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ABSTRACT 

 

 Attitude is an internal state or a state that still exist in human. Internal state in the form of 

confidence gained from the process of accommodation and assimilation of knowledge they 

get, while the loyalty which means devotion. When consuming a product brand, the 

attitudinal loyalty of the consumer will arise because there is a trust of consumer. Brand trust 

affected by the value that weighs in turn will encourage consumer attitudinal loyalty.  

This research is categorized as survey research with descriptive analysis method by taking 

sample and using questionnaire as the main data. The sample in this research is some of 

UltraMilk consumer. The respondents are chosen by using nonprobability sampling and 

convenience sampling techniques. This research has a result of analysis using Structural 

Equation Modelling (SEM). 

The result of this research would be summarized as, utilitarian value has positive and 

significant influence on brand trust, hedonic value has positive and significant influence on 

brand trust, brand trust has positive and significant influence on attitudinal loyalty. 

Keywords: utilitarian value, hedonic value, brand trust, attitudinal loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan makanan dan minuman 

agar dapat bertahan hidup. Makanan dan minuman yang di konsumsi tentunya harus 

memiliki nilai gizi yang baik. Makanan dan minuman yang di konsumsi harus memenuhi 

syarat 4 sehat 5 sempurna, dimana 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang 

mengandung karbohidrat, protein, seperti nasi, sayuran, daging/ikan, dan buah – buahan, 

serta susu yang merupakan 5 sempurna. Susu merupakan satu bagian dari empat sehat 

lima sempurna yang harus dipenuhi, susu merupakan merupakan bagian dari makanan 

(pangan) yang wajib di konsumsi seluruh manusia untuk memenuhi kebutuhan akan 

vitamin dan protein bagi tubuh manusia (www.buletinsehat.com). Saat ini seiring dengan 

berjalannya waktu aktivitas yang dilakukan oleh manusia semakin meningkat sehingga 

kebutuhan akan zat-zat yang memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuh harus terpenuhi agar 

tubuh tetap sehat dalam menjalani aktivitas, salah satu adalah susu. Susu memiliki 

banyak fungsi dan manfaat. Untuk usia produktif, susu membantu pertumbuhan mereka. 

Sementara itu, untuk orang lanjut usia, susu membantu menopang tulang agar tidak 

keropos. Susu secara alami mengandung nutrisi penting, seperti bermacam-macam 

vitamin, protein, kalsium, magnesium, fosfor, dan zinc, susu juga mngandung mineral 

dan lemak. Oleh karena itu, setiap orang dianjurkan untuk minum susu 

(www.suarapembaruan.com). Saat ini susu telah dikemas dalam bentuk yang unik dan 

proses dari pembuatan susu yang berbeda sehingga menghasilkan jenis susu yang 
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berbeda pula. Susu terbagi dari beberapa jenis susu diantaranya adalah susu bubuk atau 

susu formula, susu pasteurisasi, dan susu Ultra High Temperature (UHT). 

Susu memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Tiga jenis 

susu diatas memiliki proses pengolahan yang berbeda dimana susu pasteurisasi 

merupakan susu cair yang dipanaskan dalam suhu 72-75˚C selama ± 15 detik tujuannya 

untuk membunuh bakteri pathogen atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, 

namun bakteri pembusuk tidak ikut mati. Susu bubuk merupakan susu yang dapat 

bertahan dalam jangka waktu 2 tahun namun susu bubuk memiliki kelemahan yaitu 

dalam proses pembuatannya.  

Dalam proses pembuatan susu bubuk ternyata mengurangi nilai kandungan 

nutrisi di dalamnya, belum lagi beberapa susu bubuk kurang baik untuk tubuh terutama 

anak-anak, karena di dalam susu bubuk memiliki zat yang kurang baik untuk kesehatan 

seperti pengawet, pewarna, dan gula. Susu bubuk juga merupakan susu formula, namun 

apa yang di klaim susu formula dalam susu bubuk dapat kita temui pada susu UHT. 

Selanjutnya adalah jenis susu UHT. Proses pembuatan susu UHT yaitu dengan diolah 

pada suhu 135-145˚C dengan waktu yang sangat singkat yaitu selama 2-5 detik, waktu 

pemanasan yang singkat dan dengan suhu yang tinggi bertujuan untuk mencegah 

kerusakan nilai gizi susu, serta mendapatkan warna, aroma, dan rasa yang relatif tidak 

berubah seperti susu segarnya, dengan adanya proses UHT, maka susu sapi segar akan 

menjadi lebih awet dan dapat di konsumsi setiap waktu dengan kemasan dari susu yang 

instant serta menarik (wikipedia.com). Susu Ultra High Temperature (UHT) saat ini 

sudah tidak asing bagi kita khususnya susu UHT yang di produksi oleh PT Ultrajaya 

dengan merek Ultra, kini telah banyak di konsumsi. Saat ini konsumsi susu di Indonesia 

tergolong yang terendah di Asia, tetapi konsumsi susu di Indonesia terus membaik setiap 
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tahunnya, seperti pada tahun 2010 konsumsi susu di Indonesia adalah 11,95 liter per 

kapita per tahun namun pada tahun 2011 konsumsi susu menunjukan peningkatan 

menjadi 12,85 liter per kapita per tahun (www.tempo.com).  

Dari berbagai jenis susu yang terdapat di pasar, konsumen tentu akan memilih 

jenis serta merek susu yang baik yang memiliki nilai (value), manfaat dan kepuasan 

terhadap produk.  Brand trust yang merupakan perasaan aman yang dimiliki konsumen 

akibat dari interaksi konsumen terhadap sebuah merek dimana saat konsumen 

mengkonsumsi sebuah merek, akan timbul suatu persepsi bahwa merek tersebut dapat 

diandalkan dan bertanggung  jawab atas kepentingan dan keselamatan dari konsumen 

(Delgado, 2003). Produk yang memiliki nilai dari segi manfaat yang baik, harga yang 

terjangkau dan pelayanan yang baik akan menimbulkan loyalitas (kesetiaan) pelanggan 

terhadap suatu produk. Penelitian ini meneliti tentang “Hubungan Pengaruh Brand Trust  

terhadap Attitudinal Loyalty” dimana objek dari penelitian ini adalah susu Ultra High 

Temperature (UHT) dengan merek Ultra. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian  

 

 Mengingat luasnya cakupan pembahasan attitudinal loyalty dalam literatur 

pemasaran, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian berdasarkan variabel penelitian 

dan pemilihan konteks penelitian. Pembatasan ruang lingkup penelitian yang dipilih 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

Dalam literatur attitudinal loyalty telah di bahas beberapa faktor yang diduga 

sebagai hal yang mempengaruhi attitudinal loyalty yaitu brand loyalty dan brand trust. 

Dimana attitudinal loyalty menurut Jacoby dan Chestnut 1973 dalam Bennet dan 

Thiele,2002 attitudinal loyalty merupakan kecenderungan konsumen terhadap merek 
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sebagai fungsi dari proses psikologis. Hal ini juga termasuk preferensi sikap dan 

komitmen terhadap merek. Secara berurutan, (Moorman, Zaltman dan Deshpande, 1992) 

menambahkan pendapat dengan  mengatakan bahwa merek atau komitmen adalah hasil 

dari kepercayaan (trust), brand affect yang ada sebagai hasil dari respon afektif yang 

kuat dan positif akan memiliki hasil positif yaitu berhubungan dengan loyalitas dan 

komitmen konsumen terhadap merek (Dick dan Basu, 1994)(Rizal Edy Halim). Dengan 

adanya hubungan positif terhadap attitudinal loyalty untuk memulai aktivitas pembelian, 

(Chaudhuri, 1998) mencoba menjelaskan signifikansi dalam lingkup brand loyalty.  

Objek dari penelitian ini adalah susu UHT yang di produksi oleh PT Ultrajaya, 

susu UHT merupakan jenis susu yang telah dikonsumsi dan menjadi pilihan utama dalam 

mengkonsumsi susu. Penelitian ini menyatakan hubungan antara aspek loyalitas 

konsumen susu UHT seperti kualitas nilai hedonis (hedonic value) dan nilai utilitarian 

(utilitarian value), dengan brand loyalty. Merek yang dapat menawarkan nilai tambah 

kepada konsumen akan mendorong konsumen untuk setia (Aaker, 1996). Dengan adanya 

brand loyalty konsumen mampu meningkatkan pangsa pasar (Assael, 1998). 

1.3 Rumusan Permasalahan 

 

Sebelum tercipta suatu komitmen konsumen terhadap merek atau attitudinal 

loyalty yang juga merupakan kecendrungan konsumen terhadap merek sebagai fungsi 

dari proses psikologis, terdapat hal yang mempengaruhi yaitu adanya brand trust, 

dimana brand trust merupakan suatu kepercayaan konsumen terhadap suatu produk 

setelah mengkonsumsi merek produk yang telah dipilihnya. Adanya brand trust yang 

mempengaruhi attitudinal loyalty terdapat hal yang menimbulkan brand trust yaitu 

adanya suatu nilai manfaat atau utilitarian value dan nilai hedonis atau hedonic value 
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yang merupakan penilaian konsumen terhadap suatu merek dari segi manfaat sebelum 

memutuskan suatu pembelian. Utilititarian value (nilai manfaat) merupakan keinginan 

untuk mencapai suatu manfaat yang bersifat fungsional atau praktis (Tiza Swiwara 

Satwika) selain itu utilitarian value juga merupakan salah satu faktor yang digunakan 

oleh konsumen untuk mengambil keputusan pembelian terhadap suatu produk 

berdasarkan manfaat atau fungsi dari sebuah produk. Adapun hedonic value yang 

merupakan nilai yang memberikan kesenangan. Utilitarian value dan hedonic value 

merupakan variabel yang mendorong terjadinya brand trust dan attitudinal loyalty. 

