamaan dengan 
perusahaan Herbalife 

0.868 

0.915 0.877 Valid  

2. Saya merasa bangga 
mengkonsumsi 
produk Herbalife 

0.942 0.833 Valid 

3. Saya merasa bangga 
mengkonsumsi 
produk Herbalife 

 
 

0.803 

 
 

0.955 

 
 

Valid 
4. Kesuksesan 

perusahaan Herbalife 
adalah kesuksesan 
saya juga 

0.825 0.949 Valid 

5. Saya sangat tertarik 
dengan pendapat 
positif orang lain 

0.919 0.790 Valid 
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mengenai perusahaan 
Herbalife 

 
 
 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan) 

Variabel Laten Indikator KMO MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

 Nilai yang diisyaratkan >0.5 >0.5 ≥0.5 Valid 

Customer 
Recruitment 

1. Saya akan 
menyarankan teman 
saya untuk mencoba 
produk perusahaan 
Herbalife 

0.696 

0.937 0.876 Valid 

2. Saya akan 
meyakinkan teman 
saya untuk membeli 
produk Herbalife 

0.641 0.960 Valid 

3. Saya akan 
menawarkan produk 
Herbalife kepada 
teman dan keluarga 
saya 

0.629 0.966 Valid  

Customer 
Loyalty 

1. Saya akan 
memprioritaskan 
produk perusahaan 
Herbalife ketika saya 
dihadapkan pada 
pilihan produk yang 
sejenis 0.773 

0.767 0.972 Valid 

2. Saya akan terus 
memilih produk 
Herbalife 

0.722 0.978 Valid 

3. Saya setuju bahwa 
saya adalah 
pelanggan setia 
Herbalife 

0.843 0.964 Valid  

Tolerance of 
Defect 

1. Saya akan 
memaafkan 
kekeliruan 
perusahaan Herbalife 0.500 

0.500 0.791 Valid 

2. Saya dapat mentolerir 
ketidaksempurnaan 
produk Herbalife 

0.500 0.791 Valid 

Consumer 
Advice 

1. Saya akan 
memberikan saran 
kepada perusahaan 
Herbalife untuk 
meningkatkan 

0.756 0.688 0.979 Valid 
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kualitasnya 
 

 
 
 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan) 

Variabel Laten Indikator KMO MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

 Nilai yang diisyaratkan >0.5 >0.5 ≥0.5 Valid 

Consumer 
Advice 

2. Saya senang 
memberikan pendapat 
yang positif mengenai 
perusahaan Herbalife 

0.756 

0.793 0.963 Valid  

3. Saya tidak 
berkeberatan untuk 
menyampaikan 
komplain yang 
membangun bagi 
perusahaan Herbalife 

0.803 0.961 Valid  

             Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 22 

Sehingga data disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam kuesioner 

dari delapan variabel tersebut tujuh variabel benar-benar mengukur apa yang ingin 

diukur dalam penelitian ini dan satu variabel  tidak dapat mengukur apa yag ingin 

diukur dalam penelitian ini. Dalam tabel 4.3 menunjukan tiga puluh indikator 

pernayataan dalam  instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan 

dalam instrument penelitian atau dapat disimpulkan bahwa tiga puluh indikator 

pernyataan dalam pre-test adalah valid. 

4.3.2    Hasil Uji Reliable (pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator 

pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. Dengan melihat 

batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka, indikator pernyataan dalam kuisioner 

dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). 

Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 
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           Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel Cornbach’s 
Alpha Kriteria 

Identity 
Distinctiveness 0.866 Reliable 

Identity Prestige 0.876 Reliable 
Identity 
Attractiveness 0.961 Reliable 

Customer-Company 
Identification 0.920 Reliable 

Customer 
Recruitment 0.926 Reliable 

Customer Loyalty 0.969 Reliable 
Tolerance of Defect 0.403 Tidak Reliable 
Consumer Advice 0.966 Reliable 

           Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti  
                    dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa variabel penelitian, yaitu 

Identity Distinctiveness, Identity Prestige, Identity Attractivenes, Customer-Company 

Identification, Customer Recruitment, Customer Loyalty, dan Customer Advice 

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

pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya 

akan cenderung tetap dan konsisten. Sedangkan satu variabel penelitian memiliki nilai 

cronbach’s alpha ≤ 0,60 sehingga dinyatakan tidak reliable atau pernyataan jika 

diberikan respon dari respondennya berbeda-beda atau tidak konsisten untuk variabel 

Tolerance of Defect. 

4.4       Profil Responden 
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Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden secara 

keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan 

terakhir. 

4.4.1    Jenis Kelamin Responden 
 

                      

        Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 
       Sumber : Diolah dengan Microsoft excel 

Pada gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh jumlah responden yang 

berjumlah 150, didapati sebanyak 36 responden berjenis kelamin laki-laki dan 

responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 114 orang. Jika total keseluruhan 

responden sebanyak 150 responden, maka prosentase laki-laki 24% dan prosentase 

perempuan adalah 76%. 

4.4.2    Usia Responden 

Pada sub-bab ini dijelaskan usia responden, hasilnya akan disajikan dalam bentuk 

gambar dengan nilai hasil prosentase seperti pada profil responden seperti sebelumnya. 
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Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber : Diolah dengan Microsoft excel 
Pada gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas respoden dalam penelitian ini 

adalah responden yang berusia dari 18 tahun hingga 28 tahun yag berjumlah 119 

responden atau sebesar 79.33%, lalu responden yang berusia 29 tahun sampai 39 tahun 

berjumlah 28 responden atau sebesar 18.67%  dan yang terakhir berusia 40 tahun 

sampai 50 tahun berjumlah 3 responden atau sebesar 2%. 

