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ABSTRACT 

In this globalization era technology and communication device are very important 

to people. One of the technologies in the field of communication, which is the most 

practical is mobile phone. 

The purpose of this research is to investigate the impact of marketing 

communication and price promotion on brand equity. The research objects are 

perceived advertising spending, price deals, perceived quality, brand awareness, 

and brand image of Sony Xperia’s consumer. Structural Equation Model (SEM) 

and an online survey method applied in this research. The respondents are chosen 

by using nonprobability sampling and convenience sampling techniques. 

This research also found that perceived advertising spending had the positive 

influence on brand equity’s dimensions that is perceived quality, brand loyalty, 

brand awareness, and brand image, price deals had the negative influence on 

perceived quality and brand image. And the last, brand awareness had the 

positive influence on brand image. 

 

Keywords: perceived advertising spending, price deals, perceived quality, brand 

loyalty, brand awareness, and brand image. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sangat cepat dan pesat. Salah satunya pada bidang komunikasi, dimana saat ini 

komunikasi yang cepat dan praktis sangat dibutuhkan. Dengan adanya 

telekomunikasi ini setiap orang dapat mengetahui berbagai macam informasi dan 

dapat saling berkomunikasi tanpa mengenal batas dimana dan kapanpun. 

Salah satu teknologi dibidang komunikasi yang paling praktis adalah telepon 

seluler (handphone). Telepon seluler atau telepon genggam (handphone) saat ini 

sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Dimana hampir setiap 

orang, termasuk mahasiswa, menggunakan handphone untuk mempermudah 

melakukan komunikasi serta mendapatkan informasi. 

Masyarakat pada saat ini sering dikatakan sebagai masyarakat pertumbuhan, 

namun masyarakat tidak semakin mendekatkan diri pada masyarakat yang 

berkecukupan sebab keinginan masyarakat selalu melampaui produksi barang dan 

jasa (Baudrilliard, 1997). Gaya hidup masyarakat modern saat ini dan 

perkembangan teknologi yang semakin cepat khususnya pada handphone 

mengakibatkan terus meningkatnya permintaan akan handphone dari tahun ke 

tahun. 

Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai 

kemampuan dasar dengan telepon fixed line konvensional, tetapi dapat dibawa 
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kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon 

menggunakan kabel (nirkabel, wireless). 

Saat ini kepemilikan handphone tidak hanya didasarkan pada fungsi utama 

handphone yakni sebagai alat komunikasi, tetapi kelengkapan fitur-fitur serta 

desain produk juga menjadi dasar pertimbangan konsumen dalam memilih jenis 

atau merek handphone yang akan digunakan. Seperti yang telah diketahui, bahwa 

sekarang ini perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat. Begitu juga 

dengan perkembangan teknologi handphone, baik kualitas, fasilitas serta fitur-

fiturnya terus berkembang seiring berjalannya waktu guna memanjakan 

pemiliknya. Handphone saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi 

verbal saja, tetapi juga sebagai alat pengambil gambar, pemutar musik, 

penyimpan data, dan lain sebagainya. 

Bervariasinya merek, jenis serta model sebuah handphone sekarang ini 

memberikan banyak pilihan bagi konsumen. Kondisi ini yang memaksa produsen 

untuk selalu melakukan pemantauan pasar dan perbaikan inovasi produk dalam 

upaya mengetahui serta memenuhi keinginan konsumen jika tidak ingin terlempar 

dari persaingan. Para produsen tersebut harus teliti dalam menganalisa kebutuhan 

pelanggan, mengidentifikasi peluang, dan menciptakan tawaran-tawaran yang 

sarat nilai bagi konsumen yang tidak dapat ditandingi oleh pesaing lainnya. Dalam 

rangka memuaskan konsumen, produsen perlu mengetahui keinginan dan hal-hal 

yang dibutuhkan konsumen yang menjadi target pemasaran terutama mengenai 

faktor-faktor dominan yang dapat mempengaruhi konsumen dalam memilih 

merek handphone. Sehingga bagi sebuah produsen, handphone harus terus 
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meningkatkan kualitas dan evaluasi produk secara kontinu, karena jika tidak 

melakukan inovasi maka pasar akan direbut oleh produsen merek lain. 

Dengan banyaknya pilihan merek dan tipe handphone yang ditawarkan 

dengan kelebihan-kelebihannya, seorang konsumen akan selektif dalam memilih 

merek handphone yang dirasakan sesuai kebutuhannya. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan bahwa seorang konsumen akan beralih ke merek lain (brand 

switching), jika merek tersebut tidak memiliki kelebihan yang dimiliki oleh merek 

lain. Beragamnya merek dan tipe handphone juga sedikit banyak meningkatkan 

keinginan konsumen untuk mencoba merek dan tipe lain. Sehingga dalam kurun 

waktu singkat seorang pengguna dapat beralih dari merek handphone satu ke 

merek lain. Hal ini menuntut perusahaan untuk lebih kreatif dalam menarik 

perhatian konsumen, sehingga konsumen tetap menggunakan produk tersebut dan 

tidak beralih pada merek lain. 

Perusahaan dan para marketer semakin gencar memberikan promosi harga 

yang cukup menarik bagi para konsumen. Apalagi kini semakin banyaknya 

merek-merek handphone yang memberikan fitur dan kualitas yang hampir sama 

dengan harga yang bervariasi. Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat 

saat ini mendorong produsen untuk terus menciptakan produk agar dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen. Hal tersebut merupakan tujuan utama dalam 

pemasaran dan strategi branding, diantaranya dengan cara komunikasi pemasaran 

yang baik dan promosi harga yang menarik. Karena, handphone itu sendiri 

termasuk barang yang luxury, jika dilihat dari merek-merek tertentu. Oleh 

karenanya, ekuitas merek (brand equity), yaitu nilai tambah dari suatu barang dan 
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jasa, dimana nilai tersebut dapat tercermin dari cara konsumen berpikir, 

merasakan, dan sikap respect terhadap merek tersebut, serta dalam harga, pangsa 

pasar, dan profitabilitas merek (Kotler, 2012),  harus  menjadi  perhatian  utama  

perusahaan dalam  mengembangkan bisnis. 

Para produsen handphone berlomba-lomba membuat dan menciptakan 

handphone yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dari berbagai jenis 

merek handphone, Sony dapat dikatakan sebagai produsen handphone yang telah 

mempunyai nama, walaupun sebelumnya Sony sempat menjalin kerjasama 

dengan Ericsson pada tahun 2001 dan mendirikan Perusahaan Sony Ericsson. 

Namun pada tahun 2011 kedua perusahaan tersebut memilih untuk berpisah. 

Ericsson lebih memilih berkonsentrasi pada teknologi nirkabel, sehingga produk 

handphone dipegang penuh oleh Sony. Proses pisahnya kedua perusahaan tersebut 

akhirnya selesai pada Februari 2012. 

Ericsson mengakui kiprahnya di bisnis ponsel telah usai seiring kian ketatnya 

persaingan melawan para pesaing raksasa smartphone seperti Nokia, Apple, 

Samsung, dan Research In Motion. "Memang pasar smartphone kian menggeliat, 

tapi era Ericsson dalam membangun handset telah usai. Ini bukan keputusan 

mudah," tutur CEO Ericsson Group Hans Vestberg, kepada sejumlah media saat 

berkunjung ke Indonesia, di Hotel JW Marriot, Jakarta. Ericsson pada awal 2012 

ini memang telah melepas seluruh kepemilikannya kepada Sony dalam joint 

venture Sony Ericsson. Sony pun membentuk divisi baru yang mereka namakan 

Sony Mobile Corporation. Diakui Vestberg, keputusannya melepas Sony Ericsson 

bukan hal yang mudah. Terlebih, Ericsson merupakan salah satu pionir di industri 
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ponsel. Namun keputusan itu tetap harus dilakukan. Ericsson pun mengaku jadi 

lebih fokus mengembangkan kompetensinya di sisi layanan dan teknologi 

infrastruktur jaringan. "Pangsa pasar kami di jaringan global lebih dari 60% untuk 

2G, 3G, dan 4G," kata Vestberg. 

Selama 10 tahun bekerjasama, Perusahaan Sony Ericsson telah menciptakan 

berbagai macam jenis produk handphone mulai dari level low-end hingga high-

end.  Tetapi setelah berpisah dengan Ericsson, beberapa konsumen meragukan 

apakah kualitas dan fitur handphone yang akan diciptakan Sony tetap sama seperti 

Sony Ericsson. Di sini Sony perlu adanya strategi pemasaran untuk 

mempromosikan produknya dengan image yang baru, sehingga konsumen dapat 

kembali percaya akan kualitas dan fitur yang dimiliki Sony. Selain dengan 

mempromosikan produknya, Sony juga harus terus berinovasi agar bisa bersaing 

dengan banyaknya produsen handphone lain yang memberikan fitur, kualitas dan 

spesifikasi yang tidak jauh berbeda. 

Masalah yang sering dikeluhkan oleh konsumen pengguna handphone Sony 

selama ini adalah service after sales yang buruk. Lamanya proses perbaikan atau 

service hingga berbulan-bulan dapat menyebabkan konsumen berpindah ke merek 

lain. Dalam hal pemasaran pun, Sony dapat dikatakan masih kurang dalam 

mempromosikan produknya dibandingkan dengan merek Samsung yang berada 

pada peringkat pertama dalam hal banyaknya produk yang terjual dan Apple yang 

berada pada peringkat kedua. Padahal jika dibandingkan dengan Samsung, produk 

yang diciptakan oleh Sony, salah satunya yaitu Sony Xperia, tidak jauh berbeda 

dalam segi fitur dan spesifikasi yang digunakan. Kemudian jika dilihat dari segi 
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material yang digunakan, Sony Xperia dapat dikatakan lebih baik karena 

menggunakan material yang lebih kuat seperti logam dan kaca, dibandingkan 

dengan Samsung yang sampai saat ini masih bertahan menggunakan material 

plastik. 

Sony Xperia harus berlomba menciptakan ekuitas merek yang baik dan kuat 

karena ekuitas merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan usaha produk 

tersebut juga dalam mendapatkan pangsa pasar (market share). Pasar yang sudah 

modern menuntut perusahaan agar tidak hanya mengembangkan produk dan 

menawarkan harga yang murah saja, namun mereka menginginkan promosi yang 

menarik dari suatu perusahaan. Salah satu strategi komunikasi yang paling efektif 

adalah promosi. Promosi merupakan elemen dalam marketing mix yang 

digunakan perusahaan untuk memasarkan kebutuhannya. Promosi dipandang 

sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan untuk menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran (Swastha, 1994 dalam Vanessa dan Warmanto, 2011). Perusahaan 

bersaing melakukan promosi produknya dengan cara memberikan harga promo 

agar lebih menarik bagi konsumennya. Misalnya, dengan memberikan harga 

promo di awal launching produk Sony Xperia, biasanya konsumen menyebutnya 

sebagai harga perkenalan. Kemudian, harga promo dapat diberikan ketika Sony 

mengadakan suatu event yang besar untuk membiasakan produk baru mereka 

berada di tengah-tengah masyarakat. 

Selain promosi dengan menggunakan harga promo yang dilakukan untuk 

menarik minat konsumen, media promosi lainnya yang sering digunakan untuk 
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meyampaikan informasi tentang produk adalah media periklanan. Periklanan 

merupakan salah satu media yang digunakan perusahaan, bisa diklasifikasikan 

menurut tujuannya, yaitu untuk memberikan informasi, membujuk, dan 

mengingatkan (Kotler, 1993 dalam Vanessa dan Warmanto, 2011). Makin baik 

produk, makin sedikit dana yang harus dihabiskan untuk iklan. Karena, 

bagaimanapun juga, promosi yang paling baik adalah yang dilakukan oleh para 

pelanggan anda yang terpuaskan. Makin kuat kesetiaan para konsumen, makin 

sedikit pula yang harus dihabiskan untuk iklan. Pertama, sebagian besar dari 

konsumen akan kembali dengan atau tanpa anda memasang iklan. Kedua, 

konsumen-konsumen itulah, karena sangat puas dengan produk tersebut, yang 

akan mempromosikan produk tersebut pada orang lain (Kotler, 2004). 

Hal ini dijelaskan di dalam penelitian untuk  mengembangkan  model  untuk  

pengukuran ekuitas merek yang kontras dan memiliki pengaruh bahwa upaya 

pemasaran perusahaan diukur oleh perilaku harga, distribusi dan komunikasi yang 

memiliki komponen ekuitas, yaitu perceived quality, brand loyalty, brand  

awareness, dan brand image dengan  hubungan yang dibentuk antara mereka 

(Ramos dan Franco, 2005). 

Penelitian ini dimulai dengan penyusunan model konseptual berdasarkan teori 

dan merek yang ada di dalam penelitian ekuitas. Dari dasar ini, model teoritis 

telah dibangun dari hubungan kausal antara pengeluaran pada komunikasi 

pemasaran dengan dimensi ekuitas merek. Untuk memverifikasi model, 

persamaan structural Model (SEM) telah diterapkan. 
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Untuk membuktikan hal tersebut maka saya akan melakukan penelitian 

terkait pengaruh dari komunikasi pemasaran dan promosi harga terhadap brand 

equity yang terkandung. Judul penelitian ini adalah Pengaruh dari Komunikasi 

Pemasaran dan Promosi Harga terhadap Brand Equity: Suatu Penelitian pada 

Sony Xperia. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perusahaan Sony Ericsson telah menciptakan berbagai macam jenis produk 

handphone mulai dari level low-end hingga high-end.  Tetapi setelah berpisah 

dengan Ericsson, beberapa konsumen meragukan apakah kualitas dan fitur 

handphone yang akan diciptakan Sony tetap sama seperti Sony Ericsson. Di sini 

Sony perlu adanya strategi pemasaran untuk mempromosikan produknya dengan 

image yang baru, sehingga konsumen dapat kembali percaya akan kualitas dan 

fitur yang dimiliki Sony. 

Sony perlu menciptakan image yang tidak dikaitkan dengan Ericsson, karena 

sebelum berpisah dengan Ericsson, produk handphone Sony dikenal konsumen 

dengan merek Sony Ericsson, bukan hanya Sony saja. Selain dengan 

mempromosikan produknya, Sony juga harus terus berinovasi agar bisa bersaing 

dengan banyaknya produsen handphone lain yang memberikan fitur, kualitas dan 

spesifikasi yang tidak jauh berbeda. 

Dan dengan adanya penelitian ini akan membantu mengukur keterkaitan 

hubungan antara Komunikasi Pemasaran dan Promosi Harga terhadap Brand 

Equity yang terdiri dari 4 elemen, yaitu Perceived Quality, Brand Loyalty, Brand 

Awareness, dan Brand Image. 
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1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini mengenai komunikasi pemasaran dan promosi harga dalam hal 

ini disesuaikan dengan brand equity. Dan penelitian ini akan membahas faktor-

faktor yang mempengaruhi komunikasi pemasaran, promosi harga, dan brand 

equity tersebut. Hal yang dibatasi dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian hanya dilakukan bagi konsumen yang menggunakan Sony Xperia 

selama kurang dari 6 bulan atau satu tahun lebih. 

2. Penelitian hanya dilakukan bagi konsumen yang pernah menggunakan Sony 

Xperia. 

3. Proses penyebaran serta pengumpulan data penelitian berupa kuesioner baik 

secara online maupun hardcopy yang dilakukan pada bulan Juni sampai 

dengan bulan Juli 2014 dengan menyebarkan kuesioner kepada responden 

atau obyek penelitian.  

4. Variable-variable yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, 

komunikasi pemasaran yang menggunakan pendekatan perceived advertising 

spending, promosi harga yang menggunakan pendekatan price deals, dan 

brand equity yang terdiri dari perceived quality, brand loyalty, brand 

awareness, dan brand image. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Penelitian ini mengacu pada Angel F. Villarejo Ramos & Manuel J. 

Sa’nchez-Franco (2005) yang menelaah keterkaitaan antara komunikasi 

pemasaran dengan menggunakan pendekatan perceived advertising spending dan 
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promosi harga dengan menggunakan pendekatan price deals terhadap brand 

equity. Berdasarkan framework tersebut pula dapat di uraikan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah perceived advertising spending berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perceived quality? 

2. Apakah perceived advertising spending berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap brand loyalty? 

3. Apakah perceived advertising spending berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap brand awareness? 

4. Apakah perceived advertising spending berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap brand image? 

5. Apakah price deals berpengaruh negatif  terhadap perceived quality? 

6. Apakah price deals  berpengaruh negatif terhadap brand image? 

7. Apakah brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand 

image? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menjawab pertanyaan 

dari perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perceived advertising spending terhadap 

perceived quality. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh perceived advertising spending terhadap brand 

loyalty. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perceived advertising spending terhadap brand 

awareness. 

4. Untuk mengetahui pengaruh perceived advertising spending terhadap brand 

image. 

5. Untuk mengetahui pengaruh price deals terhadap perceived quality. 

6. Untuk mengetahui pengaruh price deals terhadap brand image. 

7. Untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap brand image. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan pemahaman dari kedelapan tujuan di atas maka peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. 