Dalam penelitian ini PT Ultrajaya sebagai produsn susu UHT harus dapat 

menjaga hal yang telah menjadi alasan masyarakat memilih susu UHT dibandingkan 

jenis susu lainnya. Hal yang menjadi alasan masyarakat mengkonsumsi susu UHT yaitu 

seperti kualitas susu yang telah dipercaya masyarakat sebagai susu yang aman di 

konsumsi, memiliki nilai gizi tinggi, serta praktis dibawa kemanapun. Terkadang hal 

yang tidak mudah bagi suatu perusahaan adalah mempertahankan konsumen, hal seperti 

ini harus diperhatikan, maka dari itu PT Ultrajaya selaku produsen dari ultraMilk harus 

dapat menjaga citra dan kualitas susu sehingga konsumen memiliki kepercayaan yang 

nantinya akan berlanjut pada kesetiaan serta komitmen konsumen terhadap ultraMilk. 

Dari penelitian yang dilakukan terdapat hal-hal yang di teliti diantaranya adalah : 

1. Apakah brand trust berpengaruh positif terhadap attitudinal loyalty? 

2. Apakah utilitarian value  berpengaruh positif terhadap brand trust? 

3. Apakah hedonic value berpengaruh positif terhadap brand trust? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif brand trust terhadap 

attitudinal loyalty 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif utilitarian value terhadap 

brand trust 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif hedonic value terhadap 

brand trust 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Dengan pemahaman dari tujuan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan 

manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Manfaat terbagi atas manfaat theoritical 

dan manfaat practical. Manfaat tersebut diantaranya adalah : 

1. Manfaat Theoritical 

Peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

marketing khususnya pada attitudinal loyalty. Selain itu melalui penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan penjelasan sekaligus gagasan mengenai attitudinal loyalty, 

hal-hal apa saja yang menimbulkan suatu loyalitas konsumen terhadap suatu merek 

produk.  

2. Manfaat Practical 

Melalui penelitian ini diharapkan konsumen dapat mengetahui hal yang 

menyebabkan konsumen memiliki sikap loyal atau attitudinal loyalty terhadap suatu 
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brand, serta hal-hal apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk memutuskan 

melakukan pembelian terhadap suatu merek sehingga menimbulkan komitmen 

konsumen untuk mengkonsumsi kembali merek yang sama. Berdasarkan objek yang 

diambil dalam penelitian ini yaitu susu Ultra High Temperature (UHT), diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk mengkonsumsi susu. 

Dengan demikian, selain dapat meningkatkan konsumsi susu di Indonesia masyarakat 

juga akan menjadi lebih sehat dan terhindar dari penyakit osteoporosis. Manfaat bagi 

industri pengolahan susu, diharapkan agar dapat lebih memperhatikan kandungan gizi 

produk sesuai dengan klaim kesehatan yang di promosikan, karena seperti yang telah 

diketahui susu UHT telah dipercaya oleh banyak orang sebagai susu olahan yang terbaik 

dibanding jenis susu lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan kita dapat mengetahui 

alasan mengapa saat ini sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat Indonesia 

memilih dan mengkonsumsi susu Ultra High Temperature (UHT). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pemasaran  

Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, 

dalam definisi lain pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang 

menguntungkan. Pemasaran biasanya dilihat sebagai tugas untuk menciptakan, 

mempromosikan, dan memberikan barang dan jasa untuk konsumen dan bisnis (Kotler & 

Keller, 2009). Pada ilmu disiplin marketing terdapat dua arti pemasaran dalam perspektif 

yang berbeda, yaitu dalam perspektif sosial dan perspektif manajerial. Pada perspektif 

sosial, pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses kemasyarakatan, dimana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang 

bernilai dengan orang lain. Sedangkan perspektif manajerial, pemasaran merupakan ‘seni 

menjual produk’, namun menjual bukanlah bagian terpenting dari pemasaran (Kotler & 

Keller, 2009). Hal tersebut menunjukan bahwa pemasaran bukan hanya sekedar 

penjualan. Pemasaran mencakup usaha individu atau perusahaan dalam mengidentifikasi 

akan kebutuhan konsumen hingga mencapai kesesuain produk serta penentuan 

instrumen-instrumen yang dibutuhkan dalam melakukan promosi dan penyaluran atau 

penjualan. 

2.1.2 Brand (Merek) 

 

Pengertian merek menurut (Bison Simamora, 2002) adalah :”Merek adalah nama, 

tanda, istilah, symbol, desain atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi 

dan mendiferensiasi (membedakan) barang atau layanan suatu penjual dari barang atau  
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Penjual lain. (Fandy Tjiptono, 2005) berpendapat bahwa pengertian merek adalah 

sebagai berikut : 

 “merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, 

susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda 

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa” 

Dari kedua definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa merek adalah suatu 

nama, istilah, symbol, tanda, desain atau kombinasi dari semuanya yang digunkan untuk 

mengidentifikasikan produk dan membedakan produk perusahaan dengan produk 

pesaing. Pada hakikatnya merek mengidentifikasikan penjual dan pembeli. Merek 

sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat 

dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan jaminan kualitas 

tetapi merek lebih dari sekedar symbol karena memiliki enam tingkatan, menurut (C.M. 

Lingga Purnama, 2002) sebagai berikut : 

1. Atribut, yaitu merek mengingatkan kepada atribut-atribut tertentu 

2. Manfaat, yaitu merek lebih dari sekedar serangkaian atribut, pelanggan tidak 

membeli atribut tetapi membeli manfaat. Attribut diperlukan untuk diterjemahkan 

menjadi manfaat fungsional dan emosional 

3. Nilai, yaitu merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen 

4.  Budaya, yaitu merek juga mewakili budaya tertentu 

5. Kepribadian, yaitu merek juga mencerminkan kepribadian tertentu 

6. Pemakai, yaitu merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. 
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2.1.3 Kepercayaan  

Definisi dari kepercayaan yaitu adalah sebagai keinginan suatu pihak untuk 

menjadi pasrah/menerima tindakan dari pihak lain berdasarkan pengharapan bahwa 

pihak lain tersebut akan melakukan sesuatu tindakan tertentu yang penting bagi pihak 

yang memberikan kepercayaan, terhadap kemampuan memonitor atau mengendalikan 

pihak lain. (Mayer, 1995)  

2.1.4 Brand Trust 

Brand trust  adalah rasa aman yang dimiliki oleh seorang konsumen melalui 

interaksinya dengan merek, yang didasarkan pada persepsi konsumen bahwa merek 

tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan kesejahteraan 

konsumen. (Aaker, 2008). Menurut pendapat para ahli, merek (brand) memiliki respon 

yang potensial untuk menciptakan pengaruh dan kepercayaan dari konsumen. Oleh 

karena itu perlu diketahui secara jelas apa yang dimaksud dengan brand trust dalam 

penelitian ini. Bagi perusahaan, kepercayaan konsumen terhadap suatu merek merupakan 

suatu target yang penting untuk dicapai. Kelangsungan  hidup  baik  perusahaan  atau  

produk  hasil  dari perusahaan tersebut sangat bergantung pada kepercayaan konsumen. 

Menurut (Hosmer, 1995), definisi trust adalah : 

“Trust is not only been recognized as a very important human behavior but also 

been broadly discussed both in the fields of phychology, sociology, and economics and in 

the topics of management and marketing practices”. 

Menurut Morgan dan Hunt (2002), definisi brand trust adalah : 

“Brand trust is willingness of the average consumer to rely on the ability of the 

brand to perform it’s stated function. 

Sedangkan Dooney dan Canyon (2001) mendefinisikan brand trust adalah: 
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“It involve a calculative process based on the ability of an object or parts (brand) to 

continue to meet its obligation and on an estimation of the cost versus rewards of 

straying in the relationship.” 

Morman, Zaltmen, dan Desphande (2001), Dooneey dan Canyon (2001) menekankan 

bahwa pernyataan “percaya” hanya relevan terjadi pada situasi yang tidak pasti 

(misal dimana terdapat perbedaan besar dan kecil pada suatu merek). 

Secara keseluruhan Arjun Chauduri dan Moris B Hallbrook (2001) menilai 

kepercayaan terhadap merek sebagai bentuk proses keterlibatan yang telah diduga 

sepenuhnya dan didasari secara mendalam. Dalam penelititan ini terdapat beberapa alat 

ukur dari brand trust yang diadopsi dari jurnal penelitian dengan judul “Business 

Environment In Vietnam Hanoi Vie”, alat ukur tersebut yaitu that brand is have a 

guarantee, that brand is worth trusting, that brand have a good reputation, that brand is 

very famous, i have confidence to that brand, by whole consideration i trust that brand.  

2.1.5 Utilitarian Value 

Utilitarian value atau nilai manfaat adalah salah satu faktor yang digunakan 

konsumen untuk mengambil suatu keputusan pembelian (Ailawadi et al., 2003). Saat 

membuat keputusan pembelian, konsumen akan memiliki alasan yang kuat. Adapun 

beberapa alasan konsumen yang mendasari keputusan pembelian mereka  terhadap suatu 

produk, diantaranya adalah seperti utilitarian value. Utilitarian shooping value adalah 

nilai yang mencerminkan instrumen dari manfaat belanja, seperti contoh: memperoleh 

beberapa barang tertentu. (Babin, et.al., 1994) seperti dikutip (Semuel, 2005) 

menyatakan bahwa utilitarian value atau nilai ekstrinsik merefleksikan instrumen 

keuntungan dari kegiatan belanja tersebut. Sedangkan menurut (Wikipedia, 2011), 

Utilitarianisme berasal dari kata latin utilis, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, 
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atau menguntungkan. Dalam berbelanja, konsumen memiliki motivasi yang kuat untuk 

dapat memperoleh nilai ekonomis dari kegiatan berbelanja tersebut. Nilai ekonomis yang 

diharapkan konsumen dalam kegiatan berbelanja mereka antara lain adalah dapat 

memperoleh produk yang sama dengan harga yang relatif lebih murah. Dengan kata lain, 

konsumen dapat menyisihkan atau menyimpan selisih pembayaran pada suatu produk 

karena ia mampu mencari toko yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. 