4.4.3    Pekerjaan Responden 

Pada sub-bab ini dijelaskan pekerjaan responden, hasilnya akan disajikan dalam 

bentuk gambar dengan nilai hasil prosentase seperti pada profil responden seperti 

sebelumnya. 

 

Gambar 4.3 Pekerjaan Respoden 

Sumber : Diolah dengan Microsoft excel 
Responden dalam penelitian ini sebgaian besar ialah orang yang masih berstatus 

pelajar/mahasiswa yang berjumlah 73 responden atau sebesar 48.67% dari keseluruhan 
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responden, lalu responden selanjutnya ialah ibu rumah tangga berjumlah 27 responden 

atau 18%, responden yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 19 responden 

atau 12.67%, selanjutnya responden yang bekerja sebagai pegawai negeri sebanyak 11 

responden atau 7.33%,  responden yang bekerjasebagai wiraswasta sebanyak 10 

responden atau 6.67%, dan yang terakhir responden yang bekerja lain-lain sebanyak 

10 responden atau 6.67%. 

 

4.4.4    Pendidikan Terakhir Responden 

Pada sub-bab ini dijelaskan tingkat pendidikan terakhir pada responden, hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil prosentase seperti pada profil 

responden seperti sebelumnya. 

 

Gambar 4.4 Pendidikan Terakhir Responden 
Sumber : Diolah dengan Microsoft excel 

 
Pada gambar 4.4 diatas dapat dilihat, bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1 dengan jumlah responden 

sebanyak 89 responden atau 59.33%, selanjutnya adalah SMA/Sederajat dengan 

banyak responden 43 responden atau 28.67%, setelah itu pendidikan terakhir 
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responden adalag diplomat dengan banyak responden 9 atau 6%, dan yang terakhir 

adalah tingkat pendidikan S2/S3 dengan jumlah responden 9 atau 6%. 

4.4.5    Jangka Waktu Menjadi Member Herbalife 

Pada sub-bab ini dijelaskan jangka waktu responden yang telah menjadi member 

Herbalife, hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar. 

 

Gambar 4.5 Jangka Waktu Menjadi Member Herbalife 
Sumber : Diolah dengan Microsoft excel 

Berdasarkan gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa, jangka waktu reponden dalam 

penelitian ini yang telah menjadi member Herbalife selama ≤1 tahun dengan jumlah 

reponden 60 atau 40%, berikutnya jangka waktu 2 tahun – 4 tahun dengan jumlah 

responden sebanyak 69 atau 46%, dan jangka waktu responden yang telah menjadi 

member Herbalife selama 5 tahun – 8 tahun dengan jumlah responden sebanyak 21 

atau 14%. 

4.5 Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab sebelumnya, 

peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung analisis Structural 

Equation Model. Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lebih mudah digunakan dan 

dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model grafis. Hasil akhir dari 

AMOS 21 dapat dilihat di model struktural yang menguji kecocokan model dengan 
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data yang ada. Selain AMOS 21, software pendukung lainnya yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah SPSS 21. 

4.5.1    Spesifikasi Model 
Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model struktural (structural 

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

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

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran tidak 

jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak antar 

variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. Kedua model 

tersebut digambarkan dalam path diagram. 

4.5.2 Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-identified dan 

over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada dalam tiga kategori 

tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang positif. Setelah dilakukan 

pengolahan data dengan model pengukuran (measurement model) peneliti dapat 

mengidentifikasi kategori data tersebut, yang diperoleh hasil degree of freedom dengan 

berikut. 

4.5.3   Uji Model Pengukuran 

4.5.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan 

kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang 

diukurnya. Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010), suatu variabel dapat 
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dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized 

loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 

Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan 

bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk 

latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan 

composite reliability Measure dan variance extracted Measures, sebuah konstruk 

mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability(CR) ≥ 0,70 dan 

variance extracted (EVA) ≥ 0,50. 

Tabel 4.5 Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel 
Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 
Loading Kriteria AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Identity 
Distinctiveness 

ID1 0.868 Valid 

0.678 0.913 Reliable 
ID2 0.787 Valid 

ID3 0.788 Valid 

ID4 0.822 Valid 
ID5 0.848 Valid 

Identity 
Prestige 

IP1 0.902 Valid 

0.679 0.893 Reliable 
IP2 0.695 Valid 
IP3 0.759 Valid 
IP4 0.919 Valid 

Identity 
Attractiveness 

IA1 0.844 Valid 

0.771 0.944 Reliable 
IA2 0.887 Valid 
IA3 0.991 Valid 
IA4 0.777 Valid 
IA5 0.878 Valid 

Customer–
Company 

Identification 

CCI1 0.848 Valid 

0.811 0.955 Reliable 
CCI2 0.921 Valid 
CCI3 0.952 Valid 
CCI4 0.962 Valid 
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CCI5 0.811 Valid 

Customer 
Recruitment 

CR1 0.942 Valid 
0.912 0.969 Reliable CR2 0.955 Valid 

CR3 0.968 Valid 

Customer 
Loyalty 

CL1 0.941 Valid 
0.924 0.973 Reliable CL2 0.964 Valid 

CL3 0.952 Valid 
 

 

   Tabel 4.5 Uji Validitas dan Realibilitas (Lanjutan) 

Variabel 
Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 
Loading Kriteria AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Tolerance of 
Defect 

TD1 0.827 Valid 
0.697 0.822 Reliable 

TD2 0.843 Valid 

Consumer 
Advice 

CA1 0.813 Valid 
0.729 0.889 Reliable CA2 0.943 Valid 

CA3 0.798 Valid 
              Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21   

                dan Mic. Exel 

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang berada ≥ 

0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua variabel mampu 

mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, dalam tabel 4.5 juga 

menjelaskan reliablitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah memenuhi syarat 

dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang dibentuk mampu 

menjelaskan variabel laten. 

