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VORWERK (2013; $3.7 billion), dan MARY KAY (2013; $3.6 billion). 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). 
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     Rumusan Masalah  
          Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini 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? 
9. Apakah Customer-Company Identification pengaruh positif terhadap 

Consumer Advice? 

1.3     Tujuan Masalah 
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. 
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II        LANDASAN TEORI 

1.1 Identity Distinctiveness  

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 perusahaan dengan komoditi yang sama sehingga dapat 
membedakan dirinya dan pesaing (Bhattacharya dan Sen.2003; Wu & Tsai, 
2007). 
 

1.2 Identity Prestige 
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). 
 

1.3 Identity Attractivenes 
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). 
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1.4 Customer-Company Identifcation 
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).  
 

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.  
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. 
 

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. 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. 
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1.7 Tolerance of Defect 
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. 
 

1.8 Consumer Advice 
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 hak yang kuat, konsumen 
memandang hak mereka terhadap organisasi merupakan hal yang sah dan 
penting (Mitchell et al., 1997), dan mereka cenderug untuk menekan hak 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). 
 

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.  
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. 
 

1.10 Rerangka Konseptual 
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 

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



6 
 

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. 
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). 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 

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). Wu dan Tsai (2007) mengatakan semakin tinggi tingkat 
prestige yang 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  

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). 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 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  

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).  
Bhattacharya san Sen (2003), mengatakan bahwa konsumen dengan tingkat 
kegengsian yang tinggi akan mencari perusahaan dengan reputasi yang baik 

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



7 
 

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

H4 : Identity Prestige memiliki pengaruh positif terhadap 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). 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). ). 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). Oleh 
karena itu, setelah meninjau litelatur tersebut, peneliti membuat hipotesis 
berikut: 

H5 : Identity Attractiveness memiliki pengaruh positif terhadap Customer-
Company Identification 

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). Dengan adanya identifkasi 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 

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 terhadap 
Customer Loyalty 

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 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 
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dengan perusahaan semakin besar pula tingkat toleransi terhadap kecatatan 
atau ketidaksengajaan yang akan mereka berikan kepada perusahaan (Wu and 
Tsai, 2007). Oleh karena itu, setelah meninjau litelatur tersebut, peneliti 
membuat hipotesis berikut : 

H8  : Customer-Company Identification memiliki pengaruh positif terhadap 
Tolerance of Defect 

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). 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 

 

2.11   Rangka Pemikiran 
Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan maka dapat 
diilustrasikan model penelitian sebagai berikut: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 
Sumber : Wu and Tsai (2007) yang dikembangkan oleh penulis 

  
III Metode Penelitian 

3.1  Objek Penelitian  

Objek yang dipilih adalah konsumen Herbalife , sehingga yang menjadi unit 
analisis penelitiannya adalah member Herbalife. Alasan memilih subjek 
penelitian tersebut karena pengguna member Herbalife cukup banyak di 
Indonesia. Proses penyebaran serta pengumpulan data penelitian berupa 
kuesioner baik secara online maupun hardcopy yang dilakukan pada tahun 2015 
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dengan tujuan untuk mengetahui ketertarikan antara beberapa variabel yaitu 
identity distinctiveness, identity prestige, identity attractiveness, customer-
company identification, customer recruitment, customer loyalty, customer 
tolerance of defect, dan consumer advice. 
 

3.2  Desain Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, Penelitian ini 
menggunakan deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode 
(cross sectional design). Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik survei 
kuesioner kepada responden yang terdaftar melalui daftar pertanyaan yang 
sistematis dengan jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari survei kuesioner 
tersebut lalu diolah oleh dengan metode statistik menggunakan metode analisis 
Structural Equation Model (SEM) dengan perangkat lunak AMOS 21. 
 

3.3     Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan 
untuk mencapai tujuan penelitian. 
1.    Data Primer 

Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner 
lewat media internet menggunakan aplikasi google docs. Penelitian ini 
menggunakan skala likert yang bisa memungkinkan peneliti melakukan 
operasi aritmetika tertentu terhadap data yang dikumpulkan dari responden. 
Skala jawaban responden adalah 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 7 (Sangat 
Setuju). 