Motivasi lain yang berbasis pada utilitarian benefits adalah, konsumen memperoleh 

produk dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan produk sejenis. Dalam proses 

pemilihan suatu produk, konsumen selalu membandingkan satu produk dengan produk 

yanglainnya dari sisi kualitas. Kemampuan konsumen untuk mengetahui produk mana 

yang memiliki kualitas terbaik, memberikan kontribusi positif terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada produk yang bersangkutan. Manfaat lain yang diharapkan 

konsumen dari faktor ekonomis adalah kemudahan untuk memperoleh suatu produk atau 

jasa. Semakin mudah suatu produk atau jasa untuk dapat diperoleh, akan memberikan 

manfaat ekonomis bagi konsumen terutama dalam hal waktu. Dalam penelititan ini 

terdapat beberapa alat ukur dari utilitarian value yang diadopsi dari jurnal penelitian 

Abhigyan Sarkar (2011) yang berjudul “Impact of Utilitarian and Hedonic Shopping 

Values on Individual’s Perceived Benefits and Risks in Online Shopping” yaitu i just 

accomplish what i want to while shopping, while shopping i cannot buy what i really 

need, while shopping i find just the items i look for, i feel disappointed if i dont get all.  
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2.1.6 Hedonic Value 

 

Hedonic value merupakan pandangan hidup yang mementingkan kesenangan dan 

kenikmatan yang dirasakan yang berasal dari produk/jasa. (Philstrom, 2007). Hedonic 

berasala dari kata Hedonisme yang berarti pandangan hidup yang menganggap bahwa 

kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan hidup (Wikipedia, 2014). Hedonisme 

bagi orang – orang yang yang menganut pandangan hidup ini adalah bersenang – senang, 

pesta pora, dan pelesiran merupakan tujuan utama hidup, entah itu menyenangkan bagi 

orang lain atau tidak. Para penganut hedonisme beranggapan, bahwa Karena mereka 

beranggapan hidup ini hanya sekali, sehingga mereka merasa ingin menikmati hidup 

senikmat-nikmatnya. Di dalam lingkungan penganut paham ini, hidup dijalani dengan 

sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Dalam kehidupannya, 

manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan yang 

mendasar (sandang, pangan dan papan) sampai pada kebutuhan akan aktualisasi diri. 

Motivasi manusia pada dasarnya banyak macamnya. Salah satunya adalah motivasi 

hedonis. Hedonis didefinisikan sebagai pandangan hidup yang menganggap bahwa 

kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup (Wikipedia, 2014). 

Berdasarkan hal tesebut maka dapat disimpulkan bahwa motivasi hedonis adalah suatu 

hal yang menggerakkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya khususnya 

kebutuhan pemenuhan kesenangan dan kenikmatan materi sebagai bentuk tujuan utama 

dalam hidup.  

Jenis-jenis Motivasi Hedonis 

Banyak faktor yang memotivasi konsumen untuk pergi berbelanja. Motivasi konsumen 

dalam berbelanja memberikan kontribusi positif terhadap konsumen untuk melakukan 

Pengaruh Utilitarian Value..., Zahra Anggraeni, Ma.-Ibs, 2014



 

14 

 

pembelian suatu produk atau jasa. Berikut ini dipaparkan motivasi belanja konsumen 

menurut beberapa ahli: 

1. Motivasi Hedonis Menurut Arnold dan Reynolds 

Salah satu faktor motivasi konsumen dalam berbelanja menurut Arnold dan Reynolds 

(2003)  adalah motivasi hedonis. Motivasi hedonis menurut Arnold dan Reynolds (2003) 

seperti dikutip Setiawan (2010) mencerminkan instrumen yang menyajikan secara 

langsung manfaat dari suatu pengalaman dalam melakukan pembelanjaan, seperti: 

kesenangan, hal-hal baru. Faktor atau elemen dalam motivasi hedonis menurut (Arnold 

dan Reynolds, 2003 dalam Hulya dan Sevilay,2013): 

a. Adventure shopping 

Adventure shopping yaitu suatu bentuk eksperimen dalam konteks petualangan belanja 

sebagai bentuk pengeksperian seseorang dalam berbelanja. Sebagai contoh, orang 

berbelanja atau membeli suatu produk dengan tujuan untuk mencoba produk baru. 

Konsumen tidak membeli produk yang biasanya ia beli dengan tujuan untuk mempeoleh 

pengalaman baru dari produk/merek yang lainnya. 

b. Social shopping 

Social shopping yaitu suatu bentuk kegiatan belanja untuk mencari kesenangan yang 

dilakukan bersama dengan teman atau keluarga dengan tujuan untuk berinteraksi dengan 

orang lain. Dalam kegiatan belanja, seorang individu menginginkan adanya interaksi 

antara dirinya dengan orang lain. Interaksi tersebut dapat berupa pertukaran informasi 

maupun pengalaman atas konsumsi suatu produk. 

c. Gratification shopping 

Gratification shopping merupakan suatu bentuk kegiatan belanja di mana keterlibatan 

seseorang dalam berbelanja dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan stres sebagai 
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alternatif untukmenghilangkan mood negatif dan kegiatan berbelanja digunakan untuk 

memperbaiki mental. 

d. Idea shopping 

Idea shopping merupakan suatu bentuk kegiatan belanja yang digunakan untuk 

mengetahui trend terbaru, sebagai contoh pada produk - produk fashion dan untuk 

mengetahui produk baru dan inovasi suatu produk. 

e. Role shopping 

Role shopping merupakan suatu bentuk kegiatan belanja untuk memperoleh produk yang 

terbaik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Role shopping juga didefinisikan 

sebagai suatu kebisaan yang dilakukan konsumen dimana kegitan belanja adalah tugas 

keseharian mereka. 

f. Value shopping 

Value shopping, merupakan suatu kegiatan berbelanja yang disebabkan untuk 

memperoleh nilai (value) seperti yang diakibatkan karena adanya discount, promosi 

penjualan dan lain sebagainya. Pada dasarnya konsumen mengharapkan memperoleh 

nilai yang terbaik dari kegiatan belanja mereka. Dengan kebiasaan belanja mereka, 

konsumen mengharapkan dapat memperoleh produk dengan kualitas terbaik maupun 

harga termurah. 

Berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa alat ukur dari hedonic value yang 

diadopsi dari jurnal penelitian Abhigyan Sarkar (2011) yang berjudul “Impact of 

Utilitarian and Hedonic Shopping Values on Individual’s Perceived Benefits and Risks 

in Online Shopping” yaitu shopping to me is truly a joy, shopping is like an escape from 

my daily routine life, i enjoy being immersed in exciting new products while shopping, i 

enjoy shopping for its own sake and not because of that i need to purchase something, 

any shopping is a very nice time out to me. 
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2.1.7 Perilaku Konsumen   

             Perilaku konsumen adalah perilaku yang konsumen lakukan dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memilah produk dan jasa yang mereka 

harapkan akan memuaskan  kebutuhan mereka. Perilaku konsumen berfokus pada 

bagaimana konsumen individual, keluarga atau rumah tangga membuat suatu keputusan 

untuk menghabiskan sumber seperti waktu, uang, dan usaha yang mereka miliki dalam 

mengkonsumsi suatu barang. Hal tersebut termasuk apa yang mereka beli, mengapa 

mereka membelinya, kapan mereka beli, seberapa sering mereka membeli, seberapa 

sering mereka menggunakannya, bagaimana mereka melakukan evaluasi setelah 

melakukan pembelian, dampak dari melakukan evaluasi pada pembelian masa depan. 

Biasanya perilaku yang dilakukan  konsumen adalah seperti  menggunakan atau 

mengkonsumsi makanan, pakaian, transportasi, pendidikan, peralatan, liburan, jasa dan 

kenyamanan. Konsumen juga berperan penting dalam kesehatan ekonomi lokal, 

nasional, dan internasional. Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen akan 

mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa.  

 Perilaku konsumen (consumer behavior) terdiri dari dua jenis yaitu personal 

consumer (konsumen pribadi) organizational consumer (organisasi konsumen). Personal 

consumer adalah konsumen yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi 

sedangkan organizational consumer adalah konsumsi yang dilakukan oleh suatu 

organisasi atau perusahaan dengan tujuan mendapatkan profit. (Schiffman & Kanuk, 

2010)  

2.1.8 Attitudinal Loyalty 

Attitudinal loyalty merupakan kecenderungan sikap konsumen terhadap merek 

sebagai fungsi dari proses psikologis,hal ini termasuk preferensi sikap dari komitmen 
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terhadap merek (Jacoby dan Chestnut, 2002 dalam  Bennet dan Thiele, 2002). Terdapat 

bukti yang muncul dalam literatur pemasaran dimana loyalitas sikap (attitudinal 

loyalty) merupakan sifat kepribadian serta merek yang spesifik. Jika loyalitas sikap 

(attitudinal loyalty) adalah sifat kepribadian, ini berarti bahwa tingkat loyalitas 

seseorang terhadap merek individu mencerminkan respon yang konsisten. Artinya, ada 

beberapa pelanggan yang memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih setia. Dalam 

penelitian ini terdapat beberapa alat ukur dari attitudinal loyalty yang diadopsi dari 

jurnal penelitian Swaig & Wigand (2009) yaitu i tell positive about this brand to 

everyone, i recomend this product, i push my friend to use this product, i will use this 

product in the future, i consider this product as my choice in the future. 