4.5.3 Estimasi 
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Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk melakukan evaluasi 

terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

4.5.3.1 Sample Size 

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data yang 

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

sebanyak 30 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al., (2010) jumlah 

indikator dikalikan 5. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 150 

data. Dengan demikian syarat jumlah data pada metode SEM telah terpenuhi. 

4.5.4 Uji Model Keseluruhan 

Tabel 4.6 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 
 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil 
Perhitungan Kesimpulan 

CMIN/df CMIN/df ≤ 5,00 
(good fit) 

5.832 Poor Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 
(good fit) 0,08 ≤ 
RMSEA ≤ 0,10 
(marginal fit)   

RMSEA ≥ 0,10 
(poor fit) 

0.180 Poor Fit 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 
 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 

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

0.725 Poor Fit 

Sumber : Hasil pengolahan dengan AMOS 21 

Tabel 4.6 di atas memberikan gambaran bahwa tiga ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/df, RMSEA, dan CFI menunjukan satu ukuran dengan kriteria yang sama yaitu 

poor fit menurut Hair et al (2010) menyatakan bahwa jika ada satu atau lebih 

parameter yang telah fit maka penelitian dikatakan fit. Tapi karena pada penelitian ini 

tidak terdapat parameter fit maka penelitian ini dikatakan poor. Namun, hal ini tidak 

begitu berpengaruh dalam penelitian ini, karena penelitian ini bertujuan untuk melihat 
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ada atau tidaknya pengaruh positif antara kedelapan variabel, bukan untuk menemukan 

kecocokan keseluruhan model. 

4.5.4.1  Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antara kosntruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan 

variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-

koefisien atau parameter-parameter yang menunjukan hubungan kausal atau pengaruh 

variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual 

penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui tingkat 

signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater menunjukkan 

hasil positif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti 

didukung data. Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan hasil yang negatif 

dengan tingkat signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak 

didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada 

tabel 4.7 dibawah ini. 

Tabel 4.7 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 IA <--- ID 0.508 0.015 Didukung Data 
2 IA <--- IP 1.056 *** Didukung Data 
3 CCI <--- IA 0.574 *** Didukung Data 
4 CCI <--- ID 0.024 0.495 Tidak Didukung Data 
5 CCI <--- IP 0.310 *** Didukung Data 
6 CR <--- CCI 1.130 *** Didukung Data 
7 CL <--- CCI 1.583 *** Didukung Data 
8 TD <--- CCI 1.236 *** Didukung Data 
9 CA <--- CCI 0.794 *** Didukung Data 

                       Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Identity dan Identification..., Veni Alfonsia Yuatin Katimko, Ma.-IBS, 2015



71 
 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa delapan hipotesis yang terbukti memiliki 

hubungan yang signifikan yaitu H1, H2, H3, H5, H6, H7, H8, dan H9. Sedangkan 

hipotesis H4 tidak terbukti memiliki hubungan yang signifikan. 

4.6 Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang mengacu pada metode SEM, hasil analisis menunjukan 

seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan model penelitian 

menunjukan hasil kecenderungan kearah yang baik. Dari pengujian hipotesis pada 

tabel 4.7 yang diajukan pada model penelitian ini, kedelapan hipotesis memiliki 

hubungan yang signifikan dan satu hipotesis tidak memiliki hubungan yang signifikan. 

Pembahasan dari pengujian masing-masing hipotesis penelitian akan dijelaskan 

berikut ini. 

4.6.1   Hasil Uji Identity Distictiveness terhadap Identity Attractiveness 

Hasil penelitian menunjukan identity distinctiveness memiliki pengaruh positif 

terhadap identity attractiveness. Hal ini sesuai dengan penelitian Wu dan Tsai (2007) 

yang menyatakan bahwa kedua variabel tersebut bergerak kearah yang sama. Semakin 

tinggi identity distinctiveness yang dimiliki oleh seseorang akan semakin tinggi pula 

sikap ketertarikan seseorang. Identity distinctiveness merupakan ciri khas yang 

dimiliki oleh masing-masing orang agar dapat membedakan diri dari yang lain dalam 

konteks sosial (Wu dan Tsai, 2007). Konsumen yang merasa dirinya mempunyai ciri 

khas yang mendasar menimbulkan sikap ketertarikan terhadap sebuah organisasi atau 

perusahaan (Ahearne et al., 2005). Semakin tinggi ciri khas yang dimiliki seseorang 

rasa ketertarikan didalam dirinya akan semakin besar. Dalam penelitian dengan 

segmentasi pelajar dengan jenjang umur dari 21 tahun sampai 28 tahun, menjadikan 
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banyaknya anak muda yang sedang mencari jati diri, sehingga dengan sikap yang sadar 

akan ciri khas yang dimiliki akan menimbukan rasa ketertarikan akan sebuah 

organisasi atau perkumpulan dengan ciri khas yang sama. 