Manfaat penelitian terbagi atas manfaat praktis dan manfaat akademis, antara lain 

sebagai berikut. 

1. Manfaat praktis : 

Memberikan informasi dan fakta tambahan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi komunikasi pemasaran dan promosi harga dalam penelitian ini 

brand equity dari produk handphone Sony Xperia sebagai konteks 

pembahasan. 

2. Manfaat akademis : 

Memberikan kontribusi pada perkembangan disiplin ilmu pemasaran, terutama 

yang terkait dengan komunikasi pemasaran, promosi harga dan brand equity. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini akan disajikan lima bab yang akan disusun secara 

sistematik. Masing-masing bab akan saling memiliki keterkaitan dan 

berhubungan. Adapun sistematis penulisannya sebagai berikut. 

BAB I : Pendahuluan  

Dalam bab ini akan berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II : Landasan Teori  

Dalam bab ini akan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti kemudian membahas kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian.  

BAB III : Metodologi Penelitian  

Dalam bab ini akan menguraikan objek penelitian, sifat penelitian, metode 

pengumpulan data, metode analisis data hingga operasional variabel.  

BAB IV : Analisis dan Pembahasan  

Dalam bab ini akan menjelaskan gambaran tentang objek penelitian yang 

terdiri dari detail variabel, pembahasan hasil penelitian serta mengemukakan 

alternatif pemecahan masalah. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran  

Bab ini adalah bab penutup dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan 

dan rangkuman yang didapat dari hasil penelitian pada bab-bab yang 

sebelumnya. Dari kesimpulan yang ada, penulis akan membuat saran yang 

ditujukan bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pemasaran (Marketing) 

Menurut Solomon et al. (2008), pemasaran adalah fungsi organisasi dan 

seperangkat proses untuk membuat, berkomunikasi, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemsaran 

itu sendiri, seperti pembeli, penjual, investor perusahaan, serta pihak yang terlibat 

dalam proses pembuatan suatu produk. Pemasaran juga memiliki peranan utama 

dalam menciptakan kegunaan suatu produk. Kegunaan suatu produk dapat diukur 

dari total keuntungan yang konsumen dapatkan ketika menggunakan suatu produk 

atau jasa. 

Pemasaran juga memiliki konsep, yaitu mencapai suatu tujuan organisasi 

yang bergantung pada pemahaman akan kebutuhan atau keinginan dari konsumen 

serta mencapai kepuasan konsumen (Kotler dan Armstrong, 2004 dalam Vanessa 

dan Warmanto, 2011) 

Dalam melakukan proses pemasaran perusahaan terkadang mengalami 

hambatan dan rintangan yang disebabkan adanya beberapa faktor. Adapun 

beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap kegiatan pemasaran dalam 

suatu perusahaan, baik itu perusahaan yang memproduksi barang (fisik) maupun 

perusahaan yang memproduksi jasa (non fisik) antara lain : 
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1. Organisasi 

Faktor ini biasanya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri yang 

memberikan pengaruh terhadap kegiatan pemasaran. Dalam suatu organisasi 

perusahaan diharapkan saling memberikan kerjasama yang baik antara 

bagian-bagian atau divisi-divisi yang ada dalam perusahaan sehingga dapat 

memberikan keuntungan bagi seluruh bagian-bagian yang dalam perusahaan. 

2. Manajemen 

Perusahaan dalam menerapkan manajemen sudah semestinya diperhitungkan 

dan dianalisis dengan baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai serta 

berkembang dengan baik dimasa mendatang. 

3. Kerja sama antar karyawan dalam perusahaan 

Proses ini dimungkinkan adanya hubungan yang baik antar karyawan dengan 

perusahaan tersebut, dengan adanya hubungan yang baik antar karyawan 

dalam perusahaan akan memberikan dampak yang baik. 

4. Kebijakan pemerintah 

Dalam perkembangan suatu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa 

sudah semestinya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

ada. Jika produk perusahaan yang telah beredar di masyarakat bertentangan 

dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan maka perusahaan 

tersebut akan mengalami kendala dalam memasarkan produknya kepada 

konsumen. Sebaliknya bagi kebijakan pemerintah yang tidak memberikan 

relevansi dan dukungan bagi perusahaan, maka perusahaan juga akan 

mengalami kendala dalam melakukan kegiatan pemasaran (Kotler, 2009). 
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2.1.2 Komunikasi Pemasaran (Marketing Communication) 

Komunikasi pemasaran adalah sarana yang perusahaan berusaha untuk 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung 

maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Dalam arti, 

komunikasi pemasaran merupakan 'suara' dari merek dan merupakan cara untuk 

membangun dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Komunikasi 

pemasaran dapat berkontribusi untuk ekuitas merek dengan membangun merek 

dalam memori konsumen dan mengatur citra merek (Kotler, 2012). 

Faktor-faktor dalam menentukan komunikasi pemasaran pada dasarnya,  

adalah perusahaan-perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam 

mengembangkan bauran promosinya: jenis pasar produk, kesiapan konsumen 

melakukan pembelian, dan tahap dalam siklus hidup produk tersebut. Yang juga 

penting adalah perangkat pasar perusahaan (Kotler, 2012). 

Dalam menetapkan biaya promosi, biasanya biaya untuk tenaga penjualan 

ditetapkan terlebih dahulu, karena sebagian besar biaya ini adalah biaya tetap. 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemasar dalam menggunakan 

bauran promosi, faktor tersebut antara lain: 

1. Jenis Pasar Produk 

Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar 

bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk 

promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. 

Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran 

barang konsumen. Beberapa pemasar kosumen menggunakan tenaga penjual 

Pengaruh Komunikasi..., Nostika Adi Putri, Ma.-Ibs, 2014 
 



 
  

16 
 

terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk 

memeriksa. Namun, penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan 

efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. 

2. Tahap Kesiapan Pembeli 

Ada lima tahap kesiapan membeli yaitu, tahap kesadaran, tahap pengertian, 

tahap keyakinan, tahap pemesanan, tahap pemesanan kembali. Kiat promosi 

bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang 

berbeda. Periklanan dan publisitas memainkan peranan paling penting dalam 

tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan 

dan penjualan personal, iklan, dan promosi penjualan. Penutupan penjualan 

atau pemesanan dipengaruhi oleh penjualan personal promosi penjualan. 

Sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan 

promosi penjualan dan sebagian iklan yang meningkat. 

3. Tahap Siklus Hidup Produk 

Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan 

tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, 

yaitu : 

1) Tahap perkenalan 

Iklan dan pemberitaan memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi, 

disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan 

promosi, penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. 
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2) Tahap pertumbuhan 

Permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita dari mulut 

ke mulut. 

3) Tahap kemapanan 

Secara berturut-turut, promosi penjualan, iklan, dan penjualan pribadi 

semuanya makin berperan penting. 

4) Tahap kemunduran 

Promosi penjualan tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, 

dan penjual hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut 

(Kotler, 2012). 

 

2.1.3 Promosi Harga (Price Promotion) 

Promosi penjualan (sales promotion) adalah usaha penjualan yang meliputi 

aktivitas komunikasi pemasaran selain advertising, public relation, dan personal 

selling yang dapat merangsang pembelian dari konsumen, seperti pameran 

(displays), pertandingan (contests), undian kupon, program frequent shopper, 

hadiah, sample, demonstrasi, referral gifts, dan usaha penjualan dalam batas 

waktu tertentu di luar rutinitas penjualan pada umumnya (Berman dan Evans, 

2001). 

Price promotion, atau yang lebih dikenal dengan price-off deal adalah suatu 

bentuk strategi promosi dimana konsumen mendapatkan potongan harga 

sementara dari harga normal pada produk yang dibelinya (Belch dan Belch, 
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2007). Lebih lanjut, O’Guinn dan Semenik (2006) menjelaskan bahwa biasanya 

perusahaan menerapkan strategi potongan harga ini dengan cara menawarkan 

paket spesial dari produk untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan konsumen. 

Hasil produksi baik berupa barang atau jasa, jika tidak dilakukan strategi 

promosi serta penjualan yang tepat berakibat pada kurangnya permintaan 

konsumen. Dimana aspek tersebut mempengaruhi pada income perusahaan 

sehingga akan menghambat proses produksi selanjutnya. 

 

2.1.4 Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Brand Equity adalah nilai tambah untuk produk dan jasa. Nilai ini dapat 

tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak sehubungan 

dengan merek, serta harga, pangsa pasar, dan profitabilitas dimana efek mereknya 

memberikan perintah maupun nilai bagi perusahaan. Ekuitas merek merupakan 

aset tak berwujud penting untuk perusahaan yang memiliki nilai psikologis dan 

keuangan (Kotler dan Keller, 2012). 

Menurut Durianto, Sugiarto, dan Budiman (2004) pengukuran atau indikator 

brand equity meliputi faktor-faktor: kesadaran merek (brand awareness), citra 

merek (brand image), persepsi kualitas (perceived quality), dan loyalitas merek 

(brand loyalty). 

1. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Menurut Keller (2008), kesadaran merek terdiri dari brand recognition dan 

brand recall. Brand recognition adalah kemampuan konsumen untuk 

mengkonfirmasi merek ketika diberikan petunjuk akan suatu merek. Sedangkan 
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brand recall adalah kemampuan konsumen untuk mengingat kembali suatu merek 

ketika diberi petunjuk mengenai kategori produk, kebutuhan yang dipenuhi oleh 

produk tersebut dan kondisi pemakaian produk tertentu. 

Menurut Durianto, Sugiarto, dan Budiman (2004), brand awareness adalah 

kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu 

merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Atau dengan kata lain, 

awareness menggambarkan keberadaan merek di dalam pikiran konsumen, yang 

dapat menjadi penentu dalam beberapa kategori dan biasanya mempunyai peranan 

kunci dalam brand equity. Kesadaran juga mempengaruhi persepsi dan tingkah 

laku. 

2. Citra Merek (Brand Image) 

Merek memiliki banyak arti dan makna dimana bukan  hanya sekedar nama 

dan simbol, menurut Hermawan Kartajaya (2007) dalam Vanessa dan Warmanto, 

(2011) merek adalah indikator value yang anda tawarkan kepada pelanggan yang 

merupakan aset yang menciptakan value bagi pelanggan dengan memperkuat 

kepuasan dan loyalitasnya, sedangkan menurut Berman dan Evans (2001), brand 

image merupakan persepsi yang dimiliki pelanggan terhadap merek-merek 

tertentu.  

Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat menghasilkan produk yang bila 

digunakan oleh konsumen akan membuat konsumen untuk selalu memakai 

produk tersebut sebab kesan yang ditimbulkan produk adalah sangat baik 

sehingga tidak mudah untuk dilupakan. 
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3. Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

Persepsi konsumen akan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 

secara keseluruhan jika dibandingkan dengan alternatif dalam tujuan tertentu. 

(Keller, 2008). 

Perceived quality didefinisikan oleh Zeithaml (1988) sebagai penilaian 

(persepsi) konsumen terhadap keunggulan suatu produk secara keseluruhan. 

Dibandingkan dengan penggantinya. Dari definisi ini maka diketahui bahwa 

perceived quality adalah kemampuan produk untuk dapat diterima dalam 

memberikan kepuasan apabila dibandingkan secara relatif dengan alternatif yang 

tersedia. 

4. Loyalitas Merek  (Brand Loyalty) 

Loyalitas merek dapat tercipta setelah adanya kepuasan konsumen. Ketika 

konsumen loyal pada suatu merek, hal tersebut akan menjadi keuntungan 

tersendiri bagi perusahaan. Loyalitas merek adalah faktor kunci bagi sebuah nilai 

untuk merek yang akan dibeli atau dijual, karena pelanggan yang sangat setia 

dapat diharapkan untuk memprediksi hasil penjualan dan keuntungan 

(Aaker,1996). 

Menurut Rangkuti (2004), terdapat beberapa tingkatan brand loyalty yaitu:  

1) Tingkat loyalitas paling dasar adalah pembeli tidak loyal atau sama sekali 

tidak tertarik pada merek-merek apa pun yang ditawarkan. Dengan 

demikian, merek memainkan peran yang kecil dalam keputusan 

pembelian. Pada umumnya, jenis konsumen dengan tingkat loyalitas 
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paling dasar suka berpindah-pindah merek atau disebut tipe konsumen 

swicther atau price buyer (konsumen lebih memperhatikan harga didalam 

melakukan pembelian.  

2) Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk yang 

digunakan konsumen, atau minimal konsumen tidak mengalami 

kekecewaan. Pada dasarnya, tidak terdapat dimensi ketidakpuasan yang 

cukup memadai untuk mendorong suatu perubahan, terutama bila 

pergantian ke merek lain memerlukan suatu tambahan biaya. Para 

pembeli tipe ini dapat disebut pembeli tipe kebiasaan (habitual buyer).  

3) Tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas, namun mereka memikul 

biaya peralihan (switching cost), baik dalam waktu, uang atau risiko 

sehubungan dengan upaya untuk melakukan pergantian ke merek lain. 

Kelompok ini biasanya disebut dengan pengorbanan bila konsumen 

melakukan penggantian ke merek lain. Para pembeli tipe tingkat tiga 

disebut satisfied buyer.  

4) Tingkat keempat adalah konsumen benar-benar menyukai merek 

tersebut. Pilihan konsumen terhadap suatu merek dilandasi pada suatu 

asosiasi, seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakannya, 

atau kesan kualitas yang tinggi. Para pembeli pada tingkat keempat 

disebut sahabat merek, karena terdapat perasaan emosional dalam 

menyukai merek.  

5) Tingkat teratas adalah para pelanggan yang setia. Pelanggan mempunyai 

suatu kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna satu merek. 
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Merek tersebut sangat penting bagi pelanggan baik dari segi fungsinya, 

maupun sebagai ekspresi mengenai identitas pelanggan sebenarnnya 

(commited buyers). 

 

2.1.5 Perceived Advertising Spending 

Perceived Advertising Spending merupakan besarnya biaya periklanan yang 

dikeluarkan suatu perusahaan untuk memasarkan produknya. Periklanan tidak 

hanya sekedar penyampaian pesan kepada konsumen, namun suatu proses yang 

lebih kompleks yang memiliki tujuan dan menggunakan strategi yang bisa 

menghasilkan efek berbeda terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan konsumen 

(Wells et al. 2007). 

 

2.1.6 Price Deals 

Price deals (bisa dalam bentuk pengurangan harga jangka pendek seperti 

penjualan khusus, kupon, potongan harga, rebat dan refund) seringkali dipercayai 

dapat menurunkan ekuitas merk walaupun mampu meningkatkan penjualan di 

jangka pendek (Yoo et.al, 2000). Price deals dalam bentuk potongan harga 

bukanlah jalan yang tepat untuk membangun ekuitas merk karena hal ini mudah 

ditiru dan dilawan oleh pesaing dan hanya meningkatkan kinerja jangka pendek 

dengan mendorong penjualan dan menggunakan momen perindahan merk 

sementara saja (Gupta, 1988). 
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2.1.7 Komunikasi Pemasaran dan Ekuitas Merek (Marketing 

Communications and Brand Equity) 

Iklan sering menjadi elemen sentral atau utama dari kegiatan komunikasi 

pemasaran, walaupun bukan satu-satunya (atau bahkan yang paling penting) 

dalam hal membangun ekuitas merek. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 

enam modus utama komunikasi, yaitu (Kotler, 2012): 

1. Iklan, bentuk presentasi produk yang dibayar oleh suatu perusahaan yang 

menggunakannya non - personal dan promosi ide suatu barang, atau jasa oleh 

sponsor yang telah teridentifikasi. 

2. Promosi penjualan, berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 

percobaan atau pembelian produk atau jasa. 

3. Peristiwa dan pengalaman, kegiatan yang disponsori perusahaan dan program 

yang dirancang untuk menciptakan merek harian atau merek khusus - 

interaksi yang terkait dengan produk. 

4. Hubungan masyarakat dan publisitas, berbagai program yang dirancang untuk 

mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individu. 

5. Pemasaran langsung, penggunaan surat, telepon, fax, email, atau internet 

untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau 

dialog dari pelanggan secara spesifik dan prospek. 

6. Personal selling, interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli 

dengan tujuan untuk membuat presentasi tentang produk, menjawab 

pertanyaan seputar produk, dan penyediaan pemesanan produk. 
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2.1.8 Promosi Harga dan Ekuitas Merek (Price Promotion and Brand 

Equity) 

Penggunaan harga promosi memiliki efek negatif terhadap ekuitas merek, 

karena dianggap bahwa konsumen merasakan hubungan negatif antara ekuitas 

merek dan perlu menggunakan insentif untuk penjualan yang mempengaruhi 

tingkat kemapanan harga. Penjualan promosi pada umumnya, dan khususnya 

harga promosi, dianggap melemahkan ekuitas merek meskipun memilih manfaat 

jangka pendek yang mereka berikan kepada konsumen (Yoo et.al, 2000). 