2.2 Rerangka Konseptual 

 

Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa brand trust memiliki dampak 

terhadap attitudinal loyalty,dimana dampak brand trust terhadap attitudinal loyalty 

dipengaruhi oleh utilitarian value dan hedonic value. Berdasarkan kajian dalam 

literature review yang ada peneliti mencoba mengajukan enam hipotesis yang akan 

diuraikan ke dalam paragraf – paragraf berikut : 

2.2.1 Pengaruh brand trust terhadap attitudinal loyalty 

Brand trust akan menentukan brand loyalty atau komitmen konsumen terhadap 

merek karena adanya potensi kepercayaan dalam menciptakan hubungan yang sangat 

dihargai (Morgan & Hunt, 1994). Brand trust adalah rasa aman yang dimiliki oleh 

seorang konsumen melalui interaksinya dengan merek, yang didasarkan pada persepsi 

konsumen bahwa merek tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk 

kepentingan dan kesejahteraan konsumen (Aaker, 2008). Kepercayaan terhadap merek 
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akan mempengaruhi niat untuk melanjutkan pembelian dan merangsang loyalitas sikap 

atau attitudinal loyalty yang tinggi (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Berdasarkan 

pengaruh brand trust terhadap attitudinal loyalty diajukan hipotesis :  

H1 : brand trust berpengaruh positif terhadap attitudinal loyalty 

2.2.3 Pengaruh utilitarian value terhadap brand trust 

Utilitarian value mencerminkan aspek kognitif dari sikap dan suatu penilaian 

dari kenyamanan konsumen terhadap suatu produk karena konsumen telah merasakan 

manfaat produk setelah mengkonsumsinya. Dalam penelitian ini utilitarian value 

merupakan produk level control yang berpengaruh positif terhadap brand trust 

(Hanzaee & Andervazh 2012). Adanya manfaat yang dirasakan menimbulkan 

kenyamanan konsumen pada suatu produk akan berpengaruh pada brand trust, brand 

trust yang merupakan rasa aman yang dimiliki oleh seorang konsumen melalui 

interaksinya dengan merek, yang didasarkan pada persepsi konsumen bahwa merek 

tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan kesejahteraan 

konsumen (Aaker, 2008).  Sehingga diajukan hipotesis : 

H2 : Utilitarian value berpengaruh positif terhadap brand trust 

2.2.3 Pengaruh hedonic value terhadap brand trust  

Hedonic value atau nilai hedonis berasal dari pengalaman yang menyenangkan. 

Hedonic value berhubungan dengan kesenangan, gairah, fantasi, perasaan yang 

menyenangkan yang dirasakan konsumen (Hopkinson & amp; Pujari, 1999 dalam 

Dr.Ikram Dastan). Pengalaman yang menyenangkan yang dirasakan terhadap suatu 

brand setelah melakukan konsumsi brand tersebut, akan mempengaruhi konsumen 

dimana timbul rasa percaya konsumen terhadap merek atau  brand  yang telah di 
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konsumsi, sehingga timbul brand trust yang merupakan rasa aman yang dimiliki oleh 

seorang konsumen melalui interaksinya dengan sebuah merek yang didasarkan pada 

persepsi konsumen bahwa merek tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk 

kepentingan dan kesejahteraan konsumen. (Aaker, 2008). Berdasarkan pengaruh hedonic 

value terhadap brand trust tersebut diajukan hipotesis :  

 H3 : Hedonic value berpengaruh positif terhadap brand trust 

2.3 Model Penelitian 

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, dapat diuraikan lebih lanjut bahwa dalam 

penelitian ini digunakan empat variable yaitu, variabel Utilitarian Value (UV), Hedonic 

Value (HV), Brand Trust (BT), dan Attitudinal Loyalty (AL), Attitudinal Loyalty 

merupakan dependent yang dipengaruhi oleh variabel Brand Trust. Dimana loyalitas 

sikap (Attitudinal Loyalty) adalah kecendrungan konsumen terhadap merek sebagai 

fungsi dari proses psikologis, ini termasuk preferensi sikap dan komitmen terhadap 

merek (Jacoby dan Chestnut, 1973 dalam Bennet dan Thiele, 2002). Brand trust 

merupakan variabel yang dipengaruhi oleh dua variabel independen yaitu utilitarian 

value dan hedonic value dimana variabel tersebut merupakan nilai manfaat dan nilai 

kesenangan yang dirasakan konsumen terhadap produk. Variabel-variabel di dalam 

hipotesis mengarahkan penelitian yang dirumuskan menjadi suatu model berikut 
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Gambar 2. 1 Model Penelitian 

Produk-Level Controls 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti 

Diadopsi dari : Jurnal Chaudhuri & Hoolbrook, 2001 

Berdasarkan model diatas terdapat empat variabel dan  tiga hipotesis. Berikut hipotesis 

yang saling mengikat antar variabel : 

H1 : Brand trust  berpengaruh terhadap attitudinal loyalty 

H2 : Utilitarian value  berpengaruh terhadap brand trust 

H3 : Hedonic value berpengaruh terhadap brand trust 

 

 

 

 

 

 

Brand trust Attitudinal 

Loyalty 

H2 

H3 

H1 

Utilitarian 

Value 

Hedonic 

Value 

Pengaruh Utilitarian Value..., Zahra Anggraeni, Ma.-Ibs, 2014



 

21 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan yaitu “Pengaruh Utilitarian Value dan Hedonic Value 

terhadap Attitudinal Loyalty melalui Brand Trust”, dimana penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui serta menganalisis dari brand trust yang mempengaruhi attitudinal loyalty, 

dan dalam pengaruh brand trust terhadap attitudinal loyalty terdapat dua variabel yang 

mempengaruhi yaitu variabel utilitarian value dan hedonic value yang merupakan 

produk level control. 

Berdasarkan penelitian tersebut objek yang diajukan untuk penelitian ini adalah 

susu Ultra High Temperature (UHT) dengan merek Ultra yang dikeluarkan oleh PT 

Ultrajaya. Objek dipilih karena susu UHT merupakan jenis susu yang telah di konsumsi 

oleh banyak konsumen dan telah menjadi pilihan utama dalam mengkonsumsi susu. 

Dilihat dari pengolahannya, susu UHT menjadi pilihan terbaik. Karena proses 

pemanasannya yang singkat, susu UHT sudah terbebas dari bakteri dan segala 

mikroorganisme lain, namun tidak kehilangan manfaatnya. Kesegaran susu, cita rasa, 

warna, dan kandungan nutrisinya dapat dipertahankan. Agar tidak terkontaminasi 

bakteri, susu UHT dikemas dalam aseptic packaging. Tetra Pak melakukan pengemasan 

enam lapis, yang terdiri dari polietilen yang melindungi kelembaban dari luar; karton 

yang memberikan stabilitas; lapisan perekat dari polietiles; aluminium foil yang 

melindungi dari oksigen, rasa, aroma, dan cahaya; adhesive polymer untuk perekat; dan 

m-polietilen sebagai sealing. Kemasan ini juga ramah lingkungan, karena 74%-nya 

terbuat dari kertas (www.Antaranews.com). Selain itu UltraMilk merupakan pioner susu 

UHT di Indonesia dan menjadi pemimpin pasar dengan pangsa pasar lebih dari 50% , hal 
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ini dikarenakan Ultrajaya selama lebih dari 40 tahum menyediakan produk susu UHT 

berkuaitas tinggi dan berhasil memimpin pasar di industri dengan tetap konsisten 

menjaga mutu, rasa, dan kealamian produk ultraMilk. Edukasi mengenai pentingnya   

susu cair sebagai bagian dari “healthy habit” bagi keluarga Indonesia merupakan 

tantangan tersendiri bagi Ultrajaya semenjak didirikan.(swa.co.id) 

Teknik pengemasan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi agar susu tetap 

steril, tidak memerlukan bahan pengawet, dan dapat bertahan hingga 1 tahun tanpa 

dimasukkan ke lemari es, selama kemasan tidak dibuka. Jika sudah dibuka, susu harus 

dimasukkan ke dalam lemari es. Karena sudah berbentuk cair, susu UHT juga lebih 

praktis dan dapat lebih cepat untuk di konsumsi.  

Faktor lain dari pemilihan obyek ini adalah karena susu UHT merupakan jenis 

susu yang dipilih konsumen karena nilai manfaat dan kualitas dari susu yang dirasa baik 

serta sehingga mempengaruhi kepercayaan dan respon positif konsumen sehingga 

menimbulkan komitmen konsumen terhadap merek tersebut atau attitudinal loyalty, 

sehingga banyak orang saat ini memilih susu UHT Ultra. Hal tersebut dapat lebih 

menggambarkan pengaruh dari Utilitarian Value dan Hedonic Value  terhadap 

Attitudinal Loyalty melalui Brand Trust yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian  

Desain penelitian memiliki definisi sebagi sebuah kerangka kerja yang digunakan 

dalam melakukan sebuah penelitian, desain penelitian memberikan serangkaian prosedur 

yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur untuk dapat menjawab 

permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). 
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian descriptive, penelitian tersebut 

merupakan penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam menentukan, 

mengevaluasi, dan memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah. 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 

akan dilakukan satu kali dalam suatu periode (cross sectional design). Cross sectional 

design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai 

sampel tertentu dari elemen populasi hanya sekali (Malhotra, 2010). 

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei kuesioner kepada responden 

yaitu melalui daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan beberapa pilihan 

jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari data survei kuesioner tersebut kemudian 

diolah oleh peneliti dengan metode statistik menggunakan metode analisis Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan software AMOS 21. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data digunakan dalam penelitian sangat berhubungan dengan jenis data 

yang diambil. Data yang digunakan diharapkan sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi, sehingga mampu menjawab hipotesis yang telah dinyatakan dan dapat 

menyelesaikan masalah penelitian. Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, 

diantaranya adalah : 

3.3.1 Data Primer  

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini adalah dengan 
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meyebarkan kuesioner pada responden yang sudah pernah mengkonsumsi susu Ultra 

High Temperature.  

Kuesioner yang digunakan terdiri dari lima bagian, yaitu : 

1. Pertanyaan mengenai Utilitarian Value  (4 indikator) 

2. Pertanyaan mengenai Hedonic Value  ( 5 indikator) 

3. Pertanyaan mengenai Brand Trust ( 7 indikator) 

4. Pertanyaan mengenai Attitudinal Loyalty  (5  indikator) 

3.3.2 Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi penelitian dilakukan 

apabila  penelitian yang dilakukan yaitu dengan meneliti semua elemen yang ada dalam 

suatu wilayah tertentu. Maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi 

populasi atau studi sensus (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen susu Ultra High Temperature (UHT). 