4.6.2 Hasil Uji Identity Prestige terhadap Identity Attractiveness 

Pada tabel 4.7 diatas membuktikan bahwa pengaruh positif identity prestige terhadap 

identity attractiveness terbukti memiliki hubungan yang positif. Dengan tingginya 

prestige yang dimiliki oleh konsumen menjadikan dirinya akan mencari perusahaan 

yang memiliki prestige yang juga tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan diri mereka 

dalam meningkatkan status sosial (Bhattacharya dan Sen, 2003). Hal ini membuktikan 

bahwa penelitian Wu dan Tsai (2007) terbukti benar. Dengan hasil respoden yang rata-

rata merupakan pelajar yang lebih mementingkan gengsi pasti ingin mencari sesuatu 

yang dapat mengakngkat status sosial mereka di dalam lingkungan masing-masing. 

4.6.3 Hasil Uji Identity Distinctiveness terhadap Customer-Company Identification 

Dalam penelitian ini kedua variabel tidak bergerak kearah yang sama. Hal ini 

disebabkan oleh responden yang didominasi oleh pelajar dengan usia antara 18 tahun – 

28 tahun, pada usia ini ciri khas seseorang lebih sering berubah-ubah dan belum 

menemukan ciri khas yang ingin dipertahankan selain itu pada usia ini kebanyakan 

mereka tidak ingin disamakan ciri khas mereka dengan orang lain. Tidak adanya 

hubungan yang signifikan dalam penelitian ini didukung dalam penelitian yang 

mengatakan ketika seorang individu bertemu dengan individu lainnya dengan ciri khas 

yang sama, dia akan berusaha untuk menjadi individu yang berbeda, namun jika dia 

bertemu dengan individu yang memiliki ciri khas yang berbeda dia akan merasa cocok 

karena perasaan saling melengkapi yang tercipta diantara mereka (Slotter, Duffy, & 
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Gardner, 2014). Selain itu, identity distinctiveness yang dimiliki oleh Herbalife belum 

begitu terlihat dengan jelas, penulis telah menanyakan kepada beberapa orang awam 

mengenai Herbalife, apa yang ada didalam benak mereka, dan mereka menganggap 

bahwa Herbalife merupakan obat pelangsing dan obat-obatan kesehatan. Sedangkan 

yang sebenarnya adalah, Herbalife merupakan suplemen kesehatan yang mengandug 

nutrisi untuk tubuh yang dapat menjaga dan mengelolah bentuk tubuh menjadi ideal. 

Hal ini dapat mempengaruhi identity distinctiveness dalam membentuk customer-

company identification. 

 

4.6.4 Hasil Uji Identiy Prestige terhadap Customer-Company Identification 

Seseorang dengan gengsi yang tinggi akan mencari organisasi atau kelompok  dengan 

gengsi yang tinggi juga (Bhattacharya dan Sen, 2003). Hal ini guna meningkatkan 

status sosial mereka di dalam lingkungan. Dengan sendirinya mereka akan mencari 

organisasi atau perusahaan yang dapat memberikan rasa bangga kepada mereka dan 

mereka akan mengidentifikasikan diri mereka dengan perusahaan tersebut. Dengan 

responden terbanyak berusia antara 18 tahun – 28 tahun, dimana pada usia tersebut 

mereka lebih mementingkan gengsi yang ada pada mereka untuk menaikkan status 

sosial di dalam lingkungan mereka. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian Wu dan Tsai (2007), yang dapat dilihat 

ke dua variabel tersebut bergereak kearah yang sama. 

4.6.5 Hasil Uji identity Attractiveness terhadap Customer-Company Identification    

Identitas attractiveness adalah sejauh mana pelanggan memilih, tertarik, dan 

membangun hubungan saling mendukung dengan perusahaan serta menjalin hubungan 
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yang bertahan lama (Ahearne et al., 2005). Dalam penelitian ini rasa ketertarikan yang 

timbul muncul berdasarkan adanya identity distinctiveness (identitas kekhasan) dan 

identity prestige (identitas kegengsian), ke dua variabel tersebut bergerak kearah yang 

sama dengan identity attractiveness. Dengan tingginya rasa ketertarikan seseorang 

terhadap sebuah organisasi atau perusahaan maka dengan sendirinya ia akan 

mengidentifikasikan dirinya dengan perusahaan yang menarik. Dutton et al., (1994) 

menyimpulkan bahwa semakin besar identity attractiveness yang dirasakan oleh 

konsumen terhadap perusahaan atau organisasi, maka hal tersebut merupakan 

identifikasi kosumen terhadap perusahaan atau organisasi (Wu dan Tsai, 2007).     

4.6.6 Hasil Uji Customer-Company Identification terhadap Customer Recruitment 

Dengan adanya identifikasi antara pelanggan dan perusahaan, pelanggan akan lebih 

cenderung untuk merekrut konsumen baru. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Bhattacharya dan Sen (2003) yang mengatakan jika pelanggan telah 

mengidentifikasikan dirinya dengan perusahaan maka ia akan lebih cenderung untuk 

melakukan perekrutan konsumen baru bagi perusahaan, dengan perekrutan konsumen 

baru secara tidak langsung member Herbalife mambantu kesuksesan jangka panjang 

perusahaan. Dengan responden sebanyak 150, yang khusus member Herbalife, hal ini 

membuktikan bahwa member Herbalife akan mengajak orang-orang disekitarnya agar 

menjadi bagian dari perusahaan Herbalife. Ke dua variabel memiliki hubungan yang 

positif, hal ini dapat dilihat dengan variabel yang cenderung bergerak kearah yang 

sama pada tabel 4.7, hal ini sesuai dengan penelitian Wu dan Tsai (2007). 