 

2.1.9 Komunikasi Pemasaran, Promosi Harga, dan Ekuitas Merek 

(Marketing Communication, Price Promotion, and Brand Equity) 

Komunikasi dan promosi adalah salah satu di antara sekian banyak 

kemampuan yang harus dimiliki dalam marketing. Istilah komunikasi sebenarnya 

mengandung arti yang lebih luas. Komunikasi dapat terjadi dengan atau tanpa 

direncanakan sebelumnya. Perusahaan perlu mengatur agar tercipta suatu kesan 

yang selaras dan konsisten dari para pegawai perusahaannya, fasilitas 

perusahaannya, maupun tindak tanduk perusahaan sehingga arti dari merek yang 

dimiliki perusahaan dan janji-janji yang terkandung di dalamnya akan dapat 

terkomunikasikan pada para penggunanya. Promosi adalah bagian dari 

komunikasi yang terdiri dari pesan-pesan perusahaan yang didesain untuk 

menstimulasi terjadinya kesadaran (awareness), ketertarikan (interest), dan 

berakhir dengan tindakan pembelian (purchase) yang dilakukan olehpelanggan 

terhadap produk atau jasa perusahaan. Perusahaan biasanya menggunakan iklan, 
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promosi penjualan, pengerahan tenaga-tenaga penjualan, dan public realtion 

sebagai alat penyampaian pesan-pesan tersebut dengan tujuan dapat menarik 

perhatian dan minat masyarakat (Kotler, 2004).  

Komunikasi pemasaran merupakan bagian dari strategi pemasaran dan 

merupakan kunci utama dalam membangun ekuitas merek dan nilai produk 

perusahaan baik yang berupa barang maupun jasa. Salah satu bentuk komunikasi 

pemasaran yang paling umum dan sering digunakan adalah periklanan 

(advertising). Periklanan merupakan sarana yang membantu pemasaran untuk 

menjalin komunikasi antara perusahaan dengan konsumen dalam menghadapi 

pesaingnya. Disamping itu iklan juga merupakan sumber informasi yang menarik 

bagi konsumen (Kotler dan Keller, 2009) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkenaan dengan analisis brand equity 

di berbagai bidang dan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut 

ini merupakan review dari beberapa penelitian sebelumnya: 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Yohanes 

Christian 

Hertanto 

Pengaruh Brand 

Awareness, 

Perceived 

Quality, Brand 

Association, dan 

Brand Loyalty 

terhadap Brand 

Attitude 

melalui 

Efektifitas Iklan 

Shampo L’oreal 

Brand Awareness, 

Brand 

Association, 

Perceived Quality, 

Brand Loyalty, 

Advertising 

Effectiveness, 

Brand 

Attitude 

Brand awareness 

berpengaruh tidak 

signifikan dan positif 

terhadap efektivitas 

iklan, perceived 

quality berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap efektivitas 

iklan, brand 

association 

berpengaruh tidak 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 

di Surabaya signifikan dan positif 

terhadap 

efektivitas iklan  

2. Harianto 

(2006) 

Pengaruh 

Perceived Quality 

dan dampaknya 

terhadap Brand 

Equity 

Brand Awareness 

Perceived Quality, 

Brand 

Association, 

Brand Loyalty 

Bahwa ada hasil yang 

signifikan pada 

variable perceived 

quality terhadap 

brand equity. 

3 Arief Yulian 

Subekti 

(2011) 

Analisis Pengaruh 

Citra Merek dan 

Kesadaran Merek 

terhadap Ekuitas 

Merek Susu Cair 

dalam Kemasan 

Indomilk 

Citra merek 

(brand image), 

Kesadaran merek 

(brand 

awareness), dan 

Ekuitas merek 

(brand equity). 

Citra merek (brand 

image) dan kesadaran 

merek (brand 

awareness) terbukti 

secara signifikan 

mempengaruhi 

ekuitas merek (brand 

equity). Diantara 

kedua variable 

independen yang 

dianalisis, kesadaran 

merek (brand 

awareness) adalah 

variabel yang 

memiliki pengaruh 

yang besar terhadap 

variabel dependen 

kemudian disususul 

dengan citra merek 

(brand image). 

4 Maklun 

Felupus Killa 

(2008) 

Pengaruh 

Pembelanjaan 

Periklanan dan 

Promosi Harga 

pada Ekuitas 

Merek 

Pembelanjaan 

Periklanan, 

Promosi Harga, 

Kualitas 

Persepsian, 

Loyalitas Merek 

(Brand Loyalty) 

Kesadaran Merek 

(Brand 

Awareness), 

Citra Merek 

(Brand Image) 

dan Ekuitas Merek 

(Brand Equity) 

Bahwa kualitas 

persepsi, kesadaran 

merek (brand 

awareness), dan citra 

merek (brand image) 

tidak berpengaruh 

secara signifikan pada 

ekuitas merek (brand 

equity), sedangkan 

loyalitas merek 

(brand loyalty) 

berpengaruh secara 

signifikan dan positif 

pada ekuitas merek 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 

(brand equity). 

Penelitian ini 

menemukan adanya 

pengaruh yang 

signifikan dan positif 

dari pembelanjaan 

periklanan pada 

semua dimensi 

ekuitas merek (brand 

equity). Selain itu 

ditemukan adanya 

pengaruh yang 

signifikan dan negatif 

dari promosi harga 

pada kualitas 

persepsian dan citra 

merek (brand image). 

5 Alireza 

Amini, 

Mahdi 

Darani, 

Minno 

Ashafani 

dan Zahra 

Amini 

(2012) 

Effectiveness of 

Marketing 

Strategies and 

Corporate Image 

on Brand 

Equity as a 

Sustainable 

Competitive 

Advantage 

Chanel, 

promotion, price, 

after- sales price, 

corporate image, 

brand 

loyalty,perceived 

quality, brand 

awareness with 

association dan 

brand equity. 

Bahwa strategi 

pemasaran 

mempengaruhi 

ekuitas merek (brand 

equity) dan memiliki 

efek 

positif terhadap 

dimensi ini melalui 

citra 

perusahaan. 

Sedangkan 

kesadaran merek 

(brand awareness) 

dan kualitas merek 

memiliki dampak 

positif yang signifikan 

pada nilai keseluruhan 

ekuitas merek (brand 

equity). 

6. Tony Sitinjak 

dan Tumpal 

J.R.S  

(2005) 

Pengaruh Citra 

Merek dan Sikap 

Merek Terhadap 

Ekuitas Merek 

Brand 

Associations 

(asosiasi merek), 

Brand Image 

(citra merek), 

Brand Attitude 

Menunjukan bahwa 

citra merek 

berpengaruh 

terhadap ekuitas 

merek sedangkan 

sikap merek tidak 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 

(sikap merek) dan 

Brand Equity 

(ekuitas merek) 

berpengaruh langsung 

terhadap ekuitas 

merek. Total sikap 

merek terhadap 

ekuitas merek adalah 

signifikan. Signifikan 

dicapai karena 

hubungan positif yang 

tidak langsung dengan 

melalui citra. 

7 Rahmawati 

Setyaningsih, 

Suyudi 

Mangunwiha-

jo dan Hari 

Soesanto 

(2007) 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

ekuitas merek 

untuk 

meningkatkan 

minat beli ulang 

Country of origin, 

promosi 

penjualan, 

physical 

environment, 

brand equity dan 

minat beli. 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa country of 

origin, promosi 

penjualan,  physical 

environment 

berpengaruh positif 

terhadap ekuitas 

merek. Namun 

hipotesis dari phisycal 

environment terhadap 

ekuitas merek ditolak. 

Dan indikator ekuitas 

merek yaitu kesadaran 

merek,citra merek dan 

persepsi kualitas 

mempunyai pengaruh 

besar terhadap minat 

beli. 

8 Eded 

Tarmedi, 

Penty Nur 

Asri (2009) 

Pengaruh 

Perceived Quality 

dari Brand Equity  

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Deterjen Bukrim 

(Survei pada 

Konsumen di 

Giant 

Supermarket, 

Griya Setyabudhi, 

dan Isola 

Perceived Quality, 

Brand Equity, dan 

Keputusan 

Pembelian 

Menunjukkan 

perceived quality dari 

brand equity deterjen 

Bukrim secara umum 

cukup baik dengan 

respon tertinggi pada 

indikator hasil 

pakaian menjadi 

bersih cemerlang. 

Terdapat pengaruh 

perceived quality dari 

brand equity terhadap 

keputusan pembelian 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 

Swalayan di 

Bandung) 

dengan kategori yang 

sangat tinggi, 

sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 

koefisien korelasi 

antara variabel 

perceived quality dari 

brand equity terhadap 

variable keputusan 

pembelian produk 

deterjen Bukrim 

memiliki pengaruh 

yang signifikan. 

9 Irma  Zanitha  

Anggraini 

(2009) 

Pengaruh 

Elemen-Elemen 

Ekuitas Merek 

terhadap  

Keputusan 

Pembelian Hand 

and Body Lotion 

Merek Citra 

Kesadaran merek,  

asosiasi merek,  

persepsi kualitas, 

loyalitas merek, 

dan keputusan 

pembelian 

konsumen 

Hasil dari penelitian 

tersebut 

mengungkapkan 

bahwa seluruh 

variabel  

independen 

berpengaruh  

positif dan signifikan  

terhadap variabel 

dependennya. 

10 Sri Wahjuni  

Astuti, I Gede  

Cahyadi  

(2007)  

Pengaruh Elemen 

Ekuitas Merek 

terhadap Rasa 

Percaya Diri 

Pelanggan di 

Surabaya atas 

Keputusan 

Pembelian sepeda 

motor Honda  

Kesadaran merek,  

kesan kualitas, 

asosiasi merek, 

loyalitas merek, 

dan rasa percaya 

diri pelanggan atas 

keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel kesadaran 

merek, asosiasi merek  

dan loyalitas merek  

mempunyai pengaruh 

terhadap rasa percaya 

diri pelanggan atas  

keputusan pembelian, 

baik secara parsial 

maupun simultan. 
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2.3 Rerangka Pemikiran 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Angel F. Villarejo-Ramos 

dan Manuel J. Sanchez-Franco dalam konteks Komunikasi Pemasaran, Promosi 

Harga, Perceived Quality, Brand Loyalty, Brand Awareness dan Brand Image. 

 

2.3.1 Perceived Advertising Spending terhadap Perceived Quality 

Komunikasi Pemasaran adalah salah satu indikator eksternal utama dari suatu 

kualitas produk. Penelitian berikutnya menunjukkan hubungan yang 

menguntungkan antara pengeluaran komunikasi pemasaran dan investasi 

perusahaan dalam merek, yang melibatkan persepsi kualitas yang lebih tinggi. 

Hubungan antara investasi dalam komunikasi pemasaran dan kualitas tidak hanya 

mempengaruhi persepsi kualitas merek, tetapi juga mendukung keputusan 

pembelian dengan meningkatkan nilai produk. Ada hubungan yang kuat antara 

persepsi kualitas dengan perceived advertising spending, harga dan pangsa pasar 

bagi merek yang belum pernah dicoba oleh konsumen (Zhao dan Moorthy, 2000).  

Dalam Ramos dan Franco (2005), hubungan antara persepsi kualitas dan 

belanja pada komunikasi pemasaran pernah disamakan melalui studi kasus yang 

dilakukan oleh Kirmani dan Wright (1989), Aaker dan Jocobson (1994), dan 

Archibad et al. (1983). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibentuk 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Perceived Advertising Spending berpengaruh positif terhadap Perceived 

Quality. 
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2.3.2 Perceived Advertising Spending terhadap Brand Loyalty 

Menurut Wells et al. (2007), suatu iklan biasanya menggunakan argumen 

yang bersifat rational serta emosi yang menarik untuk menyampaikan pesan yang 

persuasif. Persuasi dapat digunakan untuk mengubah sikap dan perilaku 

konsumen. Persuasi memiliki efek terhadap loyalitas yang diukur dari pembelian 

berulang dan tingkat kepuasan konsumen.  

Penelitian dari Vanessa dan Warmanto (2011) juga membuktikan bahwa 

perceived advertising spending berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand 

loyalty Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Perceived Advertising Spending berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty. 

 

2.3.3 Perceived Advertising Spending terhadap Brand Awareness 

Hauser dan Wernerfeldt (1990) dalam Yoo et.al (2000) menyatakan bahwa 

periklanan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran merek dan 

pada akhirnya berdampak pula dalam meningkatnya asosiasi merek. Pengulangan 

iklan akan meningkatkan peluang merek untuk berada dalam kumpulan merek-

merek yang dipertimbangkan di benak konsumen. Yang nantinya akan 

menyederhanakan keputusan merek konsumen dan menciptakan kebiasaaan untuk 

memilih merek tersebut. Kesadaran merek dapat timbul oleh pengulangan iklan 

dan akan berdampak pada keputusan pembelian.  
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Penelitian Ramos dan Franco (2005) juga membuktikan bahwa perceived 

advertising spending berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran merek 

(brand awareness). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ratnawati 

(2011) tentang Analisis pengaruh Perceived Advertising Spending dan Intensitas 

Distribusi terhadap Ekuitas Merek berbasis Konsumen juga menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan siginifikan antara perceived advertising spending terhadap 

kesadaran merek (brand awareness). Berdasarkan uraian di atas dibentuk 

hipotesis sebagai berikut : 

H3: Perceived Advertising Spending berpengaruh positif terhadap Brand 

Awareness. 

 

2.3.4 Perceived Advertising Spending terhadap Brand Image 

Keller, Heckler dan Houston (1998) dalam Ramos dan Franco (2005), 

menyatakan bahwa asosiasi dihubungkan pada merek sebagai sebuah gambaran 

mental, yang konsumen persepsikan setelah mengenali merek pada pesan yang 

dikirim perusahaan.  

Penelitian Ramos dan Franco (2005) menemukan bahwa perceived 

advertising spending berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. 

Berdasarkan uraian di atas dibentuk hipotesis sebagai berikut : 

H4: Perceived Advertising Spending berpengaruh positif terhadap Brand Image. 
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2.3.5 Price Deals terhadap Perceived Quality dan Brand Image 

Di jangka panjang, penawaran harga (price deals) dapat membawa konsumen 

kepada citra merek berkualitas rendah. Lebih lanjut, di jangka panjang jika 

frekuensi dari price deals cukup tinggi maka akan membawa resiko merek di 

jangka panjang karena akan membingungkan konsumen antara harga normal dan 

price deals yang mengakibatkan adanya ketidakstabilan kualitas (Winer, 1986) 

Grewal et al. (1998) menyatakan bahwa price deals sangat mungkin untuk 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap persepsi akan kualitas. Persepsi kualitas 

dapat dijelaskan dengan menggunakan teori persepsi diri, salah satu jenis teori 

atribusi (attribution theory) yang menggambarkan bagaimana konsumen 

menjelaskan suatu kejadian. Jika konsumen membeli produk dengan harga yang 

lebih murah mereka seringkali menganggap bahwa produk tersebut dijual lebih 

murah karena memiliki kualitas yang lebih buruk. 

Menurut Belch dan Belch (2009), harga harus selalu konsisten dengan 

persepsi dari suatu produk. Harga yang tinggi pastinya akan mengkomunikasikan 

kualitas produk yang lebih tinggi, begitu juga sebaliknya.  

Menurut Ramos dan Franco (2005) price deals dianggap melemahkan ekuitas 

merek, yang disebabkan oleh keuntungan jangka pendek yang diterima konsumen. 

Price deals ini merupakan cara yang kurang tepat untuk membangun merek yang 

kuat, karena hal ini dengan mudah dapat diikuti dan disamakan oleh kompetitor. 

Oleh sebab itu, penggunaan price deals akan memperburuk persepsi ekuitas 

merek dari segi kualitas maupun citra merek. Dengan demikian, hipotesis yang 

dapat dibentuk, yaitu : 
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H5: Penggunaan Price Deals berpengaruh negatif tehadap Perceived Quality. 

H6: Penggunaan Price deals berpengaruh negatif terhadap Brand Image. 

 

2.3.6 Brand Awareness terhadap Brand Image 

Aaker dan Alvarez del Blanc (1995) dalam Ramos dan Franco (2005), 

menyatakan bahwa kesadaran akan mempengaruhi perilaku, serta memiliki 

pengaruh positif pada persepsi dan perilaku terhadap merek. Namun terdapat 

hubungan antara asosiasi merek yang membentuk citra.  

Penelitian Ramos dan Franco (2005), menemukan bahwa kesadaran merek 

(brand awareness) berpengaruh positif terhadap citra merek (brand image). Tidak 

adanya hubungan yang ditemukan antara penawaran harga dan ekuitas merek 

lainnya dalam dimensi: loyalitas dan brand awareness. Meskipun, faktor 

penawaran harga mendorong konsumen untuk melakukan pembelian secara 

berulang, tampaknya loyalitas terkait dengan daya tarik promosi harga, ketika 

promosi selesai, konsumen akan kehilangan minat pada merek. Dan terbentuk 

suatu hipotesis yang menciptakan hubungan antara brand awareness dan brand 

image, yaitu : 

H7: Brand Awareness berpengaruh positif pada pembentukan Brand Image suatu 

produk. 