3.4.2 Sampel Penelitian 

  Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2012). Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu 

sampel nonprobability sampling dengan teknik convenience sampling dimana peneliti 
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menggunakan atau memilih orang yang tersedia dan mudah diakses. Pada penelitian ini 

sampel yang digunakan adalah pada sejumlah konsumen susu UHT. Menurut Hair, 

Black, Babin, & Anderson, 2010, metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel 

yang sesuai adalah antara 100-200 . Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 400, 

maka metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan ukuran-ukuran 

goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator kali 

5 sampai 10 (Hair et al, 2010). Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah 

sebagai berikut: 

   Jumlah sampel = Indikator x 5 

   Jumlah sampel = 21 x 8  = 168 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang 

diadopsi berdasarkan kuesioner dalam penelitiansebelumnya dalam bentuk skala likert. Skala 

likert adalah skala yang digunakan untuk menandai tingkat persetujuan atau 

ketidaksetujuanterhadap masing-masing pernyataan. Masing -masing item pernyataan 

mempunyai 7 tingkat pengukuran mulai dari sangat tidak setuju (1) sampai dengan sangat 

setuju (7) (Malhotra,2010) 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Utilitarian Value (UV) Utilitarian value 

adalah salah satu 
faktor yang 

digunakan 

konsumen untuk 

mengambil suatu 
keputusan 

pembelian 

(Ailawadi et al., 
2003) 

UV1: Susu Ultra dapat 

membuat saya sehat 
UV2: Susu Ultra memenuhi 

kebutuhan gizi saya 

UV3: Susu Ultra dapat 

memenuhi apa yang saya 
butuhkan dari produk susu 

UV4: Mengkonsumsi susu 

adalah sebuah keharusan 
bagi saya (Chaudhuri & 

Hoolbrook, 2001) 

 

Likert Scale 

1-7 

Hedonic Value (HV) 
 

 

Hedonic value 
merupakan 

pandangan hidup 

yang mementingkan 
kesenangan dan 

kenikmatan yang 

dirasakan yang 
berasal dari 

produk/jasa. 

(Philstrom, 2007) 

HV1 : Susu Ultra membuat 
saya bahagia 

HV2 : Susu Ultra dapat 

membuat saya segar 
kembali setelah melakukan 

aktivitas sehari-hari 

HV3 : Susu Ultra membuat 
saya bersemangat  

HV4 : Susu Ultra membuat 

saya merasa relax 

HV5: Saya mengkonsumsi 
susu Ultra karena saya 

ingin, bukan karena saya 

butuh. (Sarkar, 2011) 
 

Likert Scale  
1-7 

 

Brand Trust (BT) 

 

 

Brand trust  adalah 

rasa aman yang 

dimiliki oleh 
seorang konsumen 

melalui interaksinya 

dengan merek, yang 
didasarkan pada 

persepsi konsumen 

bahwa merek 

tersebut dapat 
dipercaya dan 

bertanggung jawab 

untuk kepentingan 
dan kesejahteraan 

konsumen. (Aaker, 

2008) 

BT1: Saya percaya susu 

Ultra memiliki kualitas 

yang terjamin 
BT2: Saya percaya susu 

Ultra sangat bisa diandalkan 

BT3: Susu Ultra sangat 
terpercaya 

BT4: Susu Ultra memiliki 

reputasi yang baik 

BT5: Susu Ultra merupakan 
produk yang terkemuka 

BT6: Saya merasa yakin 

saat mengkonsumsi susu 
Ultra 

BT7: Dari banyak merek 

susu UHT yang tersedia 
susu merek Ultra yang saya 

percaya 

(Soong C.H, Kao Y.T, 

Juang S.T) 

Likert Scale 

1-7  
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             Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel                                

                                                                                         (Lanjutan) 

Sumber: Data telah diolah kembali oleh peneliti 

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 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Attitudinal Loyalty 
(AL) 

Attitudinal Loyalty 
merupakan 

kecenderungan sikap 

konsumen terhadap 

merek sebagai fungsi 
dari proses psikologis, 

termasuk preferensi 

sikap dari komitmen 
terhadap merek (Jacoby 

dan Chestnut, 2002) 

AL1: Saya mengatakan 
hal positif tentang susu 

Ultra kepada orang lain 

AL2: Saya 

merekomendasikan susu 
Ultra pada seseorang 

yang meminta saran 

kepada saya 
AL3: Saya mendorong 

teman-teman dan kerabat 

untuk mengkonsumsi 

susu Ultra 
AL4: Saya 

mempertimbangkan susu 

Ultra sebagai pilihan 
utama saya untuk 

konsumsi susu di 

kemudian hari 
AL5: Saya akan 

mengkonsumsi susu 

Ultra di masa mendatang 

(Swaig Wigand, 2009) 

Likert Scale 
1-7 
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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. 

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

3.6.1 Variabel-Variabel Dalam SEM  

 

3.6.1.1 Variabel Laten  

 

Dalam SEM variable kunci yang menjadi perhatian adalah variabel laten (Laten 

Variable, sering disingkat LV) atau konstruk laten. Variabel laten merupakan konsep 

abstrak, contohnya: perilaku orang, sikap (attitude), perasaaan dan motivasi. Variabel 

laten ini hanya dapat diamati secara tidak langsung dan tidak sempurna melalui efeknya 

pada variabel teramati. SEM mempunyai 2 jenis variable laten yaitu eksogen dan 

endogen.  

SEM membedakan kedua variabel ini berdasarkan atas keikutsertaan mereka 

sebagai variabel terikat pada persamaan-persamaan dalam model. Variabel eksogen 

selalu muncul sebagai variable bebas pada semua persamaan yang ada dalam model. 

Sedangkan variable endogen merupakan variable terikat pada paling sedikit satu 

persamaan dalam model, meskipun di semua persamaan sisanya variabel tersebut adalah 
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variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel beberapa variabel laten eksogen dan 

endogen, yaitu : 

Utilitarian value dan hedonic value (variabel eksogen), brand trust (variabel eksogen-

endogen), dan attitudinal loyalty (variabel endogen)  

 

                      

Gambar 3. 1 Path Diagram 

Sumber: Ilustrasi penggambaran model menggunakan AMOS 21 

3.6.1.2 Variabel Teramati  

Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur (measured variable, 

disingkat MV) adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan 

sering disebut sebagai indikator. Variabel teramati yang berkaitan atau merupakan efek 

dari variabel laten eksogen (ksi) diberi notasi matematik dengan label X, sedangkan yang 

berkaitan dengan variabel laten endogen (eta) diberi label Y.  
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3.6.2 Identifikasi (Identification)  

Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya nilai 

yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan kemungkinan persamaan 

simultan tidak ada solusinya. Ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan, 

yaitu:  

1. Under-Indentified 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). Under-identified model pada SEM mempunyai degree of 

freedom  

= jumlah data yang diketahui – jumlah parameter yang diestimasi < 0. Jadi dapat 

disimpulkan, model yang under-identified mempunyai degree of freedom negatif.  

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 nol.  

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih 

kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model yang over-identified 

mempunyai degree of freedom positif. 

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 
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beberapa asumsi dan persyaratan penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan 

metode SEM. 

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

1. Sample Size 

Pada umumnya dikatakan bahwa penggunaan SEM membutuhkan jumlah 

sampel yang besar agar hasil yang didapat mempunyai kredibilitas yang cukup 

(trustworthy results) (Santoso, 2012). Penelitian ini membutuhkan sampel 

sebanyak 168, dan jumlah sampel yang dibutuhkan sesuai dengan aturan 

jumlah sample size menurut Hair et al yaitu antara 100-200 sampel.  

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. 

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 
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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. 

    ө         ө           ө                 

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 

teramati (X dan Y) dalam model. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

software AMOS 21 for windows dalam melakukan estimasi. 

  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 
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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 

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 

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), yaitu 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   
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                                                  Tabel 3. 2 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

tersebut 

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). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut. 
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dimana standardized loading (std.loading) dapat diperoleh secara 

langsung dari hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement 

error untuk setiap indikator atau variabel teramati (Hair et al, 2010). 

b. 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. 

3.6.4.3 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. 
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1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan 

absolut, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM 

adalah sebagai berikut. 

a. Chi-square (X
2
) 

Chi-square digunakan untuk menguji seberapa dekat kecocokan antara 

matrik kovarian sampel S dengan matrik kovarian model ∑(ө). Uji 

statistik χ
2 

adalah: 

                 ө   

Yang merupakan sebuah distribusi Chi-square dengan degree of 

freedom (df) sebesar c-p. Peneliti berusaha memperoleh nilai X
2
 yang 

rendah yang menghasilkan significance level lebih besar atau sama 

dengan 0,05 (p ≥ 0,05). Hal ini menandakan bahwa hipotesis nol 

diterima dan matriks input yang diprediksi dengan yang sebenarnya 

tidak berbeda secara statistik.  

b. Goodness of Fit Index (GFI) 

GFI dapat diklasifikasikan sebagai ukuran kecocokan absolut,karena 

pada dasarnya GFI membandingkan model yang dihipotesiskan dengan 

tidak ada model sama sekali (∑(ѳ)). Rumus GFI adalah sebagai berikut. 

       
  

  
 

c. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. 
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dimana,   
          

  

   
    

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

≤ 0,08 menunjukan good fit. 

d. 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 

a. 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. 

 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. 
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Tabel 3. 3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang bisa diterima 

Absolute –Fit Measures 

Statistic Chi-Square (χ²) 

Mengikuti uji statistik yang berkaitan dengan 

persyaratan signifikan. Semakin kecil semakin 

baik. 

Goodness of-Fit Index (GFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih 

tinggi adalah lebih baik. GFI ≥ 0,90 adalah good 

fit, sedang 0,80 ≤ GFI ≤ 0,90 adalah marginal fit.  

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 close fit.  

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 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Susu Ultra High Temperature (UHT) Ultrajaya 

   PT Ultrajaya merupakan perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman 

salah satu produk yang di konsumsi PT Ultrajaya adalah susu Ultra High Temperature 

(UHT). Bearawal dari pabrik susu rumahan pada tahun 1958 di Bandung Jawa Barat, PT 

Ultrajaya berkembang, hingga selanjutnya di tahun 1971 PT Ultrajaya melebarkan 

bisnisnya menjadi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company. Saat ini  PT 

Ultrajaya masih unggul sebagai produsen susu segar alami dan minuman ringan untuk 

seluruh konsumen Indonesia dengan berbagai varian brandnya, diantaranya seperti 

UltraMilk untuk produk susu segarnya, Teh Kotak untuk minuman teh segarnya, dan Sari 

Kacang Ijo, Sari Asem Asli untuk produk minuman sehatnya. Adapun produk minuman 

ringan yang di produksi PT Ultrajaya khusus untuk di pasar eksport. Saat ini brand  

unggulan PT Ultrajaya adalah UltraMilk, susu UltraMilk yang dikeluarkan PT Ultrajaya 

masih unggul diantara segmen produk cair.  