4.6.7 Hasil Uji Customer-Company Identification terhadap Customer Loyalty 
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Penelitian ini bersegmentasi khusus kepada member Herbalife, dengan demikian 

konsumen yang telah menjadi member dengan sendrinya pasti akan 

mengidentifikasikan dirinya dengan perusahaan. Dalam penelitian Bhattacharya et al., 

(1995) menyimpulkan bahwa konsumen yang teridentifikasi akan menghasilkan 

loyalitas terhadap merek yang lebih tinggi, konsumen akan menjadi loyal terhadap 

merek. Loyalitas konsumen merupakan sifat dimana pelanggan akan melakukan 

pembelian berulag-ulang terhadap merek yang sama karena telah merasa puas terhadap 

produk atau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan (Grifiin.1995). Dengan adanya 

identifikasi yang tinggi oleh konsumen, untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam 

mengidentifikasikan dirinya dengan perusahaan maka konsumen akan melakukan 

pembelian yang terus menerus terhadap merek. Yang dimaksud dengan loyal dalam 

penelitian ini adalah pelanggan akan meprioritaskan Herbalife saat dihadapkan dengan 

produk yang sejenis, terus memilih produk Herbalife, dan menyetujui jika dikatakan 

sebagai pelanggan setia Herbalife. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, 

penelitian Wu dan Tsai (2007), ke dua variabel bergerak kearah yang sama. 

4.6.8 Hasil Uji Customer-Company Identification terhadap Tolerance of Defect 

Karena konsumen dapat memaafkan diri mereka sendiri atas kesalahan yang kecil, 

mereka pun akan memaafkan perusahaan yang mereka identifikasikan, khususnya 

karena identifikasi menyebabkan mereka percaya kepada perusahaan dan 

keinginannya (Hibbard et al. 2001). Semakin banyak konsumen mengidentifikasi 

perusahaan semakin tinggi pula toleransi terhadap kecatatan yang akan mereka berikan 

(Wu and Tsai. 2007). Sesuai dengan penelitian sebelumnya Wu dan Tsai (2007), ke 

dua variabel ini berpengaruh positif, dapat dilihat pada tabel 4.7 yang menunjukan 
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bahwa kedua variabel bergerak kearah yang sama. Konsumen yang telah menjadi 

member cenderung telah teridentifikasi dengan Herbalife, sehingga mereka akan 

memberikan toleransi kepada kekeliruan kecil yang terjadi karena perusahaan. 

4.6.9 Hasil Uji Customer-Company Identification terhadap Consumer Advcie 

Seperti yang telah dikemukanan perilaku konsumen yang telah teridentifikasi akan  

bertindak mendukung tujuan perusahaan (Bhattacharya dan Sen, 2003; Bhattacharya 

dan Sen, 2001). Member akan memberikan saran yang baik bagi perusahaan guna 

meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan, dengan tujuan untuk mendukung 

tujuan utama perusahaan. Demikian dengan Herbalife, member Herbalife akan 

memberikan saran kepada perusahaan, ini dapat dilihat pada tabel 4.7 dimana ke dua 

variabel bergerak kearah yang sama dan memiliki hubungan yang positif. 

4.7 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini menggali mengenai pengaruh Identity Distinctiveness dan Identity 

Prestige terhadap Identity Attractiveness dan Customer-Company Identification serta 

implikasinya terhadap Customer Recruitment, Customer Loyalty, Customer Loyality, 

Tolerance of Defect, dan Consumer Advice. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 

memberikan masukkan bagi member Herbalife. 

Variabel paling kanan Customer Recruitment, Customer Loyalty, Customer 

Loyality, Tolerance of Defect, dan Consumer Advice dipengaruhi oleh customer-

company identification yang dibentuk oleh identity prestige yang mempengaruhi 

identity attractiveness, sedangkan variabel identity distinctiveness cukup menarik, tapi 

belum begitu membentuk identification. Dengan demikian perusahaan dapat 

mempertimbangkan : 
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 Semakin meningkatkan identity distinctiveness Herbalife, dengan menunjukan 

bahwa Herbalife merupakan perusahaan suplemen kesehatan yang menggunakan 

nutrisi untuk tubuh dalam mengendalikan dan mengolah berat badan agar berada 

dalam bentuk ideal. Hal ini dapat ditingkatkan dengan menambah selogan-selogan 

dalam iklan-iklan perusahaan dan memberikan penjelasan yang jelas bahwa 

perusahaan Herbalife merupakan suplemen kesehatan. Memberikan penjelasan 

kepada seluruh member atau distributor untuk memperkenalkan Herbalife sebagai 

nutrisi untuk menjaga berat badan yang ideal dan memenuhi nutrisi yang 

dibutuhkan oleh tubuh, bukan hanya sebagai produk pelangsing. Dengan semakin 

menunjukan nutrisi yang terkandung di dalam produk Herbalife, semakin 

menunjukan ciri khas Herbalife, dibandingkan perusahaan suplemen kesehatan 

lainnya. 