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan maka dapat 

diilustrasikan model penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

Sumber : Ramos & Franco (2005) yang dikembangkan 

 

2.4  Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai konsep-konsep yang dapat 

dinilai benar atau salah untuk diujikan secara empiris (Copper dan Emory, 1995). 

Jadi hipotesis merupakan suatu rumusan yang menyatakanadanya hubungan 

tertentu atau antar dua variabel atau lebih. Hipotesis ini bersifat sementara, dalam 

arti dapat diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat dan lebih benar berdasar 

pengujian. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan dan yang akan diuji 

adalah  sebagai berikut :  

Perceived 

advertising 

spending 

Price deals 

Perceived 

Quality 

Brand 

Loyalty 

Brand 

Awareness 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

Brand 

Image 

H7 

H6 
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H1: Perceived Advertising Spending berpengaruh positif terhadap Perceived 

Quality. 

H2: Perceived Advertising Spending berpengaruh positif terhadap Brand 

Loyalty. 

H3: Perceived Advertising Spending berpengaruh positif terhadap Brand 

Awareness. 

H4: Perceived Advertising Spending berpengaruh positif terhadap Brand    

Image. 

H5:   Price Deals berpengaruh negatif terhadap Perceived Quality. 

H6:   Price Deals berpengaruh negatif terhadap Brand Image. 

H7: Brand Awareness berpengaruh positif terhadap pembentukan Brand 

Image suatu produk. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Obyek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah produk Sony Xperia, sehingga 

yang menjadi unit analisis penelitiannya adalah konsumen yang menggunakan 

Sony Xperia kurang dari 6 bulan atau lebih dari 1 tahun. Kriteria umum dari 

pemilihan calon responden yaitu orang yang menggunakan Sony Xperia dalam 

satu tahun terakhir ini. Alasan memilih obyek penelitian tersebut karena kini 

perusahaan Sony telah berdiri sendiri, tidak lagi bergabung dengan Ericsson. 

Untuk itu Sony membutuhkan teknik marketingnya sendiri, khususnya pada 

komunikasi pemasaran dan promosi harga. Proses penyebaran serta pengumpulan 

data penelitian berupa kuesioner baik secara online maupun hardcopy yang 

dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 dengan menyebarkan 

kuesioner kepada responden atau obyek penelitian yang telah diterangkan di atas.  

 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang 

tujuannya adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu 

karakteristik atau fungsi (Malhotra,.2005). Pada penelitian ini, menjelaskan antara 

variabel perceived advertising spending, variabel price deals, dan variabel brand 

equity (brand awareness, brand image, brand loyalty, and perceived quality). 
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Desain penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian cross sectional yaitu 

rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel 

tertentu dari elemen populasi yang hanya dilakukan satu kali (Malhotra, 2005), 

dan cross sectional, yang dipilih adalah single cross-sectional  dimana suatu 

sampel responden diambil dari populasi sasaran dan informasi diperoleh dari 

sampel tersebut hanya satu kali (Malhotra, 2005).   

Metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif yaitu metode yang 

berupaya untuk mengkuantifikasi data, dan biasanya, menerapkan analisis statistik 

tertentu. Metode tersebut dalam penelitian ini ingin menguji hubungan antara 

variabel komunikasi pemasaran, promosi harga terhadap brand equiy. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini akan digunakan data primer dan data sekunder. Data 

primer tersebut didapatkan melalui survei dengan penyebaran kuesioner yang 

dibuat oleh peneliti dimana butir pertanyaan didapat dari berbagai referensi dan 

kuesioner menggunakan skala likert 7 poin dan semanticdifferential 7 poin 

(Malhotra, 2005). 

 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

masalah penelitian secara khusus (Sunyoto, 2012). Data primer dibedakan 

menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data 

Pengaruh Komunikasi..., Nostika Adi Putri, Ma.-Ibs, 2014 
 



 
  

39 
 

yang berupa karakteristik kategori atau ciri khas suatu objek penelitian. Data 

kuantitatif dapat berupa jenis kelamin, jenjang pendidikan, daerah asal, jenis 

pekerjaan. Untuk data kuantitatif dapat didefiniskan sebagai data yang berupa 

angka-angka atau bilangan baik utuh (diskrit) maupun tidak utuh (kontinu) 

(Sunyoto, 2012). Data kualitatif dapat berupa jumlah mobil, jumlah dan 

seterusnya. Kuesioner yang akan dikembangkan dalam penelitian ini akan terbagi 

dalam beberapa hal, antara lain:  

1. Data screening yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai handphone 

yang digunakan saat ini oleh konsumen kemudian identitas responden terdiri 

dari 4 pertanyaan:  nama responden, jenis kelamin responden, usia responden, 

pekerjaan responden. 

2. Profil responden yang terdiri dari 4 pertanyaan yaitu, jenis kelamin, usia saat 

ini, pendididkan terakhir, pekerjaan saat ini. 

3. Bagian pernyataan mengenai perceived advertising spending yang terdiri dari 

4 pernyataan yang merupakan pengembangan dari Ha et.al (2011) dalam 

Haider et.al (2014), Yoo, Boonghee; Donthu, Naveen, (2002), dan Yoo et.al 

dalam Ramos-Franco (2005) dimana pernyataan disesuaikan dengan 

penelitian terhadap produk Sony Xperia. 

4. Bagian pernyataan mengenai price deals yang terdiri dari 3 pernyataan yang 

merupakan pengembangan dari Yoo, Boonghee; Donthu, Naveen, (2002) dan 

Yoo et.al dalam Ramos-Franco (2005) dimana pernyataan disesuaikan 

dengan penelitian terhadap produk Sony Xperia. 
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5. Bagian pernyataan mengenai perceived quality yang terdiri dari 4  pernyataan 

yang merupakan pengembangan dari Yoo, Boonghee; Donthu, Naveen, 

(2002) dan Yoo et.al dalam Ramos-Franco (2005) dimana pernyataan 

disesuaikan dengan penelitian terhadap produk Sony Xperia. 

6. Bagian pernyataan mengenai brand loyalty yang terdiri dari 5 pernyataan 

yang merupakan pengembangan dari Yoo, Boonghee; Donthu, Naveen, 

(2002) dan Yoo et.al dalam Ramos-Franco (2005) dimana pernyataan 

disesuaikan dengan penelitian terhadap produk Sony Xperia. 

7. Bagian pernyataan mengenai brand awareness yang terdiri dari 4 pernyataan 

yang merupakan pengembangan dari Yoo et.al dalam Ramos-Franco (2005) 

dimana pernyataan disesuaikan dengan penelitian terhadap produk Sony 

Xperia. 

8. Bagian pernyataan mengenai brand image yang terdiri dari 4 pernyataan yang 

merupakan pengembangan dari Aaker and Álvarez del Blanco; Lassar et 

al.;Yoo et al. dalam Ramos-Franco (2005), dimana pernyataan disesuaikan 

dengan penelitian terhadap produk Sony Xperia. 

 

3.3.2 Data Sekunder 

Data Sekunder menurut (Malhotra, 2005) adalah data yang telah dikumpulkan 

untuk tujuan lain selain masalah yang ada dimana penelitian ini mengambil data-

data sekunder dari buku, jurnal penelitian serta informasi-informasi lainnya yang 

terkait dengan penelitian ini melalui internet. 
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3.4 Populasi dan Sample 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Menurut Malhotra (2005), populasi adalah gabungan seluruh elemen, yang 

memiliki serangkaian karakteristik serupa. Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen pengguna Sony Xperia di Jakarta. Penentuan sampel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Responden yang menggunakan Sony Xperia yang memiliki pengalaman 

kurang dari 6 bulan atau diatas 1 tahun. 

2. Responden yang pernah menggunakan Sony Xperia. 

3. Responden yang berdomisili di Jakarta. 

 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah subkelompok populasi terpilih untuk berpartisipasi 

(Malhotra,.2005). Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling dengan teknik purposive yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

konsumen pengguna Sony Xperia. 

Jumlah sampel yang akan menjadi responden pada penelitian ini mengacu 

pada Hair, Black, Babin & Anderson (2010), minimum untuk sampel memiliki 

setidaknya lima kali lebih banyak pengamatan sebagai jumlah variabel yang akan 

dianalisis, dan ukuran sampel yang lebih dapat diterima. Pada penelitian ini 

terdapat 6 variabel yang terdiri dari 24 indikator. Sehingga didapatkan hitungan 

sebagai berikut : 
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Jumlah sampel = 24 indikator x 5 

     = 120 responden 

Dengan jumlah sampel sebanyak 120 responden maka penelitian ini akan 

menggunakan model SEM (Stuctural Equation Modeling) dengan estimasi 

Maximum Likelihood Estimation (MLE) dimana sampel di bawah 300.  

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel laten dan variabel 

Indikator. SEM memiliki 2 jenis variabel laten yaitu eksogen dan endogen 

(Wijanto, 2008).  

Menurut Wijanto (2008), variabel laten eksogen selalu muncul sebagai 

variabel bebas pada semua persamaan yang ada dalam model, sedangkan variabel 

endogen adalah variabel terikat pada paling sedikit satu persamaan dalam model 

meskipun disemua persamaan sisanya variabel tersebut adalah variasi bebas. 

Adapun operasionalisasi variabel tersebut ditampilkan dalam table 3.1 

 

Tabel 3.1 Operasional Variable (Lanjutan) 

No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

1 

Perceived 

Advertising 

Spending 

(PAS) 

Besarnya biaya periklanan 

yang dikeluarkan suatu 

perusahaan untuk 

memasarkan produknya. 

(Wells et al. 2007) 

PAS1  Promosi iklan Sony 

Xperia sering terlihat. (Ha et 

al., 2011 dalam Haider et.al, 

2014) 

 

PAS 2 Promosi iklan Sony 

Semantic 

differential 

1-7 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 
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Tabel 3.1 Operasional Variable (Lanjutan) 

No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

Xperia terlihat mahal 

dibandingkan dengan promosi 

iklan produk pesaing. (Yoo, 

Boonghee; Donthu, Naveen, 

2002) 

 

PAS3 Sony Xperia diiklankan 

secara intensif.  (Ha et al., 

2011 dalam Haider et.al, 2014) 

 

PAS4 Opini saya tentang iklan  

Sony Xperia sangat tinggi. 

(Yoo et.al dalam Ramos-

Franco, 2005) 

2 
Price Deals 

(PD) 

Suatu harga yang tidak tetap, 

yang mendapat penurunan 

atau potongan diskon. (Wells 

et al. 2007) 

PD1 Harga promo merupakan 

salah satu bentuk penawaran 

Sony Xperia yang menarik 

(Yoo et.al dalam Ramos-

Franco, 2005) 

 

PD2 Harga promo Sony 

Xperia sering diberikan (Yoo, 

Boonghee, Donthu, Naveen, 

2002) 

 

PD3 Sony Xperia sering 

memberikan harga promo 

dibandingkan merek pesaing 

(Yoo et.al dalam Ramos-

Franco, 2005) 

Semantic 

differential 

1-7 

 

3 Perceived Persepsi konsumen akan PQ1 Sony Xperia berkualitas Semantic 
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Tabel 3.1 Operasional Variable (Lanjutan) 

No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

Quality 

 (PQ) 

kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa secara 

keseluruhan jika 

dibandingkan dengan 

alternatif dalam tujuan 

tertentu. (Keller, 2008) 

tinggi (Yoo, Boonghee, 

Donthu, Naveen, 2002) 

 

PQ2 Sony Xperia adalah 

merek handphone yang 

ditandai dengan 

perubahan/inovasi yang 

berkelanjutan (Yoo et.al dalam 

Ramos-Franco, 2005) 

 

PQ3 Sony Xperia adalah 

leader dalam kategori kualitas 

merek handphone lainnya 

(Yoo et.al dalam Ramos-

Franco, 2005) 

 

PQ4 Dibandingkan para 

pesaingnya, saya respect 

terhadap Sony Xperia (Yoo 

et.al dalam Ramos-Franco, 

2005) 

differential 

1-7 

 

4 

Brand 

Loyalty  

(BL) 

Suatu ukuran keterkaitan 

pelanggan kepada sebuah 

merek yang mampu 

memberikan gambaran 

tentang mungkin tidaknya 

seorang pelanggan beralih ke 

merek lain yang ditawarkan 

BL1 Sony Xperia akan 

menjadi pilihan pertama saya 

(Yoo, Boonghee, Donthu, 

Naveen, 2002) 

 

BL2 Saya tidak akan membeli 

handphone lain jika Sony 

Semantic 

differential 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variable (Lanjutan) 

No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

oleh pesaing. (Aaker, 1996) Xperia tersedia di toko (Yoo, 

Boonghee, Donthu, Naveen, 

2002) 

 

BL3 Saya akan membeli Sony 

Xperia kembali (Aaker and 

Álvarez del Blanco; Yoo et al. 

dalam Ramos-Franco, 2005) 

 

BL4 Saya akan menyarankan 

untuk membeli Sony Xperia 

kepada konsumen lain (Aaker 

and Álvarez del Blanco; Yoo et 

al. dalam Ramos-Franco, 2005) 

 

 

BL5 Walaupun merek 

handphone lain memiliki 

fitur/fungsi yang sama seperti 

Sony Xperia, saya akan lebih 

memilih untuk membeli Sony 

Xperia (Aaker and Álvarez del 

Blanco; Yoo et al. dalam 

Ramos-Franco, 2005) 

5 

Brand 

Awareness 

(BA) 

Kesanggupan seorang calon 

pembeli untuk mengenali, 

mengingat kembali suatu 

merek sebagai bagian dari 

BA1 Saya tahu bagaimana 

bentuk dan rupa Sony Xperia. 

 

BA2 Saya bisa mengenali 

Semantic 

differential 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variable (Lanjutan) 

No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

suatu kategori produk 

tertentu. Atau dengan kata 

lain, awareness 

menggambarkan keberadaan 

merek di dalam pikiran 

konsumen, yang dapat 

menjadi penentu dalam 

beberapa kategori dan 

biasanya mempunyai peranan 

kunci dalam brand equity. 

(Durianto, Sugiarto, dan 

Budiman, 2004). 

Sony Xperia diantara merek 

pesaing. 

 

BA3 Saya sadar akan Sony 

Xperia. 

 

BA4 Saya tahu akan Sony 

Xperia.  

 

(Yoo et.al dalam Ramos-

Franco, 2005) 

6 
Brand Image 

(BI) 

Indikator value yang 

ditawarkan kepada pelanggan 

yang merupakan aset yang 

menciptakan value bagi 

pelanggan dengan 

memperkuat kepuasan dan 

loyalitasnya. (Hermawan 

Kartajaya, 2007 dalam 

Vanessa dan Warmanto, 

2011). 

BI1 Saya bisa dengan cepat 

dan mudah mengingat simbol 

atau logo merek Sony Xperia. 

 

BI2 Saya memiliki kesan yang 

kuat tentang tipe orang yang 

menggunakan Sony Xperia. 

 

BI3 Sony Xperia memiliki 

citra (image) yang kuat. 

 

BI4 Sony Xperia memberikan 

value yang tinggi (dalam 

kaitannya dengan harga yang 

harus dibayarkan). 

 

Semantic 

differential 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variable (Lanjutan) 

No Variable Definisi Alat Ukur Skala 

(Aaker and Álvarez del 

Blanco; Lassar et al.;Yoo et al. 

dalam Ramos-Franco, 2005) 

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan atau 

pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis yang 

digunakan adalah SEM (Structural Equation Models). SEM adalah teknik statistik 

multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi 

(korelasi) yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada 

sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan 

antar konstruk (Santoso, 2012). 

Proses SEM tentu tidak bisa dilakukan secara manual, sehingga peneliti 

menggunakan alat bantu berupa software yang membantu menganalisis model 

SEM, software tersebut adalah AMOS 21 for windows. Sebuah pemodelan SEM 

yang lengkap pada dasarnya terdiri dari Measurement Models dan Overall Model. 

Measurement model ditujukan untuk mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor 

berdasarkan indikator-indikator empirisnya. Selanjutnya, overall model adalah 

model keseluruhan hubungan yang membentuk atau menjelaskan kaulitas antara 

faktor. Menurut Wijanto (2008) ada beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam 

menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu sebagai berikut: 
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1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

 

3.6.1 Spesifikasi model (model specification) 

 SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan 

diestimasi. Spesifikasi model penelitian yang merepresentasikan permasalahan 

yang diteliti adalah penting dalam SEM. 

Dalam penelitian ini yang termasuk kedalam variabel laten perceived 

advertising spending, price deals, perceived quality, brand loyalty, brand 

awareness, dan brand image. Dalam model terdapat variabel eksogen yang 

muncul sebagai variabel bebas (independent) pada semua persamaan yang ada 

dalam model. Dalam penelitian ini variabel eksogen adalah perceived advertising 

spending dan price deals. Selain itu terdapat variabel endogen, yang merupakan 

variabel terikat (dependent) paling sedikit satu persamaan dalam model, meskipun 

di semua persamaan sisanya variabel tersebut adalah variabel bebas. Dalam 

penelitian ini terdapat 4 variabel endogen, yaitu perceived quality, brand loyalty, 

brand awareness, dan brand image. 