PT Ultrajaya memiliki lahan perkebunan dan peternakan yang berlokasi di tengah 

lahan perkebunan dataran tinggi Bandung, dimana tersedia sumber daya alam alami 

berkualitas baik, sebagai bahan baku produk yang di produksi PT Ultrajaya. Bahan baku 

yang segar dan nutrisi yang terkandung di dalamnya kemudian di proses dengan teknologi 

Ultra High Temperature (UHT) dan digabungkan dengan teknologi pengemasan aseptik. 

Saat ini hampir 90% total produksi PT Ultrajaya didistribusikan ke seluruh konsumen di 

seluruh pelosok Indonesia, sementara kurang lebih 10% produksi di ekspor ke beberapa 

negara di Benua Asia, Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Amerika. (Ultrajaya.co.id) 
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4.1.2 Susu Ultra High Temperature (UHT) 

 Susu Ultra High Temperature merupakan susu yang diolah Ultra High Temperature 

merupakan metode pengawetan susu. Metode pengawetan susu yang bernama Ultra High 

Temperature ini digunakan PT Ultrajaya untuk mengolah susu sapi murni yang di produksi 

oleh PT Ultrajaya. susu Ultra High Temperature merupakan susu yang diolah yaitu dengan 

cara dipanaskan selama 2-3 detik dengan suhu 135 sampai 150°C dan segera didinginkan 

hingga 4-5°C. Waktu pemanasan yang singkat dimaksudkan untuk mencegah kerusakan nilai 

gizi susu serta untuk mendapatkan warna, aroma, dan rasa yang relatif tidak berubah seperti 

aslinya. Semua kuman atau mikroorganisme termasuk bakteri patogen dihancurkan oleh suhu 

ultra tinggi.  

Susu yang telah diolah melalui metode Ultra High Temperature dapat disimpan 

setidaknya enam minggu. Susu UHT lebih bagus daripada susu bubuk, susu bubuk berasal 

dari susu segar yang kemudian dikeringkan, umumnya menggunakan spray dryer atau roller 

dryer. Kerusakan protein akibat proses pengeringan dari susu cair menjadi susu bubuk 

tersebut yaitu sebesar 30%. Kerusakan vitamin dan mineral juga lebih banyak terjadi pada 

pengolahan susu bubuk. Kelebihan susu UHT dibandingkan dengan susu jenis lainnya 

adalah: 

a. Aman untuk di konsumsi, karena telah bebas dari mikroba pembusuk dan mikroba 

penyebab penyakit 

b. Memiliki warna, rasa, dan tampilan yang mirip dengan susu sapi segar 

c. Sangat praktis untuk di konsumsi dan dapat bertahan tanpa disimpan di dalam 

kulkas 

d. Mengandung zat gizi yang sangat bermafaat bagi pemeliharaan kesehatan tubuh 

yang optimal. (www.wikipedia.com) 
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4.1.2.1 Visi dan Misi PT Ultrajaya 

1. Visi 

Menjadi industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia, 

dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen, dan menjunjung tinggi 

kepercayaan para pemegang saham serta mitra kerja perusahaan. 

2. Misi 

Menjalankan usaha yang dilandasi dengan kepekaan yang tinggi untuk senantiasa 

berorientasi kepada pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk 

senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat 

memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggung jawaban kepada pemegang 

saham. 

4.2 Uji Validitas dan Realibilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor yaitu pada hasil pre-test 

yang berjumlah 68 responden. Pre-test dilakukan 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.  
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(Lanjut) 

Tabel 4.1 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 

Utilitarian 

Value 

UV1 
 

 
 

 

0,832 

 

 
 

 

0,000 

0,810  

 
 

 

79,473% 

0,913 Valid 

UV2 
0,778 0,938 Valid 

UV3 
0,872 0,897 Valid 

UV4 
0,901 0,813 Valid 

 

Hedonic 

Value 

HV1 
 

 

 
 

 

0,845 

 

 

 
 

 

0,000 

0,918  

 

 
 

 

70,921% 

0,879 Valid 

HV2 
0,759 0,949 Valid 

HV3 
0,775 0,938 Valid 

HV4 
0,893 0,907 Valid 

HV5 
0.954 0,415 Valid 

Brand Trust 

BT1 
 
 

 

 
 

 

 
0,918 

 
 

 

 
 

 

 
0,000 

0,929  
 

 

 
 

 

 
80,350% 

0,936 Valid 

BT2 
0,909 0,823 Valid 

BT3 
0,920 0,935 Valid 

BT4 
0,876 0,919 Valid 

BT5 
0,907 0,915 Valid 

BT6 
0,935 0,853 Valid 

BT7 
0,960 0,888 Valid 

          Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 
 

 

 
Attitudinal 

Loyalty 

AL1  
 

 

 
 

0,863 

 
 

 

 
 

0,000 

0,844  
 

 

 
 

80,472% 

0,882 Valid 

AL2 0,855 0,896 Valid 

AL3 0,905 0,921 Valid 

AL4 0,849 0,895 Valid 

AL5 0,862 0,891 Valid 

Pengaruh Utilitarian Value..., Zahra Anggraeni, Ma.-Ibs, 2014



 

43 

 

Berdasarkan tabel 4.1, yaitu hasil uji validitas dan reliabilitas dari pre-test, semua 

indikator pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan 

atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid. 

Karena indikator pernyataan dalam pre-test yang dilakukan telah valid, maka tidak perlu ada 

indikator yang harus disingkirkan karena semua indikator dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 

Uji realibilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan realibilitas indikator 

pertanyaan – pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabel. 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 adalah hasil 

analisis reliabilitas indikator penelitian 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Utilitarian Value 0,908 Reliabel 

Hedonic Value 0,883 Reliabel 

Brand Trust 0,959 Reliabel 

Attitudinal Loyalty 0,939 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas hasil dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian, yaitu utilitarian value, hedonic value, Brand Trust, dan Attitudinal 

Loyalty memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil tersebut menyatakan jika pernyataan 
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indikator dalam kuesioner ditanyakan pada responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan 

cenderung tetap dan konsisten. 

4.3  Profil Responden 

  Profil responden yang dicantumkan dalam kuesioner adalah untuk menjelaskan dan 

menggambarkan demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan pekerjaan. 

4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 21 

 Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang berjumlah 168 

orang, dapat dilihat bahwa responden dengan jenis kelamin wanita berjumlah 131 orang 

(77,98%) dan responden dengan jenis kelamin pria berjumlah 37 orang (22,08%). Hal ini 

menunjukkan jumlah responden wanita lebih besar daripada jumlah reponden pria. 

 

 

 

 

Pria 
22,02% 

Wanita 
77,98% 
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4.3.2 Usia Responden  

 
Gambar 4. 1 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 21 

4.3.3 Pendidikan Terakhir  

 

Gambar 4. 2 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 

Berdasarkan pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki latar 

belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 94 orang atau sebesar 

56% dari total seluruh responden, kemudian yang kedua responden yang mengisi kuesioner 

penelitian berlatar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) yang berjumlah 50 orang atau 

sebesar 29,8%, peringkat ketiga yaitu responden dengan latar belakang pendidikan Diploma 

(D3) yaitu berjumlah 20 orang atau sebesar 11,9%, peringkat ke-empat responden dengan 

16-25 
84% 

26-35 
10% 

36-45 
5% 

>46 
1% 

SMA 
56% 

SMK 
1% 

D3 
12% 

S1 
30% 

S2 
1% 
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latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Magister (S2) memilki 

jumlah yang sama SMK 2 orang dan S2 2 orang atau sebesar 1,2%. 

4.3.4 Pekerjaan Responden 

 

           Gambar 4. 3 Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 2 

 

Berdasarkan pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa mayoritas pekerjaan reponden adalah 

pelajar atau mahasiswa yaitu dengan jumlah 108 orang atau sebesar 64,3%, lalu pekerjaan 

responden berikutnya yaitu pegawai dengan jumlah 47 orang atau sebesar 28%, selanjutnya 

pekerjaan responden yaitu wiraswasta dengan jumlah 8 orang atau sebesar 4,8%, dan 

pekerjaan responden yang terakhir adalah ibu rumah tangga dengan jumlah 5 orang atau 

sebesar 3%. 

4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah  dipaparkan pada bab tiga, metode analisis 

data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling dengan 

software AMOS 21 sebagai alat dalam 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. Selanjutnya apabila telah diketahui semua hasil pengolahan data, hasil data yang 

telah diolah akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan pada hasil 

Pelajar/M
ahasiswa 

64% 

Pegawai 
28% 

Wiraswasta 
5% 

Ibu rumah 
tangga 

3% 

Pengaruh Utilitarian Value..., Zahra Anggraeni, Ma.-Ibs, 2014



 

47 

 

analisis data SEM. Kemudian, terdapat alat bantu atau software tambahan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Microsoft Office Excel 2010 dan SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menerapkan analisis 

Structural Equation Model (SEM) sebagai upaya pengujian hipotesis.Spesifikasi model path 

diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada bab III pada gambar 3.1, dimana model 

penelitian terdiri dari 4 variabel, 3 hipotesis, dan 21 indikator untuk menguji adanya 

hubungan antara variabel-variabel yang dijadikan hipotesis.  

4.4.2 Identifikasi Model  

Analisis Structural Equation Modelling (SEM) dapat dilanjutkan apabila hasil dari 

identifikasi model menunjukkan bahwa model termasuk dalam 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 186. Hal ini mengidentifikasikan bahwa model termasuk kategori over-identified  

karena memiliki nilai df positif. Karena model over-identified  memiliki niai df positif maka 

analisis data SEM dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.  