2. Populasi dan Sampel 
 Populasi 

Menurut Maholtra (2005), populasi adalah gabungan seluruh elemen, 
yang memiliki karakteristik yang serupa. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pengguna jeans bermerek asli dan yang pengguna jeans yang 
palsu karena jeans merupakan celana yang bisa di pakai oleh semua 
kalangan. 

 Sampel 
Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah menentukan 
populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen 
pengguna celana jeans palsu di Jakarta. Langkah kedua merupakan 
prosedur sampling atau yang biasa disebut dengan metode sampling. 
Peneliti menggunakan metode sampel non-probability sampling dengan 
teknik convenience sampling. Untuk metode statistik dengan program 
SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100-200 (Hair et al. 
2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 400 maka metode 
menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan ukuran-ukuran 
goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung pada 
jumlah indikator kali 5 sampai 10 (Hair et al. 2010). Dalam penelitian ini, 
jumlah indikator pertanyaan sebanyak 30 pertanyaan. Demi 
memperkuat hasil pengolahan data maka jumlah data yang diinginkan 
sebesar 150 data. 
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3.4     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).  

 
Tabel 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. 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 

 
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 industri 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 

- 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 
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perusahaan 
tersebut. 

(Bhattacharya dan 
Sen, 2003) 

Tabel 1 : Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Customer-
Company 

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  
     denganperusahaan 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 

 
 
 

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 saya  
    dihadapkan 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 
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Tabel 1 : Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

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 

Sumber : diolah oleh penulis 
 

 
IV  Analisis dan Pembahasan 

4.1     Profil Responden 

Seluruh responden yang berjumlah 150 orang, dapat dilihat bahwa responden 
berjenis kelamin wanita berjumlah 114 orang atau dan responden yang berjenis 
kelamin pria berjumlah 36 orang. Mayoritas responden dalam penelitian ini 
adalah responden yang berusia 18-28 tahun yang berjumlah 119 orang dari total 
responden. S1 menempati peringkat pertama sebagai Mayoritas pendidikan 
terakhir responden sebanyak 89 orang. Selanjutnya, kebanyakan pekerjaan 
responden adalah pelajar/mahasiswa sejumlah 73 orang dari total responden. 
Responden yang telah menjadi member mayoritas selama 2-4 tahun sebanyak 
69 orang dari total responden. 
 

4.2     Hasil Analisis Data 
Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa tujuh dari delapan variabel 
memenuhi kriteria yang ditentukan (Factor Loading ≥ 0,70; Construct Realibility 
≥ 0,70; Variance Extracted ≥ 0,50. Hasil pengolahan data output regression 
weights yang menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau 
tidak dengan syarat nilai p-value ≥ 0,05. Delapan dari sembilan hipotesis 
memenuhi syarat nilai yang diinginkan sehingga delapan data mendukung 
hipotesis dan satu data tidak mendukung hipotesis. 
 

4.3 Implikasi Manajerial  
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Penelitian ini akan menggali pengaruh identity distinctiveness, identity prestige, 
identity attractiveness dan customer-company identification  serta implikasinya 
terhadap customer recruitment, customer loyalty, tolerance of defect, dan 
consumer advice. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diberikan 
masukkan bagi perusahaan Herbalife. 
 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_st
ats.shtml). Herbalife dapat berkerja sama dengan salah satu stasiun televisi 
ternama dalam menyiarkan reality show ini. Pemenang dari reality show 
akan mendapatkan 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. 
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 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. 

 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. 

V  Kesimpulan dan Saran 

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. 
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 
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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. 
 Melakukan penelitian dengan segmentasi usia yang lebih dewasa, 

sekitar tigapuluh tahun ke atas. 
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Lampiran 

Tabel 2 : 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 

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 
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   Tabel 2 : 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 
 

Tabel 3 : 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 
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