Selanjutnya variable teramati (observed variable) atau variable terukur adalah 

variable yang dapat diamati dan sering disebut sebagai indikator. Variable 

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

dengan menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan pada kuesioner mewakili 
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sebuah variabel teramati, maka pada penelitian ini terdapat 24 variabel teramati 

dikarenakan terdapat 24 pernyataan pengukuran. 

Model struktural menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara 

variabel-variabel laten. Adapun model struktural dalam penelitian ini adalah 

 

Gambar 3.1 Model Struktural 

Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan AMOS 21 

 

Keterangan : 

PAS : Perceived Advertising Spending 

PD : Price Deals 

PQ : Perceived Quality 

BL : Brand Loyalty 

BA : Brand Awareness 

BI  : Brand Image 
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3.6.2 Identifikasi (Identification) 

Sebelum kita melakukan tahap estimasi untuk mencari solusi dari persamaan 

simultan yang mewakili model yang dispesifikasikan, terlebih dahulu kita perlu 

memeriksa identifikasi dari persamaan simultan tersebut. Secara garis besar ada 3 

kategori identifikasi dalam persamaan simultan, yaitu: 

1. Under-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut 

merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). Pada 

SEM, model dikatakan underidentified jika degree of freedom adalah negatif. 

Jika terjadi underidentified maka estimasi dan penilaian model juga tidak 

perlu dilakukan. 

2. Just-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

sama dengan data yang diketahui. Dalam SEM, model yang just identified 

mempunyai degree of freedom sebesar 0 (nol) dan dalam terminologi SEM 

dinamakan saturated. Pada model yang just identified, karena sudah 

teridentifikasi maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan. 

3. Over-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model 

dikatakan over identified jika degree of freedom adalah positif. Jika terjadi 

over identified maka estimasi dan penilaian model bisa dilakukan. 

Dengan demikian, besaran degree of freedom perlu diketahui, karena untuk 

menentukan apakah sebuah model layak diuji atau tidak. Untuk itu, penjelasan 

akan dilanjutkan dengan cara menghitung besaran degree of freedom dari sebuah 
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model. Pada sebuah model SEM, df dapat diketahui dengan formula (Singgih 

Santoso, 2012): 

   
 

 
[( )(   )]    

Keterangan: 

p = jumlah variabel manifes (observed variables) pada sebuah model 

k = jumlah parameter yang akan diestimasi 

 

3.6.3 Estimasi (Estimation) 

Setelah mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah over-identified atau 

df menunjukkan hasil yang positif maka tahap berikutnya kita melakukan estimasi 

untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam model. 

Analisis data SEM memiliki asumsi-asumsi serta syarat-syarat dalam 

pengerjaannya. Beberapa asumsi dan persyaratan memiliki kesamaan dengan 

statistik univariat dan multivariat. Berikut ini beberapa asumsi dan persyaratan 

penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan metode SEM. 

1. Sample Size 

Pada umumnya dikatakan bahwa penggunaan SEM membutuhkan jumlah 

sampel yang besar agar hasil yang didapat mempunyai kredibilitas yang 

cukup (trustworthy results) (Singgih Santoso, 2012). Jumlah sampel data 

yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian ini adalah antara 100-200 

sampel (Hair et al, 2010). 
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2. Normalitas Data 

SEM mensyaratkan data berdistribusi normal atau dapat dianggap 

berdistribusi normal. Namun, tidak setiap data berdistribusi secara normal, 

untuk mengurangi dampak dari ketidaknormalan sebuah distribusi data, 

penggunaan jumlah sampel yang besar. Uji normalitas yang dilakukan pada 

SEM memiliki dua tahapan. Pertama, menguji normalitas untuk setiap 

variabel atau biasa disebut dengan univariate normality. Kedua adalah 

pengujian normalitas semua variabel secara bersama-sama, yang disebut 

dengan multivariate normality. Hal ini disebabkan jika setiap variabel normal 

secara individu (univariate), tidak berarti jika diuji secara bersama-sama 

(multivariate) juga pasti berdistribusi normal (Santoso, 2012). 

3. Maximum Likelihood 

Penelitian ini menggunakan estimator maximum likehood estimator (MLE), 

metode estimasi ini yang paling populer dalam analisis SEM. Metode ML 

juga digunakan sebagai default oleh AMOS, selain alternatif metode lain, 

seperti GLS atau ULS. Metode ML akan efektif pada jumlah sampel antara 

150-400 sampel. MLE secara iteratif akan meminimisasikan fungsi F(S,∑(ө)) 

sebagai berikut. 

   ( )      | ( )|    (    ( ))      | |  (   ) 

Dimana diasumsikan ∑(ө) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 

1989 dalam Wijanto, 2008). Kemudian, p + q adalah banyaknya variabel 
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teramati (X dan Y) dalam model. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

software AMOS 21 for windows dalam melakukan estimasi. 

 

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Tahap estimasi menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari parameter-

parameter yang diestimasi. Dalam tahap ini, kita akan memerikasa tingkat 

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

dan signifikansi koefisien-koefisien dari model keseluruhan. 

Menurut Hair et al (2010) evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan 

model dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

2. Kecocokan model keseluruhan (overall model fit) 

 

3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Evaluasi ini akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model pengukuran 

(hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel 

teramati/indikator) secara terpisah melalui: 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrumen yang akan diukur (Hair et al, 2010). Suatu kuesioner dinyatakan 

valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dilakukan dengan 

melakukan analisis faktor pada hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk 
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melihat nilai kaiser meyer-olkin measure of sampling adequacy, bartlett’s test 

of sphericity, anti-image matrices, total variance explained, dan factor 

loading of component matrix (Hair et al, 2010). 

 

Tabel 3.2 Uji Validitas (Lanjutan) 

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 variansi 

dalam penelitian 

Nilai KMO MSA > 0,5 

menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan 

2. 

Bartlett’s test of sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks 

korelasi adalah matriks indentitas 

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 

Tabel 3.2 Uji Validitas 
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Tabel 3.2 Uji Validitas (Lanjutan) 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

4. 

Total variance explained, nilai 

pada kolom “cummulative %” 

menunjukkan persentase variansi 

yang disebabkan oleh keseluruhan 

faktor 

Nilai “cummulative %” 

harus > 60% 

5. 

Component matrix, nilai factor 

loading dari variabel-variabel 

komponen faktor 

Nilai factor loading ≥ 0,5 

Sumber: Hair et al (2010) 

2.  Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi 

dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Menurut Malhotra 

(2010) dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka indikator 

pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan 

terhadap variabel. Meskipun begitu, untuk mengukur reliabilitas dalam 

SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran reliabilitas 

komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et 

al, 2010). 

1) Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut. 

                       
(            ) 

(            )      
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2) Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel 

laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut (Fornel & 

Laker, 1981 dalam Wijanto, 2008): 

                    
             

                  
 

atau (Hair et al, 2010): 

                    
             

 
 

dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. 

Hair et al (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. 

 

3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevalusi secara 

umum derajat kecocokan atau goodness of fit (GOF) anatara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti pada teknik multivariant yang lain. 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan 
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absolut, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM 

adalah sebagai berikut. 

1) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. 

       √
  ̂
  

 

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 

0,08 menunjukan good fit. 

2) CMIN/DF 

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

CMIN/DF adalah sebagai berikut. 

    

  
 

dimana, nilai CMIN/DF ≤ 3 menandakan good fit. 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Comparative Fit Index (CFI) 

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut. 

      
  
  

 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukan good 

fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut sebagai marginal fit. 
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Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan 

tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness of Fit) yang 

telah kita lakukan pada bagian sebelumnya dapat kita ringkas ke dalam tabel 3.4 

di bawah ini. 

 

Tabel 3. 3 Perbandingan Ukuran-ukuran GOF (Lanjutan) 

Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang bisa diterima 

Absolute –Fit Measures 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom 

yang diharapkan terjadi dalam populasi dan 

bukan sample. RMSEA ≤ 0,80 adalah good 

fit, sedang RMSEA < 0,05 adalah closefit.  

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 3 adalah good fit. 

Incremental Fit Measures 

Comparative Fit Index (CFI) 

 Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai 

lebih tinggi adalah lebih baik. CFI ≥ 0,90 

adalah good fit, sedang sedang 0,80 ≤ CFI 

< 0,90 adalah marginal fit.  

Sumber: Wijanto (2008), data telah diolah kembali oleh peneliti 

 

 

 

Tabel 3.3 Perbandingan Ukuran-ukuran GOF 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sony Mobile Communications 

Sony Mobile Communications AB (sebelumnya dikenal sebagai: Sony 

Ericsson Mobile Communications AB) adalah perusahaan pembuat telepon 

genggam yang didirikan pada tahun 2001 hasil gabungan dari dua perusahaan 

besar dalam dua bidang yang berbeda: perusahaan Jepang, yaitu Sony (elektronik) 

dan perusahaan Swedia, yaitu Ericsson (telekomunikasi selular). Tahun 2010 

saham Ericsson dibeli sepenuhnya oleh Sony. Perusahaan ini sebelumnya 

bernama Ericsson saja. Markas perusahaan yang dulunya berada di Swedia telah 

berpindah ke Hammersmith di London, Inggris. Pada kuarter pertama tahun 2012, 

Sony Mobile merupakan perusahaan pembuat ponsel terbesar kesepuluh di dunia. 

Sony Mobile adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Tokyo 

Sony Corporation, inovator global terkemuka audio, video, permainan, 

komunikasi, perangkat utama dan produk teknologi informasi untuk pasar dan 

konsumen. Dengan teknologi musik, gambar, komputer hiburan dan bisnis online, 

Sony diposisikan secara unik untuk menjadi perusahaan elektronik dan hiburan 

terkemuka di dunia. Melalui Xperia ™ smartphone dan tablet portofolio, Sony 

Mobile memberikan yang terbaik dari teknologi Sony, konten dan layanan 

premium, dan untuk memudahkan hubungan ke dunia Sony dari pengalaman 

jaringan hiburan. (www.sonymobile.com; id.wikipedia.org) 
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4.1.2 Xperia ™ portofolio 

Produk Xperia ™ menggabungkan stand-out desain dan teknologi hiburan 

superior dengan kinerja yang kuat dari smartphone Sony dan tablet, diharapkan 

dapet memuaskan para konsumennya. Mereka membiarkan konsumen bermain, 

menonton, mendengarkan dan menciptakan imajinasi di dalam dunia Sony. 

Melalui Sony Entertainment Network, pengguna Xperia dapat melihat blockbuster 

Hollywood pada Video Unlimited, mengetahui aliran musik dari katalog jutaan 

lagu di Music Unlimited dan menikmati game dari PlayStation Mobile. Dan 

dengan konektivitas yang simple dan sederhana, konsumen dapat berbagi hiburan 

di seluruh perangkat dan layar. 

 

4.1.3 Spesifikasi Obyek Penelitian 

Sampai sekarang, Sony Xperia mempunyai keluaran terbaru yang diberi nama 

Xperia™ C3, Xperia™ T3, Xperia™ M2, Xperia™ ZL2, dan Xperia™ Z2. 

Kelima produk baru produk tersebut mempunyai spesifikasi sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 Spesifikasi Obyek Penelitian 

Spesifikasi 
Xperia™ 

C3 

Xperia™  Xperia™ Xperia™  Xperia™ 

T3 M2 ZL2 Z2 

Layar 

Tipe 

IPS LCD 

16 juta 

warna 

IPS LCD 

16 juta 

warna 

TFT 16 

juta warna 

IPS LCD 

16 juta 

warna 

IPS LCD 

16 juta 

warna 

Ukuran 

5.5 inch, 

720x1280 

pixels (267 

ppi) 

5.3 inch, 

720x1280 

pixels (277 

ppi) 

4.8 inch, 

540x960 

pixels (229 

ppi) 

5 inch, 

1080x1920 

pixels (441 

ppi) 

5.2 inch, 

1080x1920 

pixels (424 

ppi) 

Kamera 

Primer 

8 MP, 

LED flash, 

3264x2448 

pixels 

8 MP, 

LED flash, 

3264x2448 

pixels 

8 MP, 

LED flash, 

3264x2448 

pixels 

20.7 MP, 

LED flash, 

5248x3936 

pixels 

20.7 MP, 

LED flash, 

5248x3936 

pixels 

Sekunder 

5 MP, 

LED flash, 

720p 

1.1 MP, 

720p 
VGA 

3 MP, 

1080p 

2.2 MP, 

1080p 

Baterai 

Jenis 
Li-ion 

2500 mAh 

Li-ion 

2500 mAh 

Li-ion 

2300 mAh 

Li-ion 

3000 mAh 

Li-ion 

3200 mAh 

Talktime 

Sampai 12 

jam (2G) / 

11 jam 

(3G) 

Sampai 14 

jam 47 

menit (2G) 

/ `12 jam 

46 menit 

(3G) 

Sampai 14 

jam 36 

menit (2G) 

/ 13 jam 

25 menit 

(3G) 

Sampai 22 

jam 20 

menit 

Sampai 19 

jam (2G) / 

15 jam 

(3G) 
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Tabel 4.1 Spesifikasi Obyek Penelitian (Lanjutan) 

Spesifikasi 
Xperia™ 

C3 

Xperia™ 

T3 

Xperia™ 

M2 

Xperia™ 

ZL2 

Xperia™ 

Z2 

 
Standby 

Sampai 

1040 jam 

(2G) / 

1000 jam 

(3G) / 862 

jam (4G) 

Sampai 

688 jam 

(2G) / 639 

jam (3G) 

Sampai 

633 jam 

(2G) / 588 

jam (3G) 

Sampai 

690 jam 

(2G) / 670 

jam (3G) / 

640 jam 

(4G) 

Sampai 

740 jam 

(2G) / 690 

jam (3G) / 

640 jam 

(4G) 

Fitur 

RAM 1 GB 1 GB 1 GB 3 GB 3 GB 

ROM 8 GB 8 GB 8 GB 32 GB 16 GB 

OS 

Android 

4.4.2 

(KitKat) 

Android 

4.4.2 

(KitKat) 

Android 

4.3  

(JellyBean) 

Android 

4.4.2 

(KitKat) 

Android 

4.4.2 

(KitKat) 

CPU 
Quad Core 

1.2 GHz 

Quad Core 

1.4 GHz 

Quad Core 

1.2 GHz 

Quad 

Core 2.3 

GHz 

Quad 

Core 2.3 

GHz 

Harga 

 

Segera 

hadir 

Segera 

hadir 

Rp 

2.999.000 

Segera 

hadir 

Rp 

7.999.000 

Sumber: inponsel application (diakses:20-08-2014) 

 

4.2 Profil Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Kuesioner pada 

penelitian ini diperoleh baik secara langsung dan secara online (sonyxperia.tk). 

Pada penelitian ini akan digunakan teknik purposive sampling dimana 

penelitian ini mempunyai kriteria yang harus dipenuhi dalam penghimpunan data. 

Oleh sebab itu, dalam penghimpunan data dalam penelitian ini terdapat 

pertanyaan screening dan profil responden yang digunakan untuk memudahkan 
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dalam melakukan penghimpunan data. Kriteria responden dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Responden yang menggunakan produk Sony Xperia selama kurang dari 6 

bulan atau lebih dari satu tahun. 

2. Responden yang pernah menggunakan produk Sony Xperia 

3. Responden yang berada di Jakarta  

 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 84% 

responden berjenis kelamin pria, dan 14% adalah wanita. Hal ini mengindikasikan 

bahwa penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin pria.  

 

Wanita 

14% 

Pria 

84% 
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4.2.2 Usia Responden 

 

 

Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneltii dengan SPSS 21 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 4 kelompok, yaitu 

skala usia 7-22 tahun, 23-28 tahun. 29-34 tahun, dan 35-40 tahun. Pada gambar 

4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

responden yang berusia antara 17-22 tahun dengan persentase sebesar 42,67%, 

kemudian diikuti oleh responden yang berusia 23-28 tahun dengan persentase 

sebesar 34,67%, peringkat berikutnya adalah responden yang berusia 29-34 tahun 

dengan persentase sebesar 14%, dan sisanya adalah responden yang berusia 35-40 

tahun dengan persentase 8,66%. 

17-22 tahun 

42.67% 

35-40 tahun 

8.66% 

29-34 tahun 

14% 

23-28 tahun 

34.67% 
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4.2.3 Tingkat Pendidikan Terakhir 

 

 

Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan pada gambar 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas 

pendidikan terakhir responden adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 

presentase sebesar 47%, kemudian diikuti oleh responden berpendidikan akhir 

Sarjana Strata I (S1) sebesar 42%, peringkat berikutnya adalah responden yang 

berpendidikan akhir D3 sebesar 9%. Peringkat terakhir adalah Sarjana Strata II 

(S2) dengan presentase sebesar 2%. 