Tabel 4. 1 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 231 

Number of distinct parameters to be estimated 45 

Degrees of freedom (231-45) 186 

 Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS21 

4.4.3 Estimasi Model 

            Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil estimasi 

model perlu di evaluasi 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 Structural Equation Modelling 

(SEM) membutuhkan jumlah sampel yang besar agar hasil yang didapat mempunyai 

kredibilitas yang cukup (trustworthy results). Sampai saat ini tidak ada kesepakatan tentang 

jumlah minimum sampel yang dibutuhkan, namun  dapat digunakan jumlah sampel dalam 

menggunakan SEM adalah antara 100-200 data sampel. Jumlah sampel data pada penelitian 

ini telah memenuhi asumsi SEM, yaitu 168 data. (Santoso, 2012) 

4.4.3.2 Uji Normalitas Data  

            Selanjutnya adalah menguji tingkat data yang digunakan pada penelitian ini. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengamati 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 4.4 di bawah ini.  

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data 

Variable Min max Skew c.r. Kurtosis c.r 

UV1 1,000 7,000 -,077 -,408 -,934 -2,471 

UV2 1,000 7,000 -,015 -,078 -,791 -2,092 

UV3 1,000 7,000 -,260 -1,377 -,573 -1,515 

UV4 1,000 7,000 ,462 2,442 -,590 -1,562 

HV1 1,000 7,000 ,130 ,685 -,640 -1,694 

HV2 1,000 7,000 ,012 ,065 -,589 -1,558 

HV3 1,000 7,000 ,008 ,041 -,494 -1,308 

HV4 1,000 7,000 -,137 -,723 -,447 -1,182 

HV5 1,000 7,000 -.389 -2,058 ,-535 -1,415 

BT1 2,000 7,000 -,508 -2,686 -,658 -1,741 

BT2 1,000 7,000 -,156 -,824 -,636 -1,682 

BT3 2,000 7,000 -,186 -,983 -,864 -2,287 

BT4 1,000 7,000 -,407 -2,155 -,625 -1,654 

BT5 1,000 7,000 -,589 -3,117 -,294 -,779 

BT6 1,000 7,000 -,433 -2,289 -,443 -1,172 

BT7 1,000 7,000 -,417 -2,208 -,520 -1,377 

AL1 1,000 7,000 -,211 -1,116 -,553 -1,462 
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Variable Min max Skew c.r. Kurtosis c.r 

AL2 1,000 7,000 -0,53 -,281 -,766 -,2,027 

AL3 1,000 7,000 ,177 ,937 -,862 -2,279 

AL4 1,000 7,000 -,043 -,229 -,811 -2,147 

AL5 1,000 7,000 -,022 -,114 -,910 -,2,406 

Multivariate 177,243 36,958 

Sumber: Hasil pengolahan data diakukan oeh peneliti dengan SPSS 21 

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

kanan (disebut simetris dengan nilai skewness 0), serta mempunyai keruncingan yang ideal 

(angka kurtosis 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 di uji adalah seberapa miring dan seberapa runcing suatu distribusi sehingga masih 

dapat dianggap normal meskipun tidak benar-benar berdistribusi normal.  

               Angka pembanding tersebut adalah 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 diantara  

-2,58 sampai +2,58. Tetapi jika angka-angka tersebut berada di bawah -2,58 atau di atas 

+2,58 distribusi dapat dikatakan tidak normal (Santoso, 2012). 

              Dari hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel 4.4, dapat dilihat uji 

normalitas pada setiap variabel (univariate normality). Dala penelitian ini angka c.r.skewness 

berada diantara  -2,58 sampai +2,58 sehingga angka c.r.skewness dikatakan normal. Namun 

secara keseluruhan (multivariate normality) distribusi data tidak normal karena nilai angka 

multivariate-nya 36,958, hal ini berarti nilai tersebut tidak berasa di antara nilai -2,58 dan 

+2,58. 
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4.4.4 Hasil Uji Pengukuran Model (Measurement Model Fit) 

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 yang 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, sebuah konstruk mempunyai 

reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (VE) 

≥ 0,50. 

 Hasil pengolahan data pada uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dapat 

di lihat pada tabel 4.5 di bawah ini  

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kriteria 

Construct 

Reliability 

Variance 

Extract 
Kesimpulan 

Utilitarian 

Value 

UV1 0,873 Valid 

0,908 0,714 Reliabel 
UV2 0,906 Valid 

UV3 0,880 Valid 

UV4 0,707 Valid 

Hedonic Value 

HV1 0,798 Valid 

0,667 0,903 Reliabel 

HV2 0,960 Valid 

Hv3 0,944 Valid 

HV4 0,858 Valid 

HV5 0,385 
Tidak 
Valid 
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Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kriteria 

Construct 

Reliability 

Variance 

Extract 
Kesimpulan 

Brand Trust 

BT1 0,936 Valid 

0,800 0,965 Reliabel 

BT2 0,849 Valid 

BT3 O,918 Valid 

BT4 0,925 Valid 

BT5 0,904 Valid 

BT6 0,861 Valid 

BT7 0,863 Valid 

Attitudinal 
Loyalty 

AL1 0,811 Valid 

0,705 0,923  Reliabel 

AL2 0,865 Valid 

AL3 0,850 Valid 

AL4 0,834 Valid 

AL5 0,837 Valid 

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

 Berdasarkan hasil tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa variabel teramati dalam 

penelitian ini memiliki nilai factor loading mencapai ≥ 0,70 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel latennya dinyatakan valid, karena telah 

memenuhi kriteria dari validitas. Dari tabel 4.5 diatas juga dapat dilihat bahwa semua nilai 

construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan semua nilai variance extracted (VE) ≥ 0,50. Namun dari 

tabel diatas terdapat indikator dalam satu variabel yang tidak valid yaitu variabel hedonic 

value. Salah satu indikator dari hedonic value dinyatakan tidak valid karena memilki nilai 

factor loading ≤ 0,70. 

  Selanjutnya karena dari variabel teramati dari uji validitas sebelumnya ditemukan 

angka yang tidak valid dari salah satu variabel yaitu hedonic value, maka salah satu indikator 

hedonic value di hapus, sehingga dilakukan kembali uji validitas dan menghasilkan data yang 

valid. Data hasil uji validitas dan reliabilitas ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kriteria 

Construct 

Reliability 

Variance 

Extract 
Kesimpulan 

Utilitarian 

Value 

UV1 0,873 Valid 

0,909 0,715 Reliabel 
UV2 0,906 Valid 

UV3 0,881 Valid 

UV4 0,707 Valid 

Hedonic Value 

HV1 0,795 Valid 

0,939 0,796 Reliabel 
HV2 0,961 Valid 

HV3 0,946 Valid 

HV4 0,856 Valid 

Brand Trust 

BT1 0,936 Valid 

0,965 0,800 Reliabel 

BT2 0,849 Valid 

BT3 0,918 Valid 

BT4 0,925 Valid 

BT5 0,904 Valid 

BT6 0,861 Valid 

BT7 0,863 Valid 

Attitudinal 

Loyalty 

AL1 0,811 Valid 

0,923 0,705 Reliabel 

AL2 0,865 Valid 

AL3 0,850 Valid 

AL4 0,834 Valid 

AL5 0,837 Valid 

 

Setelah dilakukan uji reliabilitas kembali, hasil dari construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan 

semua nilai variance extracted (VE) ≥ 0,50 memiliki hasil yang dapat diterima karena 

construct reliability (CR) dari penelitian ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,70 dan 

variance extracted (VE) yang lebih besar dari 0,50 yang membuktikan bahwa berdasarkan uji 

validitas dan reliabilitas penelitian ini dapat  diterima.  
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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 4.6 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan model 

keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 21. 

Tabel 4. 7 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kriteria 

Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit) 4,520 

Good 

Fit 

GFI 

GFI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ GFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

GFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,683 

Poor 

Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,145 

Marginal 

Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,839 

Marginal 

Fit 
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Tabel 4. 7 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kriteria 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 Berdasarkan tabel 4.6 di atas, kita dapat melihat beberapa ukuran GOF, GFI 

menunjukkan kecocokan yang kurang baik (poor fit) tetapi untuk CMIN/DF mengindikasikan 

kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran GOF yang lainnya, yaitu RMSEA dan CFI 

menunjukkan kecocokan yang marginal fit. Dengan demikian, model keseluruhan 

mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data kurang fit dengan model SEM. 

   Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, tidak jarang 

ditemukan model yang telah diusulkan adalah poor fit, salah satunya adalah dalam penelitian 

ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh peneliti dengan yang disarankan SEM 

adalah berbeda. Namun demikian, tidak semata-mata harus melakukan respesifikasi model 

untuk 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 
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hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model 

keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.  

Tabel 4. 8 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1               BT                UV 0,297 
 

*** 
Didukung 

Data 

2               BT                HV 0,606 
 

*** 
Didukung 

Data 

3               AL                 BT 0,813 
 

*** 

Didukung 

Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 Berdasarkan tabel 4.7 output regression weights dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Utilitarian value berpengaruh terhadap brand trust 

Setelah dilakukan pengujian data diperoleh nilai estimasti yaitu sebesar 0,297 yang 

dapat dilihat pada tabel output regression weights dan dengan nilai p *** yang berarti 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Karena hal tersebut utilitarian value memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap brand trust dan hipotesis dan dapat 

diterima. 

2. Hedonic value berpengaruh terhadap brand trust 

Setelah dilakukan pengujian data diperoleh nilai estimasi yaitu sebesar 0,606 yang 

dapat dilihat pada tabel output regression weights dan dengan nilai p*** yang berarti 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai probabilitas yang lebih kecil 

dari 0,05 maka hedonic value memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

brand trust dan hipotesis dapat diterima 

3. Brand trust berpengaruh terhadap attitudinal loyalty 

Setelah dilakukan pengujian data diperoleh nilai estimasi yaitu sebesar 0,813 yang 

dapat dilihat pada tabel output regression weights dan dengan nilai p*** yang berarti 
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nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai probabilitas yang lebih kecil 

dari 0,05 maka brand trust memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

attitudinal loyalty dan hipotesis dapat diterima. 