 Meningkatkan identity prestige, penulis menyarankan kepada Herbalife 

mengadakan reality show yang bergengsi dengan tujuan menurunkan berat badan 

atau kelebihan berat badan (obesitas) dengan menggunakan produk Herbalife. 

Melihat tingkat obesitas yang terus meningkat di seluruh dunia, seperti yang 

dikatakan oleh WHO yang memperkirakan pada tahun 2015 terdapat 2,3 milyar 

orang dewasa di dunia mengalami kelebihan berat badan dan 700 juta diantaranya 

tergolong obesitas 

(http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091124_obesity_stats.sht

ml). Herbalife dapat berkerja sama dengan salah satu stasiun televisi ternama 

dalam menyiarkan reality show ini. Pemenang dari reality show akan mendapatkan 
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hadiah menjadi member Herbalife dan mendapatkan hadiah mobil mewah atau 

paket liburan. 

 Penulis menyarankan untuk menigkatkan identity attractiveness perusahaan 

Herbalife dengan cara semakin menigkatkan ciri khas yang dimiliki oleh Herbalife 

dan menigkatkan prestige dari perusahaan. Karena dalam penelitian ini ciri khas 

dan kegengsian memiliki pengaruh signifikan positif terhadap identity 

attractiveness. Jika kegengsian dan ciri khas Herbalife menigkat makan identity 

attractiveness Herbalife juga akan meningkat. 

 Untuk menigkatkan customer-company identification, perusahaan Herbalife dapat 

menigkatkannya dengan cara menigkatkan customer recruitment, customer loyalty, 

tolerance of defect, dan consumer advice. Jika ke empat variabel tersebut menigkat 

maka variabel customer-company identification akan menigkat karena adanya 

pengaruh signifikan positif di antara variabel-variabel tersebut. 

 Dalam meningkatkan Customer reqruitment, penulis menyarankan kepada 

Herbalife agar memberikan bonus atau poin yang lebih banyak jika member dapat 

menarik orang-orang disekitarnya untuk menjadi member dari Herbalife. Dan 

inovasi-inovasi hadiah yang lebih meraik, agar para member lebih bersemangat 

untuk merekrut orang-orang disekitarnya untuk menjadi member Herbalife. 

 Penulis menyarankan kepada Herbalife untuk meningkatkan customer loyalty para 

member dengan cara menjalin hubungan yang lebih dekat dengan member, 

memenuhi kebutuhan member terhadap produk secara lengkap, memberikan 

respon yang cepat, dan memahami harapan dari member. 
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 Penulis menyarankan untuk meningkatkan Tolerance of defect, Herbalife 

merespon dengan cepat kesalahan yang tidak disengaja oleh perusahaan dengan 

memperbaiki mutu dan inovasi di Herbalife. Serta semakin meminimalis kesalahan 

dari Herbalife. 

 Dalam meningkatkan customer advice, penulis menyarankan kepada Herbalife 

untuk memberikan penghargaan kepada member yang memberikan saran yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas Herbalife dan komplain yang membangun 

Herbalife. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian ini akan mengetahui pengaruh Identity Distinctiveness, Idntity 

Prestige, dan Identity Attractiveness terhadap Customer-Company Identification yang 

berimplikasi kepada Customer Recruitment, Customer Loyaly, Tolerance of Defect, 

dan Consumer Advice. Setelah melakukan analisis data menggunakan SEM, hasil 

positif signifikan dan tidak terbukti. Dengan  menggunakan studi penelitian identity 

dan identification sebagai intensi berperilaku dalam multi-level marketing dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Identity Distinctivness berpengaruh secara positif terhadap Identity Attractiveness. 

2. Identity Prestige berpengaruh secara positif terhadap Identity Attractiveness. 

3.  Identity Distinctiveness tidak berpengaruh terhadap Customer-Company 

Identification. 

4. Identity Prestige berpengaruh secara positif terhadap Customer-Company 

Identifiation. 

5. Identity Attractiveness perpengaruh secara positif terhadap Customer-Company 

Identification. 

6. Customer-Company Identification berpengaruh secara positif terhadap Customer 

Recruitment. 

7. Customer-Company Identification berpengaruh secara positif terhadap Customer 

Loyalty. 
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8. Customer-Company Identification berpengaruh secara positif terhadap Tolerance 

of Defect. 

9. Customer-Company Identification berpengaruh secara positif terhadap Consumer 

Advice. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut tentunya dalam melakukan penelitian terdapat 

keterbatasan dan kekeurangan yang bisa dikembangkan pada penelitian selanjutnya. 

Karena itu, peneliti memberikan saran untuk member Herbalife maupun untuk 

penelitian selanjutnya sebagai berikut : 

1. Untuk Perusahaan Herbalife 

Perusahaan menjaga kinerja yang sudah dilakukan dengan baik selama ini. 

Sebaiknya yang ditigkatkan oleh Herbalife adalah membangun identity 

distinctiveness yang dimiliki oleh Herbalife agar semakin dapat dibedakan dengan 

perusahaan lainnya. Meningkatkan identity prestige yang dimiliki oleh Herbalife 

dimana dapat mempengaruhi customer-company identification. Dan juga 

meningkatkan identity attractiveness, customer-company identification, customer 

recruitment, customer loyalty, tolerance of defect, dan consumer advice. 

2. Untuk peneliti selanjutnya 

 Melakukan penelitian yang sama dengan produk atau perusahaan yang 

berbeda. 