 

SMA 

47% 

S2 

2% 

D3 

9% 

S1 

42% 
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4.2.4 Pekerjaan Responden 

 

 

Gambar 4.4 Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Gambar 4.4 di atas menggambarkan bahwa mayoritas pekerjaan responden 

adalah karyawan swasta dengan presentase sebesar 38%, kemudian diikuti oleh 

responden yang mempunyai pekerjaan sebagai mahasiswa/i sebesar 35%%, 

peringkat selanjutnya adalah wiraswasta sebesar 10%, lalu pegawai negeri sebesar 

8%, dan sisanya adalah responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan 

persentase sebesar 1%. 

  

Wiraswasta 

10% 

Pelajar 

8% 

Mahasiswa/i 

35% 

Ibu Rumah 

Tangga 

1% 
Pegawai Negeri 

8% 
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4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.3.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 

pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image matrices, total 

variance explained, dan factor loading of component matrix. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel 

Laten 
Indikator 

KMO 

> 0,5 

SIG 

< 0,05 

MSA 

> 0,5 

Cummulative 

(%) 

> 60% 

Factor 

Loading 

≥ 0,5 

Kesimpulan 

 

Perceived 

Advertising 

Spending 

PAS1 

0,756 0,000 

0,825 

69,543% 

0,714 Valid 

PAS2 0,705 0,903 Valid 

PAS3 0,829 0,851 Valid 

PAS4 0,716 0,856 Valid 

Price 

Deals 

PD1 

0,660 0,000 

0,774 

76,807% 

0,812 Valid 

PD2 0,606 0,931 Valid 

PD3 0,653 0,882 Valid 

Perceived 

Quality 

PQ1 

0,693 0,000 

0,650 

58,710% 

0,883 Valid 

PQ2 0,643 0,614 Valid 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test (Lanjutan) 

Variabel 

Laten 
Indikator 

KMO 

> 0,5 

SIG 

< 0,05 

MSA 

> 0,5 

Cummulative 

(%) 

> 60% 

Factor 

Loading 

≥ 0,5 

Kesimpulan 

 

PQ3 

  

0,770 

 

0,757 Valid 

PQ4 0,724 0,787 Valid 

Brand 

Loyalty 

BL1 

0,793 0,000 

0,753 

76,226% 

0,905 Valid 

BL2 0,807 0,936 Valid 

BL3 0,791 0,830 Valid 

BL4 0,876 0,756 Valid 

BL5 0,778 0,925 Valid 

Bramd 

Awarenes

s 

BA1 

0,733 0,000 

0,689 

81,620% 

0,910 Valid 

BA2 0,679 0,946 Valid 

BA3 0,824 0,853 Valid 

BA4 0,783 0,903 Valid 

Brand 

Image 

BI1 

0,712 0,000 

0,808 

57,744% 

0,366 Tidak Valid 

BI2 0,784 0,798 Valid 

BI3 0,670 0,885 Valid 

BI4 0,697 0,869 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

  

Berdasarkan hasil pada tabel 4.4 dan 4.5 di atas, menunjukkan sebagian besar 

indikator pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator pernyataan 
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dalam pre-test adalah valid. Pada indikator BI1 menyatakan bahwa indikator 

tersebut tidak valid berdasarkan oleh kriteria pengukuran yang ditetapkan pada 

penelitian ini. Akan tetapi, pengumpulan data tetap dilakukan dan tidak 

menghilangkan indikator tersebut karena dianggap belum mewakili responden 

secara keseluruhan yaitu 120 responden. 

 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Menurut 

Malhotra (2010) dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka 

indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan 

terhadap variabel. Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Perceived Advertising 

Spending 
0,849 Reliabel 

Price Deals 0,841 Reliabel 

Perceived Quality 0,754 Reliabel 

Brand Loyalty 0,918 Reliabel 

Brand Awareness 0,920 Reliabel 

Brand Image 0,742 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu perceived advertising spending, price deals, perceived quality, 
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brand loyalty, brand awareness, dan brand image memiliki cronbach’s alpha ≥ 

0,60. Hasil tersebut menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner 

ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap 

dan konsisten. 

 

4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab tiga, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Modeling dengan software AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS 

dipilih karena penggunaannya yang cukup mudah dan cukup sering digunakan 

untuk analisis data SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui 

semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik 

kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software 

tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 

2010 dan SPSS 21. 

 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini 

menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipoteses. Spesifikasi 

model dan path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada bab III di 

gambar 3.1, dimana model penelitian terdiri dari 6 variabel, 7 hipotesis, dan 24 
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indikator untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang 

dihipotesiskan. 

 

4.4.2 Identifikasi Model 

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model 

menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified. Identifikasi 

ini dilakukan dengan melihat nilai degree of freedom (df) dari model penelitian. 

Tabel di bawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df 

sebesar 237. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-

identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data SEM bisa 

dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

Tabel 4.4 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 300 

Number of distinct parameters to be estimated 63 

Degrees of freedom (300 - 63) 237 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

  

4.4.3 Estimasi Model 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi 

dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM. 
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4.4.3.1 Sample Size 

Pada umumnya dikatakan bahwa penggunaan SEM membutuhkan jumlah 

sampel yang besar agar hasil yang didapat mempunyai kredibilitas yang cukup 

(trustworthy results). Berikut jumlah sampel data pada penelitian yang telah  

memenuhi asumsi SEM, yaitu 120 data. Jumlah sampel data tersebut sesuai 

dengan jumlah data yang direkomendasikan antara 100-200 data sampel. 

 

4.4.3.2 Uji Normalitas Data 

Pengujian selanjutnya adalah melihat tingkat normalitas data yang digunakan 

dalam penelitian ini. Pengujian ini bertujuan untuk mengamati nilai angka c.r. 

skewness atau angka c.r. kurtosis yang berada di antara -2,58 sampai +2,58 

dengan tingkat signifikansi 0,01%. Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada 

tabel 4.5 di bawah ini. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

PAS1 1.000 7.000 .052 .259 -.839 -2.098 

PAS3 1.000 7.000 .256 1.280 -.561 -1.402 

PAS4 1.000 7.000 -.368 -1.842 -.771 -1.927 

BI1 1.000 7.000 -1.829 -9.143 2.936 7.341 

BI2 1.000 7.000 -.814 -4.068 -.042 -.104 

BI3 1.000 7.000 -1.373 -6.867 1.779 4.449 

BI4 1.000 7.000 -.950 -4.748 .297 .742 

BA1 1.000 7.000 -1.834 -9.169 3.207 8.018 

BA2 1.000 7.000 -1.898 -9.490 3.414 8.535 

BA3 1.000 7.000 -1.258 -6.288 1.078 2.694 

BA4 1.000 7.000 -1.494 -7.469 1.834 4.585 

BL1 1.000 7.000 -1.198 -5.990 .790 1.975 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data (Lanjutan) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

BL2 1.000 7.000 -.801 -4.007 -.326 -.814 

BL3 1.000 7.000 -1.115 -5.577 .365 .912 

BL4 1.000 7.000 -.943 -4.713 .271 .677 

BL5 1.000 7.000 -1.259 -6.297 .718 1.794 

PQ1 1.000 7.000 -1.282 -6.408 1.220 3.049 

PQ2 1.000 7.000 -1.257 -6.283 1.004 2.511 

PQ3 1.000 7.000 -.775 -3.875 .060 .151 

PQ4 1.000 7.000 -1.395 -6.974 1.501 3.752 

PD1 1.000 7.000 -.730 -3.652 -.498 -1.246 

PD2 1.000 7.000 -.065 -.326 -.825 -2.061 

PD3 1.000 7.000 .059 .295 -.850 -2.126 

Multivariate      170.488 30.786 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 

Sebuah distribusi dikatakan normal jika data tidak miring ke kiri atau miring 

ke kanan (disebut simetris dengan nilai skewness adalah 0), serta mempunyai 

keruncingan yang ideal (angka kurtosis adalah 0). Namun, angka-angka tersebut 

sulit dicapai dalam praktiknya, sebaran data akan bervariasi pada skewness serta 

kurtosis yang negatif atau positif. Oleh karena itu, yang akan diuji adalah seberapa 

menceng dan seberapa runcing sebuah distribusi sehingga masih dapat dianggap 

normal walaupun tidak benar-benar berdistribusi normal. 

Angka pembanding tersebut adalah angka z, angka tersebut didapat dengan 

cara melihat tabel z. Pada umumnya digunakan tingkat kepercayaan 99%, tingkat 

signifikansi pada tingkat kepercayaan tersebut adalah 100% - 99% = 1%, dan 

angka z adalah ±2,58. Dengan demikian, sebuah distribusi dikatakan normal jika 

angka c.r. skewness atau c.r. kurtosis berada di antara -2,58 sampai +2,58. Namun 
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jika angka-angka tersebut berada di bawah -2,58 atau di atas +2,58, distribusi 

dapat dikatakan tidak normal (Santoso, 2012). 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel 4.5, dapat 

dilihat uji normalitas untuk setiap variabel (univariate normality) ada variabel 

yang berdistribusi tidak normal karena mempunyai angka c.r. skewness di bawah 

-2,58 atau di atas +2,58, yaitu brand image 1, brand image 3, brand awareness 1, 

brand awareness 2, brand awareness 3, brand awareness 4, perceived quality 1, 

dan perceived quality 4. Secara keseluruhan (multivariate normality) distribusi 

data tidak normal karena nilai angka multivariate-nya 30,786, hal ini berarti 

nilainya tidak berada di antara nilai -2,58 dan +2,58. 

 

4.4.4 Hasil Uji Pengukuran Model (Measurement Model Fit) 

4.4.4.1 Uji Validitas dan 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 et al (2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized 

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

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan 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 measure, 
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sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability 

(CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (VE) ≥ 0,50. 

Tabel 4.6 di bawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas dan 

reliabilitas dalam penelitian ini. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 

> 0.5 

Kesimpulan 

Construct 

Reliability 

> 0.7 

Variance 

Extract 

> 0.5 

Kesimpulan 

Perceived 

Advertising 

Spending 

PAS1 0.724 Valid 

0.754 0.444 
Tidak 

Reliabel 

PAS2 0.434 Tidak Valid 

PAS3 0.769 Valid 

PAS4 0.687 Valid 

Price Deals 

PD1 0.745 Valid 

0.874 0.698 Reliabel PD2 0.880 Valid 

PD3 0.875 Valid 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan) 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 2010 

 

  

  

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 

> 0.5 

Kesimpulan 

Construct 

Reliability 

> 0.7 

Variance 

Extract 

> 0.5 

Kesimpulan 

Perceived 

Quality 

PQ1 0.876 Valid 

0.908 0.711 Reliabel 
PQ2 0.851 Valid 

PQ3 0.800 Valid 

PQ4 0.845 Valid 

Brand 

Loyalty 

BL1 0.911 Valid 

0.953 0.802 Reliabel 

BL2 0.893 Valid 

BL3 0.890 Valid 

BL4 0.860 Valid 

BL5 0.923 Valid 

Brand 

Awareness 

BA1 0.899 Valid 

0.961 0.860 Reliabel 
BA2 0.912 Valid 

BA3 0.944 Valid 

BA4 0.954 Valid 

Brand 

Image 

BI1 0.861 Valid 

0.861 0.611 Reliabel 
BI2 0.693 Valid 

BI3 0.863 Valid 

BI4 0.691 Valid 
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Pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa tidak semua nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70, dan nilai variance extracted (VE) ≥ 0,50. Terdapat satu 

variabel yaitu perceived advertising spending yang tidak reliabel. Secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran 

(measurement model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan bahwa indikator-

indikator yang digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel 

laten yang dibentuknya, kecuali perceived advertising spending. 

Selanjutnya salah satu indikator dari variabel perceived advertising spending 

dihapus dan menghasilkan nilai construct reliability dan nilai variance extracted 

yang berbeda. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 2 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 

> 0.5 

Kesimpulan 

Construct 

Reliability 

> 0.7 

Variance 

Extract 

> 0.5 

Kesimpulan 

Perceived 

Advertising 

Spending 

PAS1 0.724 Valid 

0.771 0.529 Reliabel PAS3 0.769 Valid 

PAS4 0.687 Valid 

Price 

Deals 

PD1 0.745 Valid 

0.874 0.698 Reliabel PD2 0.880 Valid 

PD3 0.875 Valid 

Perceived 

Quality 

PQ1 0.876 Valid 

0.908 0.711 Reliabel 
PQ2 0.851 Valid 

PQ3 0.800 Valid 

PQ4 0.845 Valid 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 2 (Lanjutan) 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 2010 

  

Setelah dilakukan penghapusan, terlihat bahwa seluruh pengukuran variabel 

perceived advertising spending adalah valid. Dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pengukuran validitas model pengukuran adalah valid dan dapat dilanjutkan ke 

tahap berikutnya. 

Selanjutnya, berdasarkan uji kelayakan model (Goodness of Fit) dari uji 

measurement model diketahui nilai dari model fit. Pertama, diketahui nilai 

Normed Chi-Square lebih besar daru batas atas 3.0, yaitu 3,250 yang berarti 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 

> 0.5 

Kesimpulan 

Construct 

Reliability 

> 0.7 

Variance 

Extract 

> 0.5 

Kesimpulan 

Brand 

Loyalty 

BL1 0.911 Valid 

0.953 0.802 Reliabel 

BL2 0.893 Valid 

BL3 0.890 Valid 

BL4 0.860 Valid 

BL5 0.923 Valid 

Brand 

Awareness 

BA1 0.899 Valid 

0.961 0.860 Reliabel 
BA2 0.912 Valid 

BA3 0.944 Valid 

BA4 0.954 Valid 

Brand 

Image 

BI1 0.861 Valid 

0.861 0.611 Reliabel 
BI2 0.693 Valid 

BI3 0.863 Valid 

BI4 0.691 Valid 
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memenuhi kriteria good fit. Kedua, RMSEA menunjukkan nilai kurang dari sama 

dengan 0,10, yaitu 0,123 yang berarti marginal fit. Ketiga, diketahui bahwa nilai 

CFI kurang dari sama dengan 0,9, yaitu 0,859 yang berarti marginal fit.  

 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

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

GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji 

statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai 

gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat 

digunakan secara bersama-sama atau kombinasi. 

Tabel 4.8 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool 

AMOS 21. 
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Tabel 4.8 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kesimpulan 

Absolute –Fit Measures 

Normed 

Chi-Square 

Rasio antara Chi-square dibagi 

degree of freedom. Nilai yang 

disarankan: batas bawah: 1.0, 

batas atas: 2.0 atau 3.0 dan 

yang lebih longgar 5.0 

3,250 
Good 

Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 

(marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,123 
Marginal 

Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal 

fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,859 
Marginal 

Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, kita dapat melihat bahwa ada tiga ukuran GOF, 

yaitu Normed Chi-Square menunjukkan kecocokan yang baik (good fit), 

sedangkan untuk RMSEA dan CFI mengindikasikan marginal fit. Dengan 

demikian, model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data fit 

dengan model SEM. 

Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, tidak 

jarang ditemukan model yang telah diusulkan adalah poor fit. Hal itu dikarenakan 

model yang diajukan oleh peneliti dengan yang disarankan SEM adalah berbeda. 

Namun demikian, tidak semata-mata harus melakukan respesifikasi model untuk 
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meningkatkan hasil agar menghasilkan model yang good fit (Hooper, Coughlan & 

Mullen, 2008). 

 

4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk 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 menunjukkan 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 4.9 di bawah ini.  

  

Pengaruh Komunikasi..., Nostika Adi Putri, Ma.-Ibs, 2014 
 



 
  

82 
 

Tabel 4.9 Output Regression Weights 

Hipotesis Hubungan antar variabel Estimate P Kesimpulan 

1 PAS 
 

PQ 1,963 *** 
Didukung 

data 

2 PAS 
 

BL 1,936 *** 
Didukung 

data 

3 PAS 
 

BA 1,678 *** 
Didukung 

data 

4 PAS 
 

BI 1,181 *** 
Didukung 

data 

5 PD 

 

PQ 0,028 0,459 

Tidak 

didukung 

data 

6 PD 

 

BI -0,040 0,228 

Tidak 

didukung 

data 

7 BA 
 

BI 0,440 *** 
Didukung 

data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Perceived Advertising Spending berpengaruh positif terhadap Perceived 

Quality 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 1,963 

dengan nilai p sebesar ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dengan demikian, 

perceived advertising spending memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap perceived quality serta didukung data. 
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2. Perceived Advertising Spending berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

Berdasarkan output regression weights, diketahui nilai estimasi sebesar 1,936 

dengan nilai p sebesar ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dengan demikian, 

perceived advertising spending memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap brand loyalty serta didukung data. 

3. Perceived Advertising Spending berpengaruh positif terhadap Brand 

Awareness 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 1,678 

dengan nilai p sebesar ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dengan demikian, 

perceived advertising spending memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap brand awareness serta didukung data. 

4. Perceived Advertising Spending berpengaruh positif terhadap Brand Image 

Berdasarkan output regression weights, diketahui nilai estimasi sebesar 1,181 

dengan nilai p sebesar ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dengan demikian, 

perceived advertising spending memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap brand image serta didukung data. 
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5. Price Deals berpengaruh negatif terhadap Perceived Quality 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,028 

dengan nilai p sebesar 0,459. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05. Dengan demikian, hubungan 

price terhadap perceived quality tidak didukung data. 