 Menambahkan dua variabel dalam penelitian selanjutnya, yaitu variabel 

identity trustworthiness dan identity embeddedness. 
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 Melakukan penelitian dengan segmentasi usia yang lebih dewasa, sekitar 

tigapuluh tahun ke atas. 
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Lampiran I – Kuesioner 
 

Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam, 

Saya adalah Veni Alfonsia mahasiswa semester delapan di STIE Indonesia Banking School 

jurusan manajemen pemasaran. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai ”Identity 

dan Identification Sebagai Pembentuk Itensi Berperilaku pada Konteks Multi-Level 

Marketing”. Untuk itu, saya mohon kesedian Anda membantu saya untuk meluangkan waktu 

mengisi kuisoner ini. Oleh karena itu, saya meminta Anda untuk menjawab seobjektif 

mungkin. Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terimakasih. 

Jika ada pertanyaan yang membingungkan, silahkan menghubungi melalui 

venialfonsia@gmail.com 

Screening Question 

 Apakah member dari perusahaan Hebalife? 

o Ya (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 

o Tidak (Stop disini, terimakasih atas partisipasi anda) 

 Apakah anda distributor perusahaan Herbalife? 

o Ya  

o Tidak  

A. Profil Responden  

Jenis Kelamin  

o Laki-laki 

o Perempuan 

Usia  
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Pekerjaan  

o Pelajar/Mahasiswa 

o Wiraswasta 

o Ibu Rumah Tangga 

o Pegawai Negeri 

o Pegawai Swasta 

o Lain-lain 

 

Tingkat Pendidikan Terakhir 

o SMA 

o D3 

o S1 

o S2/S3 

Sudah berapa lama menjadi member Herbalife 
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LAMPIRAN II – Hasil Uji Validitas (Pre-test) 
 
 

A. Identity Distinctiveness 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .834 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 77.449 

Df 10 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 

Anti-image Covariance 

ID1 .421 -.161 .028 -.145 .025 

ID2 -.161 .383 -.006 -.074 -.102 

ID3 .028 -.006 .577 -.090 -.168 

ID4 -.145 -.074 -.090 .302 -.122 

ID5 .025 -.102 -.168 -.122 .387 

Anti-image Correlation 

ID1 .808a -.402 .057 -.406 .061 

ID2 -.402 .853a -.012 -.219 -.264 

ID3 .057 -.012 .859a -.216 -.355 

ID4 -.406 -.219 -.216 .827a -.358 

ID5 .061 -.264 -.355 -.358 .830a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

ID1 .802 

ID2 .856 

ID3 .718 

ID4 .903 

ID5 .851 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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B. Identity Prestige 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .734 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 106.112 

Df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 IP1 IP2 IP3 IP4 

Anti-image Covariance 

IP1 .101 -.056 -.051 -.080 

IP2 -.056 .653 -.125 .100 

IP3 -.051 -.125 .177 -.040 

IP4 -.080 .100 -.040 .122 

Anti-image Correlation 

IP1 .719a -.218 -.383 -.720 

IP2 -.218 .627a -.367 .354 

IP3 -.383 -.367 .833a -.270 

IP4 -.720 .354 -.270 .700a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

IP1 .963 

IP2 .573 

IP3 .954 

IP4 .925 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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C. Identity Attractiveness 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .816 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 176.502 

Df 10 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 

Anti-image Covariance 

IA1 .083 .002 -.074 -.045 -.060 

IA2 .002 .117 -.011 -.086 -.071 

IA3 -.074 -.011 .186 -.001 .013 

IA4 -.045 -.086 -.001 .162 .059 

IA5 -.060 -.071 .013 .059 .158 

Anti-image Correlation 

IA1 .798a .024 -.597 -.386 -.526 

IA2 .024 .814a -.072 -.625 -.525 

IA3 -.597 -.072 .880a -.003 .075 

IA4 -.386 -.625 -.003 .799a .370 

IA5 -.526 -.525 .075 .370 .795a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

IA1 .969 

IA2 .950 

IA3 .917 

IA4 .914 

IA5 .916 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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D. Customer – Company Identification 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .868 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 115.592 

Df 10 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 CCI1 CCI2 CCI3 CCI4 CCI5 

Anti-image Covariance 

CCI1 .310 -.096 -.045 -.044 .045 

CCI2 -.096 .418 -.031 -.032 .013 

CCI3 -.045 -.031 .116 -.082 -.074 

CCI4 -.044 -.032 -.082 .128 -.033 

CCI5 .045 .013 -.074 -.033 .441 

Anti-image Correlation 

CCI1 .915a -.268 -.236 -.222 .121 

CCI2 -.268 .942a -.140 -.140 .029 

CCI3 -.236 -.140 .803a -.668 -.329 

CCI4 -.222 -.140 -.668 .825a -.138 

CCI5 .121 .029 -.329 -.138 .919a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

CCI1 .877 

CCI2 .833 

CCI3 .955 

CCI4 .949 

CCI5 .790 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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E. Customer Recruitment 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .696 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 86.105 

Df 3 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 CR1 CR2 CR3 

  

CR1 .437 -.018 -.051 

CR2  -.018 .095 -.083 

CR3 -.051 -.083 .090 

Anti-image Correlation 

CR1 .937a -.090 -.256 

CR2 -.090 .641a -.892 

CR3 -.256 -.892 .629a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

CR1 .876 

CR2 .960 

CR3 .966 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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F. Customer Loyalty 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .773 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 108.186 