6. Price Deals berpengaruh negatif terhadap Brand Image. 

Berdasarkan output regression weights, diketahui nilai estimasi sebesar -

0.040 dengan nilai p sebesar 0,228. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

yang negatif dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05. Dengan demikian, 

hubungan price deals terhadap brand image tidak didukung data. 

7. Brand Awareness berpengaruh positif terhadap Brand Image 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,440 

dengan nilai p sebesar ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dengan demikian, brand 

awareness memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap brand 

image serta didukung data. 

 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel 

telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model 

pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian 

hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki 
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hubungan yang signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing 

hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab di bawah ini. 

 

4.5.1 Pengaruh dari Perceived Advertising Spending terhadap Perceived  

 Quality 

Hasil penelitian menunjukkan perceived advertising spending memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap perceived quality. Hal ini menyatakan bahwa 

adanya hubungan yang menguntungkan antara pengeluaran iklan yang 

dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau biaya yang dikeluarkan untuk komunikasi 

pemasaran yang melibatkan persepsi kualitas yang lebih tinggi. Apabila 

pengeluaran iklan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan semakin tinggi maka 

persepsi konsumen atas kualitas dari produk tersebut akan semakin tinggi pula. 

Ada hubungan yang kuat antara persepsi kualitas dengan perceived advertising 

spending, harga dan pangsa pasar bagi merek yang belum pernah dicoba oleh 

konsumen (Zhao dan Moorthy, 2000). Hal tersebut mendukung dugaan peneliti 

bahwa pengeluaran iklan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, memberikan 

pengaruh yang siginifikan kepada persepsi kualitas suatu merek khususnya dalam 

penelitian ini adalah produk Sony Xperia.  
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4.5.2 Pengaruh dari Perceived Advertising Spending terhadap Brand Loyalty 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara perceived advertising spending terhadap brand loyalty. Hal 

ini menyatakan bahwa persepsi pada pengeluaran iklan yang tinggi akan 

meningkatkan probabilitas pada sebuah merek yang termasuk dalam suatu 

kelompok alternatif dimana konsumen harus memilih merek tersebut. Pernyataan 

ini diperkuat oleh Wells et al. (2007) yang menyatakan bahwa suatu iklan 

biasanya menggunakan argumen yang bersifat rational serta emosi yang menarik 

untuk menyampaikan pesan yang persuasif. Persuasi dapat digunakan untuk 

mengubah sikap dan perilaku konsumen. Persuasi memiliki efek terhadap 

loyalitas yang diukur dari pembelian berulang dan tingkat kepuasan konsumen. 

 

4.5.3 Pengaruh dari Perceived Advertising Spending terhadap Brand 

Awareness 

Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan perceived 

advertising spending memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

brand awareness. Hal ini menyatakan bahwa tingkat pengeluaran iklan memiliki 

hubungan yang positif dengan kegiatan mengingat iklan kembali, dimana 

merupakan tolak ukur atau ukuran dari brand awareness. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh Wells et.al (2007) yang menyatakan bahwa dengan adanya iklan 

yang dapat dilihat atau didengar dapat memberikan gambaran akan suatu produk 

atau merek kepada konsumen, kemudian konsumen merespon dengan memilih 
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pesan yang mereka perhatikan dalam iklan dan akan membentuk suatu kesadaran 

konsumen akan iklan atau merek tersebut. 

 

4.5.4 Pengaruh dari Perceived Advertising Spending terhadap Brand Image 

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapati bahwa perceived advertising 

spending memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap brand image. 

Hal ini menyatakan bahwa asosiasi positif yang membentuk brand image yang 

tinggi tersebut disampaikan kepada konsumen melalui iklan dan kekuatan yang 

ada di dalam iklan tersebut. Pernyataan berikut diperkuat oleh Meenagham dalam 

Killa (2008) yang menyatakan bahwa periklanan diidentifikasi sebagai satu dari 

komponen - komponen mendasar dalam menciptakan citra merek. 

4.5.5 Pengaruh dari Price Deals terhadap Perceived Quality 

Hasil penelitian memperlihatkan price deals memiliki pengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap perceived quality. Hal ini menyatakan bahwa tidak 

adanya hubungan antara price deals dan perceived quality. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh Belch dan Belch (2009) yang menyatakan bahwa harga harus 

selalu konsisten dengan persepsi dari suatu produk. Harga yang tinggi pastinya 

akan mengkomunikasikan kualitas produk yang lebih tinggi, begitu juga 

sebaliknya. Kenyataannya, Sony Xperia memang tidak sering memberikan harga 

promo untuk produknya dan harga-harga Sony Xperia sendiri tergolong cukup 

mahal. Kelemahan yang ada pada produk ini adalah harganya yang mahal, namun 

tidak diragukan lagi kualitasnya, apabila mengingat fitur-fitur canggih yang 

diberikan Sony Xperia. Biasanya Sony Xperia memberikan harga promo disaat 
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launching produk baru untuk memperkenalkan produk tersebut. Jika kesadaran 

konsumen akan kualitas Sony Xperia muncul maka konsumen akan mulai 

mencoba untuk menggunakan Sony Xperia. Namun, berbeda apabila Sony Xperia 

terlalu sering memberikan harga promo untuk konsumen, mereka akan mulai 

bertanya-tanya mengapa harganya menjadi murah dan meragukan kualitas yang 

diberikan Sony Xperia sehingga mulai meninggalkan produk tersebut dan beralih 

ke merek lain. 

 

4.5.6 Pengaruh dari Price Deals terhadap Brand Image  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa price deals memiliki 

pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap brand image. Hal ini 

menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara price deals dengan brand image 

karena tidak didukung oleh data. Ramos dan Franco (2005) juga menyatakan 

bahwa penawaran harga dianggap melemahkan ekuitas merek, yang disebabkan 

oleh keuntungan jangka pendek yang diterima konsumen. Penawaran harga ini 

merupakan cara yang kurang tepat untuk membangun merek yang kuat, karena hal 

ini dengan mudah dapat diikuti dan disamakan oleh kompetitor. Oleh sebab itu, 

penggunaan penawaran harga akan memperburuk persepsi ekuitas merek dari segi 

kualitas maupun citra merek. Kenyataannya, Sony Xperia lebih menonjolkan 

fitur-fitur yang canggih untuk meningkatkan image produk tersebut di benak 

konsumen. Sejak berpisah dengan Ericsson, perusahaan Sony berjuang untuk 

membangun image yang baik agar terlepas dari bayang-bayang Ericsson dan 

dapat diterima dengan baik pula oleh para konsumennya. Agar tidak ditinggalkan 
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oleh konsumennya, maka Sony Xperia mulai berinovasi dan menciptakan produk-

produk baru agar tidak kalah dengan pesaing. Karena, kini banyak sekali produsen 

handphone yang menawarkan produk mereka dengan kualitas terbaik dan dengan 

harga yang terjangkau. Tentunya, harga promo akan sangat membantu untuk 

memikat hati konsumen. Namun, konsumen pun mulai berpikir, apabila harga 

promo terus diberikan, tentu kualitasnya akan sesuai dengan harga yang diberikan. 

Konsumen pun mulai memilih, menimbang dan akhirnya akan memutuskan 

menggunakan produk tersebut atau tidak. Karena, pada dasarnya harga promo 

hanya akan meningkatkan penjualan jangka pendek, untuk kedepannya konsumen 

dapat lebih selektif untuk memilih produk terbaik mana yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Jika, perusahaan menekan harga serendah mungkin 

untuk meningkatkan penjualan, maka akan berbanding terbalik dengan image 

yang ada di dalam benak konsumen, bahwa harga yang murah pasti produk 

tersebut tidak bagus atau kurang memuaskan. Hal ini akan berpengaruh pada 

image yang ingin dibentuk oleh perusahaan. 

 

4.5.7 Pengaruh Brand Awareness terhadap Brand Image 

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan brand awareness memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap brand image. Hal ini menyatakan bahwa 

kesadaran akan suatu merek dapat mempengaruhi pembentukan citra suatu merek. 

Citra dari suatu merek akan semakin mudah tercipta bila adanya kesadaran akan 

merek tersebut. Penyataan tersebut diperkuat oleh Aaker dan Alvarez del Blanco 

(1995) dalam Ramos dan Franco (2005) yang menyatakan bahwa kesadaran akan 
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mempengaruhi perilaku, serta memiliki pengaruh positif pada persepsi dan 

perilaku terhadap merek. 

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

pihak perusahaan yakni Sony Mobile Communications. Berikut merupakan 

implikasi manajerial yang dapat diberikan. 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif serta 

penelitian didukung oleh data antara perceived advertising spending dengan 

empat dimensi brand equity yaitu perceived quality, brand loyalty, brand 

awareness, dan brand image. Jika dilihat dari segi persepsi kualitas yang 

diberikan oleh iklan Sony Xperia, maka sebaiknya pihak Sony Xperia yang 

berkompeten di bidangnya dengan mengubah tampilan iklannya menjadi 

tampilan yang luxury dan berkelas dengan menonjolkan kualitasnya, 

bukannya mengutamakan promosi harga. Misalnya menonjolkan tampilan 

keuntungan yang didapat konsumen apabila menggunakan Sony Xperia, 

menampilkan beberapa benefit dari fitur-fitur canggih yang diberikan oleh 

Sony Xperia. Dan semuanya dikemas dalam iklan yang dibuat berkelas agar 

persepsi konsumen atas kualitas yang diberikan oleh Sony Xperia menjadi 

tinggi. 

Dalam hal loyalitas konsumen, jika tampilan iklan yang diberikan Sony 

Xperia terlihat bagus, tidak terkesan asal-asalan dan lebih menonjolkan 

kualitas fitur-fitur dari produk tersebut maka akan membuat konsumen 

percaya pada kualitas yang diberikan oleh Sony Xperia dan mau melakukan 
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pembelian ulang serta menjadi loyal dengan produk Sony Xperia. Maka 

makin kuat kesetiaan konsumen, makin sedikit pula yang harus perusahaan 

Sony habiskan untuk iklan, khususnya untuk produk Sony Xperia. Pertama, 

sebagian besar dari konsumen akan kembali dengan atau tanpa anda 

memasang iklan. Kedua, konsumen-konsumen itulah, karena sangat puas 

dengan produk Sony Xperia, yang akan mempromosikan produk tersebut 

pada orang lain.  

Strategi promosi melalui iklan ini harus terus ditingkatkan oleh Sony Xperia 

untuk membentuk brand awareness konsumen, terutama iklan melalui media 

elektronik seperti televisi, agar ekuitas merek Sony Xperia semakin kuat di 

benak konsumen, karena iklan Sony Xperia pun memang jarang terlihat di 

televisi. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas iklan 

Sony Xperia adalah dengan memperbanyak frekuensi penayangan iklannya. 

Misalnya, iklan di televisi ditayangkan lebih sering dari sebelumnya. Sebagai 

contoh, iklan Samsung yang iklannya sering ditayangkan di televisi. Jika 

Sony Xperia meningkatkan frekuensi penayangan iklannya, secara tidak 

langsung akan membuat konsumen lebih menyadari adanya produk-produk 

Sony Xperia, ketika mereka sedang bersantai menonton televisi pada saat 

weekend. Sedangkan pada hari kerja, intensitas iklan Sony Xperia 

ditingkatkan melalui koran harian, baliho, ataupun spanduk. 

Untuk segi pembentukan brand image, Sony Xperia sebaiknya mengubah 

tampilan iklannya dengan lebih menonjolkan sisi kualitas dan menampilkan 

keuntungan bagi konsumen selain mengenai harga, agar mendapatkan image 
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Sony Xperia yang baik. Baik dengan menampilkan brand ambassador yang 

banyak dikenal dan populer di kalangan masyarakat, menonjolkan fitur-fitur 

canggih yang dimiliki oleh produk-produk terbaru Sony Xperia, dan 

memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menggunakan dan menikmati 

hiburan maupun fasilitas yang diberikan oleh Sony Xperia. 

2. Berdasarkan tabel 4.10 di bawah ini, diketahui bahwa variable price deals 

memiliki nilai mean yang rendah, berbeda dengan kedua variabel lainnya, 

yaitu perceived quality dan brand image yang memiliki nilai mean lebih 

tinggi. Jika dilihat dari hasil responden mengenai price deals, maka dapat 

disimpulkan bahwa Sony Xperia tidak sering memberikan harga promo 

kepada konsumennya, biasanya Sony Xperia memberikan harga promo pada 

saat produk itu baru launching sebagai harga ‘perkenalan’ produk baru. 

Untuk lebih menarik para konsumennya agar membeli produk Sony Xperia, 

pihak Sony perlu memberikan harga promo, namun jangan telalu sering 

karena harga promo seperti ini malah dapat menyebabkan konsumen 

berpikiran negatif tentang kualitas Sony Xperia. 

Dari segi perceived quality, Sony Xperia belum dapat dijadikan leader 

didalam kategor kualitas, karena masih banyak smartphone lainnya  yang 

mampu mengungguli Sony Xperia seperti Iphone, Samsung ataupun Nokia. 

Untuk meningkatkan perceived quality yang baik, pihak Sony dapat 

meningkatkan kualitas Sony Xperia melalui strategi-strategi dalam software 

dan hardware, seperti kualitas touchscreen Sony Xperia yang lebih responsive 

maupun pencegahan service after sales yang buruk. Lamanya proses 
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perbaikan atau service hingga berbulan-bulan dapat menyebabkan konsumen 

berpindah ke merek lain. Dalam hal ini, jika ekspektasi konsumen terhadap 

kualitas sama dengan perceived yang dirasakan oleh konsumen maka 

konsumen akan merasakan kepuasan. 

Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Sony Xperia belum dapat 

memberikan kesan atau image yang kuat bagi penggunanya. Untuk 

menciptakan image yang baik, pihak Sony perlu lebih meningkatkan kualitas 

dan menonjolkan fitur-fitur canggih, unik, dan tentunya yang berbeda dari 

pesaing, agar terciptanya kepercayaan konsumen akan image dari produk 

Sony Xperia. 

 

Tabel 4.10 Tabel Implikasi Manajerial 

Variabel Mean 

PD1 5.01 

PD2 3.93 

PD3 3.68 

PQ1 5.78 

PQ2 5.69 

PQ3 5.18 

PQ4 5.79 

BI1 6.12 

BI2 5.15 

BI3 5.62 

BI4 5.31 
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3. Dalam penelitian ini brand awareness searah dengan brand image serta 

didukung data. Hasil tersebut menggambarkan bahwa, brand awareness akan 

membuat konsumen memikirkan tentang produk Sony Xperia, ketika mereka 

berpikir tentang kategori produk tersebut. Kemudian, brand awareness 

mendorong konsumen, yang tidak memiliki asosiasi merek sama sekali agar 

tetap memilih merek tersebut, contohnya pada kondisi keterlibatan rendah 

(low involvement). Kondisi keterlibatan rendah terjadi ketika konsumen 

kurang memiliki motivasi terhadap produk Sony Xperia (konsumen tidak 

peduli pada produk tersebut) atau ketika konsumen tidak memiliki 

kemampuan untuk memahami produk Sony Xperia (konsumen tidak 

mengetahui informasi apapun tentang produk tersebut). Yang terakhir, brand 

awareness mempengaruhi pembentukan brand image pada produk Sony 

Xperia. Brand image akan semakin mudah tercipta bila adanya brand 

awareness. Untuk itu, Sony Xperia perlu meningkatan presentasi atau 

tampilan iklan dan meningkatkan kualitas seperti yang sudah dijelaskan oleh 

peneliti sebelumnya agar tercapai kepuasan konsumen yang berefek kepada 

kesadaran konsumen akan produk Sony Xperia dan image Sony Xperia yang 

baik di benak konsumennya. Sony Xperia harus terus berinovasi dengan 

kreatif agar konsumen sadar akan produknya, apabila konsumen sadar akan 

produk Sony Xperia dan percaya akan kualitasnya, maka Sony Xperia dapat 

memperoleh image yang baik terhadap para konsumennya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM dapat 

menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perceived advertising spending berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap perceived quality. 

2. Perceived advertising spending berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap brand loyalty. 

3. Perceived advertising spending berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap brand awareness. 

4. Perceived advertising spending berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap brand image. 

5. Pengaruh price deals dalam penelitian ini tidak terbukti secara empiris 

terhadap perceived quality. 

6. Pengaruh price deals dalam penelitian ini tidak terbukti secara empiris 

terhadap brand image. 

7. Brand awareness berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap brand 

image. 
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5.2 Saran 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk Sony Mobile 

Communications dan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut. 

1. Sebaiknya pihak Sony Xperia mengubah tampilan iklan produknya menjadi 

tampilan yang luxury dan tidak terkesan murahan dengan menonjolkan 

kualitasnya, bukannya mengutamakan promosi harga. Misalnya menonjolkan 

tampilan keuntungan yang didapat konsumen apabila menggunakan Sony 

Xperia, menampilkan beberapa benefit dari fitur-fitur canggih yang diberikan 

oleh Sony Xperia. Dan semuanya dikemas dalam iklan yang dibuat berkelas 

agar persepsi konsumen atas kualitas yang diberikan oleh Sony Xperia 

menjadi tinggi. 