Df 3 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 CL1 CL2 CL3 

Anti-image Covariance 

CL1 .112 -.068 -.037 

CL2 -.068 .094 -.057 

CL3 -.037 -.057 .153 

Anti-image Correlation 

CL1 .767a -.657 -.282 

CL2 -.657 .722a -.476 

CL3 -.282 -.476 .843a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

CL1 .972 

CL2 .978 

CL3 .964 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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G. Tolerance of  Defect 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .500 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1.810 

Df 1 

Sig. .179 
 

Anti-image Matrices 

 TD1 TD2 

Anti-image Covariance 
TD1 .936 -.236 

TD2 -.236 .936 

Anti-image Correlation 
TD1 .500a -.252 

TD2 -.252 .500a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

TD1 .791 

TD2 .791 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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H. Customer Advice 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .756 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 103.423 

Df 3 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 CA1 CA2 CA3 

Anti-image Covariance 

CA1 .093 -.073 -.072 

CA2 -.073 .144 -.022 

CA3 -.072 -.022 .151 

Anti-image Correlation 

CA1 .688a -.631 -.609 

CA2 -.631 .793a -.151 

CA3 -.609 -.151 .803a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

CA1 .979 

CA2 .963 

CA3 .961 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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LAMPIRAN III – Hasil Uji Reliabilitas (Pre-test) 

 
A. Identity Distinctiveness 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.866 .884 5 

 
B. Identity Prestige 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.876 .880 4 

 
C. Identity Attractiveness 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.961 .963 5 

 
D. Customer – Company Identification 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.920 .928 5 
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E. Customer Recruitment 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.926 .927 3 
 

F. Customer Loyalty 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.969 .970 3 

 
G. Tolerance of Defect 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.403 .403 2 

 

 
H. Consumer Advice 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.966 .966 3 
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LAMPIRAN IV – Path Diagram Measurement Model 
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LAMPIRAN V -  Path Diagram Overall Model Fit 
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LAMPIRAN VI - Model Fit Summary (Dalam Struktural Model) 
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LAMPIRAN VII –Estimates- Regression Weight (Dalam Struktural Model) 
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LAMPIRAN VIII –Estimates- Standarized Regression Weight  

(Dalam Measurement Model) 
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LAMPIRAN IX 
 

WORDING TEST  
 

Variabel Measurement 
Asli 

Measurement 
Awal 

Komentar Measurement baru 

Identity 
Distinctiveness 

(ID) 

- ID1. The  
   company’s 

        product is  
        different with 
        others 

 

- ID1. Produk  
    Herba 
    life berbeda  
    dengan  
    produk  
    lainnya. 

Sebaiknya jangan 
menggunakan 

kata produk lagi 
dan tambahkan 

kata menurut saya 

- ID1.  Menurut saya 
     Herbalife  
     berbeda dengan 
     produk lain. 

Identity 
Prestige (IP) 

- IP2. This  
   company is  
   the paradigm 
   of the  
   industry 

 
 

- IP3. Company 
X 
    is a first  
    class. 
 

 

-  IP2.  Herbalife  
     merupakan  

         pionir  
         dalam  
         industri ini 

 
 

- IP3. Perusahaan  
   Herbalife 
   merupakan 
   perusahaan 
   nomor satu 

 

Kata pionir 
jarang 

digunakan, sulit 
dipahami kaum 

awam 
 
 

Kata-katanya 
tidak begitu 

cocok 

-IP2. Perusahaan 
          Herbalife  
          merupakan salah 
          satu pelopor 
          dalam industri 
          suplemen  
          kesehatan 
-IP3. Menurut saya 
          perusahaan   
          Herbalife  
          merupakan  
          perusahaan  
          terkemuka 

Identity 
Attractiveness 

(IA) 

- IA3. I favor 
this 
    company  
    particularly 
 

- IA4. I like 
what  
    company X  
    stands for 

 

- IA3. Saya 
    mendukung 
    perusahaan 
    Herbalife. 

- IA4. Saya  
    menyukai  
    atas apa  
    perusahaan  
    Herbalife  
    Berdiri 

Kata-katanya 
membeingungka

n 
 

Kata-katanya 
membingungkan 

-IA3. Secara umum  
          saya menyukai  
          perusahaan  
          Herbalife 
-IA4. Saya menyukai  
          tujuan dari  
          perusahaan  
         Herbalife. 

Consumer 
Advice (CA) 

- CA3. I often  
     complain  
     when I’m  
     dissatisfied  
     with  
     business or 
     products  
     because I  
     feel it is my  
     duty to do  
     so. 

- CA3.Saya 
senang 
   menyampai- 

        kan komplain  
       konstruktif 
       bagi 
       perusahaan 
       Herbalife. 

 

Terlalu baku 
kata-katanya 

-CA3. Saya tidak 
           berkeberatan  
           untuk  
           menyampaikan  
           komplain yang  
           membangun bagi 
           perusahaan  
           Herbalife. 
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LAMPIRAN X 

Pendapat orang-orang mengenai apa itu Herbalife 

No. Nama Jenis Kelamin Pendapat 

1. Vicky L Obat pelangsing 

2. Bania P Susu mengatur nafsu makan 

3. Juan L Obat-obatan 

4. Budi L Obat-obatan alam 

5. Raissa P Perusahaan buat diet 

6. Debby P Obat pelangsing 

7. Ally L Obat kesehatan 

8. Melly P Produk pelangsing 

9. Daru L Obat kesegatan 

10. Jastian L Obat pelangsing 
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