2. Masih dari segi iklan, sebaiknya pihak Sony Xperia memperbanyak frekuensi 

penayangan iklannya, karena iklan Sony Xperia termasuk yang jarang 

terlihat. Sony Xperia juga terkadang hanya menayangkan iklan untuk produk 

premiumnya saja, bukan semua produk yang dimiliki oleh Sony Xperia. Jika 

diamati, produk Sony Xperia banyak jenisnya dan beraneka ragam, namun 

iklan yang sering ditayangkan hanya untuk beberapa produk saja. Sony 

Xperia juga perlu menggunakan celebrity endorsement yang telah populer 

dan memiliki citra yang baik di mata konsumen untuk memasarkan 

produknya, agar konsumen sadar (aware) dan mengetahui produk-produk 

Sony Xperia. 
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3. Produsen Sony disarankan agar tetap fokus pada pasar menengah ke atas 

karena di pasar menengah, konsumen sudah tidak mempertimbangkan merek 

Sony sebagai pilihannya karena lebih mempertimbangkan fungsi bukan 

kualitas produk. Hal ini dapat dilihat bahwa merek Sony hanya 

dipertimbangkan apabila konsumen memperhatikan kualitas, sedangkan 

selain pertimbangan kualitas, konsumen akan cenderung memilih merek 

Samsung atau LG serta merek lainnya yang memiliki fungsi sama. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, objek penelitian juga dapat diambil dari merek 

smartphone lainnya misalnya Iphone, Samsung, atau Nokia. Hal tersebut 

disarankan guna mencari tahu lebih dalam mengenai kesan konsumen seperti 

benefit yang diterima konsumen, kualitas produk, risiko produk dan biaya 

pencarian informasi dalam produk yang berbeda. Selain itu, keberagaman 

objek penelitian akan memperkaya ilmu disiplin marketing dan dapat 

memberikan sumbangan strategi baru bagi industri informasi dan teknologi 

yang sedang berkembang di Indonesia. 

. 
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Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 
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Pengaruh Komunikasi..., Nostika Adi Putri, Ma.-Ibs, 2014 
 



 
  

106 
 

(Lanjutan) 

 

 

 

Pengaruh Komunikasi..., Nostika Adi Putri, Ma.-Ibs, 2014 
 



 
  

107 
 

(Lanjutan) 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

1. Perceived Advertising Spending 

Factor Analysis Perceived Advertising Spending 

 

KMO and Bartlett's Test 

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

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 50.700 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 PAS1 PAS2 PAS3 PAS4 

Anti-image Covariance 

PAS1 .661 -.082 -.192 .020 

PAS2 -.082 .298 -.111 -.215 

PAS3 -.192 -.111 .476 -.067 

PAS4 .020 -.215 -.067 .354 

Anti-image Correlation 

PAS1 .825a -.185 -.343 .041 

PAS2 -.185 .705a -.295 -.660 

PAS3 -.343 -.295 .829a -.162 

PAS4 .041 -.660 -.162 .716a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

PAS1 1.000 .510 

PAS2 1.000 .815 

PAS3 1.000 .724 

PAS4 1.000 .733 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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(Lanjutan) 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.782 69.543 69.543 2.782 69.543 69.543 

2 .656 16.406 85.948    

3 .370 9.242 95.191    

4 .192 4.809 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

PAS1 .714 

PAS2 .903 

PAS3 .851 

PAS4 .856 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Perceived Advertising Spending 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 28 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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(Lanjutan) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.849 4 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PAS1 13.71 15.767 .543 .869 

PAS2 13.14 14.053 .797 .762 

PAS3 14.25 15.009 .720 .796 

PAS4 13.21 13.878 .708 .799 

 

2. Price Deals 

 

Factor Analysis Price Deals 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .660 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 37.379 

df 3 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 PD1 PD2 PD3 

Anti-image Covariance 

PD1 .584 -.190 -.016 

PD2 -.190 .311 -.237 

PD3 -.016 -.237 .387 

Anti-image Correlation 

PD1 .774a -.446 -.034 

PD2 -.446 .606a -.685 

PD3 -.034 -.685 .653a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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(Lanjutan) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

PD1 1.000 .659 

PD2 1.000 .866 

PD3 1.000 .779 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.304 76.807 76.807 2.304 76.807 76.807 

2 .499 16.626 93.432    

3 .197 6.568 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

PD1 .812 

PD2 .931 

PD3 .882 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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(Lanjutan) 

Reliability Price Deals 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 28 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.841 3 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PD1 7.50 7.667 .621 .874 

PD2 9.00 7.185 .809 .675 

PD3 9.00 8.667 .712 .782 

 

3. Perceived Quality 

Factor Analysis Perceived Quality 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .693 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 29.054 

df 6 

Sig. .000 
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(Lanjutan) 

 

Anti-image Matrices 

 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 

Anti-image Covariance 

PQ1 .453 -.261 -.176 -.219 

PQ2 -.261 .732 .026 .043 

PQ3 -.176 .026 .654 -.169 

PQ4 -.219 .043 -.169 .596 

Anti-image Correlation 

PQ1 .650a -.454 -.324 -.421 

PQ2 -.454 .643a .037 .065 

PQ3 -.324 .037 .770a -.271 

PQ4 -.421 .065 -.271 .724a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

PQ1 1.000 .780 

PQ2 1.000 .377 

PQ3 1.000 .572 

PQ4 1.000 .619 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.348 58.710 58.710 2.348 58.710 58.710 

2 .837 20.925 79.635    

3 .497 12.418 92.053    

4 .318 7.947 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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(Lanjutan) 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

PQ1 .883 

PQ2 .614 

PQ3 .757 

PQ4 .787 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Perceived Quality 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 28 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.754 4 
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(Lanjutan) 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PQ1 16.25 9.676 .731 .597 

PQ2 16.25 13.231 .388 .773 

PQ3 16.93 10.884 .556 .694 

PQ4 16.79 8.397 .586 .695 
 

4. Brand Loyalty 

Factor Analysis Brand Loyalty 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .793 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 107.592 

df 10 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 

Anti-image Covariance 

BL1 .178 -.083 .068 .008 -.115 

BL2 -.083 .192 -.108 -.137 -.002 

BL3 .068 -.108 .353 .029 -.112 

BL4 .008 -.137 .029 .510 -.018 

BL5 -.115 -.002 -.112 -.018 .169 

Anti-image Correlation 

BL1 .753a -.449 .273 .025 -.664 

BL2 -.449 .807a -.416 -.436 -.009 

BL3 .273 -.416 .791a .069 -.461 

BL4 .025 -.436 .069 .876a -.060 

BL5 -.664 -.009 -.461 -.060 .778a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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(Lanjutan) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

BL1 1.000 .820 

BL2 1.000 .876 

BL3 1.000 .689 

BL4 1.000 .571 

BL5 1.000 .855 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.811 76.226 76.226 3.811 76.226 76.226 

2 .545 10.892 87.117    

3 .381 7.613 94.730    

4 .173 3.456 98.186    

5 .091 1.814 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

BL1 .905 

BL2 .936 

BL3 .830 

BL4 .756 

BL5 .925 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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(Lanjutan) 

Reliability Brand Loyalty 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 28 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.918 5 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

BL1 21.21 28.915 .838 .890 

BL2 21.68 25.041 .893 .881 

BL3 21.39 31.433 .736 .910 

BL4 21.36 32.757 .654 .925 

BL5 20.93 30.661 .870 .888 

 

5.  Brand Awaraeness 

Factor Analysis Brand Awareness 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .733 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 103.132 

df 6 

Sig. .000 
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(Lanjutan) 

Anti-image Matrices 

 BA1 BA2 BA3 BA4 

Anti-image Covariance 

BA1 .108 -.084 -.007 .025 

BA2 -.084 .084 -.009 -.056 

BA3 -.007 -.009 .366 -.174 

BA4 .025 -.056 -.174 .266 

Anti-image Correlation 

BA1 .689a -.883 -.037 .148 

BA2 -.883 .679a -.053 -.376 

BA3 -.037 -.053 .824a -.559 

BA4 .148 -.376 -.559 .783a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

BA1 1.000 .828 

BA2 1.000 .894 

BA3 1.000 .727 

BA4 1.000 .815 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.265 81.620 81.620 3.265 81.620 81.620 

2 .484 12.106 93.726    

3 .202 5.041 98.767    

4 .049 1.233 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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(Lanjutan) 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

BA1 .910 

BA2 .946 

BA3 .853 

BA4 .903 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Brand Awareness 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 28 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.920 4 
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(Lanjutan) 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

BA1 17.61 9.951 .850 .889 

BA2 17.61 9.877 .912 .862 

BA3 17.71 13.249 .741 .925 

BA4 17.68 12.004 .814 .899 

 

6. Brand Image 

Factor Analysis Brand Image 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .712 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 30.507 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 BI1 BI2 BI3 BI4 

Anti-image Covariance 

BI1 .939 .018 -.025 -.105 

BI2 .018 .610 -.194 -.112 

BI3 -.025 -.194 .438 -.249 

BI4 -.105 -.112 -.249 .477 

Anti-image Correlation 

BI1 .808a .024 -.039 -.156 

BI2 .024 .784a -.374 -.207 

BI3 -.039 -.374 .670a -.545 

BI4 -.156 -.207 -.545 .697a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

  

Pengaruh Komunikasi..., Nostika Adi Putri, Ma.-Ibs, 2014 
 



 
  

121 
 

 (Lanjutan) 

Communalities 

 Initial Extraction 

BI1 1.000 .134 

BI2 1.000 .637 

BI3 1.000 .783 

BI4 1.000 .755 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.310 57.744 57.744 2.310 57.744 57.744 

2 .932 23.296 81.040    

3 .467 11.685 92.725    

4 .291 7.275 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

BI1 .366 

BI2 .798 

BI3 .885 

BI4 .869 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Reliability Brand Image 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 28 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 28 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.742 4 
 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

BI1 15.93 13.847 .214 .821 

BI2 17.14 8.868 .571 .666 

BI3 16.86 9.238 .710 .582 

BI4 16.71 8.656 .684 .589 
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Lampiran 3: Path Diagram Measurement Model Fit  
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Lampiran 4: Path Diagram Overall Fit 
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Lampiran 5: Assesment of Normality 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

PAS1 1.000 7.000 .052 .259 -.839 -2.098 

PAS3 1.000 7.000 .256 1.280 -.561 -1.402 

PAS4 1.000 7.000 -.368 -1.842 -.771 -1.927 

BI1 1.000 7.000 -1.829 -9.143 2.936 7.341 

BI2 1.000 7.000 -.814 -4.068 -.042 -.104 

BI3 1.000 7.000 -1.373 -6.867 1.779 4.449 

BI4 1.000 7.000 -.950 -4.748 .297 .742 

BA1 1.000 7.000 -1.834 -9.169 3.207 8.018 

BA2 1.000 7.000 -1.898 -9.490 3.414 8.535 

BA3 1.000 7.000 -1.258 -6.288 1.078 2.694 

BA4 1.000 7.000 -1.494 -7.469 1.834 4.585 

BL1 1.000 7.000 -1.198 -5.990 .790 1.975 

BL2 1.000 7.000 -.801 -4.007 -.326 -.814 

BL3 1.000 7.000 -1.115 -5.577 .365 .912 

BL4 1.000 7.000 -.943 -4.713 .271 .677 

BL5 1.000 7.000 -1.259 -6.297 .718 1.794 

PQ1 1.000 7.000 -1.282 -6.408 1.220 3.049 

PQ2 1.000 7.000 -1.257 -6.283 1.004 2.511 

PQ3 1.000 7.000 -.775 -3.875 .060 .151 

PQ4 1.000 7.000 -1.395 -6.974 1.501 3.752 

PD1 1.000 7.000 -.730 -3.652 -.498 -1.246 

PD2 1.000 7.000 -.065 -.326 -.825 -2.061 

PD3 1.000 7.000 .059 .295 -.850 -2.126 

Multivariate  
    

170.488 30.786 
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Lampiran 6 : Standardize Regression Weights 

  

   
Estimate 

PD3 <--- PD .876 

PD2 <--- PD .879 

PD1 <--- PD .744 

PQ4 <--- PQ .845 

PQ3 <--- PQ .801 

PQ2 <--- PQ .850 

PQ1 <--- PQ .875 

BL5 <--- BL .923 

BL4 <--- BL .860 

BL3 <--- BL .890 

BL2 <--- BL .893 

BL1 <--- BL .911 

BA4 <--- BA .954 

BA3 <--- BA .944 

BA2 <--- BA .913 

BA1 <--- BA .899 

BI4 <--- BI .692 

BI3 <--- BI .863 

BI2 <--- BI .693 

BI1 <--- BI .861 

PAS4 <--- PAS .653 

PAS3 <--- PAS .789 

PAS1 <--- PAS .743 
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Lampiran 7 : Hasil Perhitungan Construct Reliability dan Variance Extracted 

  

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 

> 0.5 

Kriteria 

Construct 

Reliability 

> 0.7 

Variance 

Extract 

> 0.5 

Kesimpulan 

Perceived 

Advertising 

Spending 

PAS1 0.724 Valid 

0.771 0.529 Reliabel PAS3 0.769 Valid 

PAS4 0.687 Valid 

Price 

Deals 

PD1 0.745 Valid 

0.874 0.698 Reliabel PD2 0.880 Valid 

PD3 0.875 Valid 

Perceived 

Quality 

PQ1 0.876 Valid 

0.908 0.711 Reliabel 
PQ2 0.851 Valid 

PQ3 0.800 Valid 

PQ4 0.845 Valid 

Brand 

Loyalty 

BL1 0.911 Valid 

0.953 0.802 Reliabel 

BL2 0.893 Valid 

BL3 0.890 Valid 

BL4 0.860 Valid 

BL5 0.923 Valid 

Brand 

Awareness 

BA1 0.899 Valid 

0.961 0.860 Reliabel 
BA2 0.912 Valid 

BA3 0.944 Valid 

BA4 0.954 Valid 

Brand 

Image 

BI1 0.861 Valid 

0.861 0.611 Reliabel 
BI2 0.693 Valid 

BI3 0.863 Valid 

BI4 0.691 Valid 
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Lampiran 8 : Model Fit Summary (Overall Model Fit) 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 53 724.811 223 .000 3.250 

Saturated model 276 .000 0 
  

Independence model 23 3803.315 253 .000 15.033 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .537 .700 .628 .565 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model 1.297 .126 .046 .115 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .809 .784 .860 .840 .859 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .881 .713 .757 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 501.811 424.105 587.118 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 3550.315 3354.423 3753.521 
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(Lanjutan) 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 4.865 3.368 2.846 3.940 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 25.526 23.828 22.513 25.191 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .123 .113 .133 .000 

Independence model .307 .298 .316 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 830.811 851.163 990.375 1043.375 

Saturated model 552.000 657.984 1382.935 1658.935 

Independence model 3849.315 3858.147 3918.559 3941.559 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 5.576 5.054 6.148 5.713 

Saturated model 3.705 3.705 3.705 4.416 

Independence model 25.834 24.520 27.198 25.894 

 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 54 57 

Independence model 12 13 
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 Lampiran 9 : Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BA <--- PAS 1.678 .388 4.328 *** 
 

PQ <--- PAS 1.963 .441 4.446 *** 
 

BL <--- PAS 1.936 .444 4.357 *** 
 

BI <--- PAS 1.181 .295 3.999 *** 
 

PQ <--- PD .028 .038 .740 .459 
 

BI <--- PD -.040 .033 -1.205 .228 
 

BI <--- BA .440 .072 6.135 *** 
 

PAS3 <--- PAS .932 .288 3.235 .001 
 

PD3 <--- PD 1.051 .105 9.991 *** 
 

PD2 <--- PD 1.116 .111 10.068 *** 
 

PD1 <--- PD 1.000 
    

PQ1 <--- PQ 1.000 
    

PQ2 <--- PQ .988 .071 13.921 *** 
 

PQ3 <--- PQ 1.025 .082 12.529 *** 
 

PQ4 <--- PQ 1.055 .075 14.084 *** 
 

BL1 <--- BL 1.000 
    

BL2 <--- BL 1.130 .065 17.404 *** 
 

BL3 <--- BL 1.052 .061 17.241 *** 
 

BL4 <--- BL .941 .060 15.801 *** 
 

BL5 <--- BL 1.047 .056 18.749 *** 
 

BA1 <--- BA 1.000 
    

BA2 <--- BA 1.021 .059 17.336 *** 
 

BA3 <--- BA 1.022 .052 19.531 *** 
 

BA4 <--- BA 1.093 .054 20.219 *** 
 

BI1 <--- BI 1.000 
    

BI2 <--- BI .944 .091 10.423 *** 
 

BI3 <--- BI 1.086 .074 14.745 *** 
 

BI4 <--- BI .915 .088 10.391 *** 
 

PAS4 <--- PAS 1.665 .411 4.055 *** 
 

PAS1 <--- PAS 1.000 
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