4.5  Pembahasan 

 Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel-variabel dalam 

penelitian ini setelah dilakukan pengujian telah memenuhi konstruk validitas dan reliabilitas, 

serta model pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode Structural Equation Modelling 

(SEM). Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, diketahui 

bahwa seluruh hipotesis memiliki hubungan yang signifikan. Hasil hipotesis antar variabel 

yang telah di uji dalam penelitian ini akan dibahas pada sub-bab berikut :  

4.5.1     Pengaruh Utilitarian Value terhadap Brand Trust  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa utilitarian value memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap brand trust. Hal ini menunjukkan bahwa suatu produk yang 

memiliki nilai manfaat akan lebih dipilih oleh konsumen. Apabila konsumen memilih suatu 

produk, berdasarkan objek pada penelitian ini yaitu susu Ultra High Temperature (UHT) 

konsumen akan memilih produk dengan memperhatikan nilai manfaat dari produk tersebut, 

apabila merek produk yang telah dipilih dapat dirasakan nilai manfaatnya oleh konsumen, 

maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap produk sehingga konsumen akan 

melakukan konsumsi kembali terhadap merek produk tersebut. Utilitarian value merupakan 

produk level control yang berpengaruh posit if terhadap brand trust (Hanzaee & Andervazh 

2012). Adanya manfaat yang dirasakan menimbulkan kenyamanan konsumen pada suatu 

produk akan berpengaruh pada brand trust, brand trust yang merupakan rasa aman yang 

dimiliki oleh seorang konsumen melalui interaksinya dengan merek, yang didasarkan pada 

persepsi konsumen bahwa merek tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk 

kepentingan dan kesejahteraan konsumen (Aaker, 2008) 
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4.5.2  Pengaruh Hedonic Value terhadap Brand Trust  

            Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa antara variabel hedonic value 

dan brand trust memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk, konsumen juga mengutamakan nilai hedonis 

yaitu niai kesenangan yang dirasakan oleh konsumen akan merek produk yang dipilihnya. 

Hedonic value atau nilai hedonis berasal dari pengalaman yang menyenangkan. Hedonic 

value berhubungan dengan kesenangan, gairah, fantasi, perasaan yang menyenangkan yang 

dirasakan konsumen (Hopkinson & amp; Pujari, 1999 dalam Dr.Ikram Dastan). Pengalaman 

yang menyenangkan yang dirasakan terhadap suatu brand setelah melakukan konsumsi brand 

tersebut, akan mempengaruhi konsumen sehingga timbul rasa percaya konsumen terhadap 

merek atau  brand  yang telah di konsumsi, sehingga timbul brand trust yang merupakan rasa 

aman yang dimiliki oleh seorang konsumen melalui interaksinya dengan sebuah merek yang 

didasarkan pada persepsi konsumen bahwa merek tersebut dapat dipercaya dan bertanggung 

jawab untuk kepentingan dan kesejahteraan konsumen (Aaker, 2008). 

4.5.3  Pengaruh Brand Trust terhadap Attitudinal Loyalty  

           Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel brand trust 

terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap attitudinal loyalty. Hasil tersebut sama 

atau sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chaudhuri & Hobrook, 2001). Brand 

trust akan menentukan brand loyalty atau komitmen konsumen terhadap merek karena 

adanya potensi kepercayaan dalam menciptakan hubungan yang sangat dihargai (Morgan & 

Hunt, 1994). Brand trust adalah rasa aman yang dimiliki oleh seorang konsumen melalui 

interaksinya dengan merek, yang didasarkan pada persepsi konsumen bahwa merek tersebut 

dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan kesejahteraan konsumen 

(Aaker, 2008). Kepercayaan terhadap merek akan mempengaruhi niat untuk melanjutkan 
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pembelian dan merangsang loyalitas sikap atau attitudinal loyalty yang tinggi (Chaudhuri & 

Holbrook, 2001) 

4.6           Implikasi Manajerial  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand trust 

terhadap attitudinal loyalty. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa brand trust 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap attitudinal loyalty. Attitudinal loyalty  

merupakan kecenderungan sikap konsumen secara psikologis untuk berkomitmen terhadap 

merek (Jacoby dan Chestnut, 2002) adanya loyalitas sikap atau attitudinal loyalty konsumen 

dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen terhadap suatu merek, dimana apabila konsumen 

telah memiliki rasa percaya maka konsumen akan memiliki komitmen untuk mengkonsumsi 

kembali.Variabel brand trust dipengaruhi oleh utilitarian value dan hedonic value. 

Berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa utilitarian value memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand trust, dan juga variabel hedonic value terbukti memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap brand trust.    

             Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan implikasi manajerial 

kepada pihak PT Ultrajaya selaku produsen dari susu Ultra High Temperature (UHT) dapat 

diberi masukan kepada PT Ultrajaya, diantaranya adalah sebagai berikut:  

1.  Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa utilitarian value memiliki pengaruh 

untuk mendorong terjadinya brand trust. Karena utilitarian value merupakan faktor 

yang mendorong adanya rasa percaya konsumen terhadap merek atau brand trust 

dengan adanya faktor utilitarian value dimana konsumen memilih merek produk 

berdasarkan nilai manfaatnya maka apabila ultramilk telah dirasakan manfaatnya oleh 

konsumen akan mempengaruhi brand trust. Berdasarkan data responden yang telah 

dipaparkan, konsumen ultramilk adalah wanita, dengan kisaran usia responden 16-25 

tahun, rata-rata konsumen yang mengkonsumsi ultramilk adalah pelajar/mahasiswa. 
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Berdasarkan data responden tersebut, mengkonsumsi susu bermanfaat untuk 

meningkatkan kalsium serta mencegah terjadinya osteoporosis. Para konsumen 

tersebut tentunya memiliki alasan dalam memilih dan mengkonsumsi ultramilk, salah 

satunya adalah nilai manfaat. Oleh karena itu pihak PT Ultrajaya harus terus 

memperhatikan nilai gizi dari produk susu UHT agar konsumen akan dapat terus 

percaya dan melakukan konsumsi kembali. Adapun hal yang dapat dikembangkan 

agar konsumen tetap memiliki loyalitas terhadap ultramilk, berdasarkan utilitarian 

value perlu diperhatikan bahwa supaya konsumen sadar akan keharusan untuk 

meminum susu maka PT Ultrajaya perlu menanamkan nilai dibenak konsumen 

dengan melakukan sosialisasi seperti kampanye yang bermaksud untuk mengajak 

masyarakat untuk meminum susu serta meningkatkan kesadaran kepada masyarakat 

akan manfaat susu. 

2. Berdasarkan penelitian ini ultramilk dapat membuat konsumen bahagia saat 

mengkonsumsi, hedonic value memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand 

trust, sehingga pihak manajerial PT Ultrajaya harus selalu memperhatikan produk 

susu UHT terutama dari segi cita rasa dan kemasan yang selalu di pelihara dan 

dikembangkan supaya dapat menarik perhatian konsumen karena berdasarkan 

variabel hedonic value, dimana konsumen akan lebih mementingkan kesenangan dan 

kenikmatan yang dirasakan dari produk yang telah di konsumsi (Philstrom, 2007), 

kemasan dan cita rasa ultraMilk harus selalu di perhatikan. Perhatian yang intensif 

terhadap produk juga harus dilakukan pada saat produk telah di supply ke minimarket 

dan supermarket yang telah bekerja sama dengan PT Ultrajaya, yang bertujuan untuk 

memastikan adakah kerusakan atau tidak pada produk, karena apabila terdapat 

kerusakan pada kemasan ultraMilk akan mengakibatkan rasa yang kurang segar 

sehingga apabila hal tersebut terjadi akan menurunkan kepercayaan konsumen 
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terhadap produk. Supaya hedonic value dapat selalu dirasakan oleh konsumen dari 

produk ultraMilk maka Ultrajaya dapat memberikan treatment kepada konsumen 

seperti mengadakan gathering untuk para konsumen ultraMilk, dimana acara tersebut 

antar konsumen dapat saling berbagi pengalaman mengenai kesehatan dan games, 

sehingga dari diadakannya gathering serta ditingkatkannya cita rasa dan kemasan 

yang lebih menarik akan dapat membuat konsumen merasakan bahagia pada saat 

mengkonsumsi produk. Selain itu PT Ultrajaya dapat menambahkan isi dari ultraMilk  

yang lebih banyak dari biasanya namun dengan harga yang tidak berbeda dari 

ultraMilk sebelumnya. 

3.  Berdasarkan penelitian ini, brand trust memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

attitudinal loyalty sehingga pihak manajerial PT Ultrajaya harus selalu menjaga 

kepercayaan konsumen dengan selalu memperhatikan nilai gizi, kemasan, dan cita 

rasa serta tanggal kadaluarsa produk, karena ultraMilk merupakan produk yang 

tergolong dalam kategori makanan dan minuman dimana sangat rentan untuk 

mengalami seperti rasa susu yang berubah menjadi asam atau mengental sebelum 

waktu kadaluarsa, hal ini disebabkan karena terdapat bagian kemasan yang terbuka 

sehingga angin masuk ke dalam kemasan. Apabila hal ini terjadi maka brand trust 

konsumen akan menurun, namun hal ini dapat di antisipasi dengan selalu 

memperhatikan kualitas produk agar trust konumen tetap terjaga dan mendorong 

attitudinal loyalty. Selain itu Ultrajaya dapat membuat suatu iklan yang menarik 

konsumen untuk mengkonsumsi ultraMilk, iklan yang berisi ajakan dan memberi 

kesadaran konsumen pentingnya susu, dan lalu iklan tersebut dapat meyakinkan 

konsumen bahwa ultraMilk adalah salah satu susu yang dapat dipercaya untuk 

memenuhi kebutuhan akan protein dan vitamin untuk tubuh. 
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Tabel 4.9 Implikasi Manajerial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data diolah oleh peneliti dengan SPSS 21 

 

Variabel Mean 

UV1 4,65 

UV2 4,64 

UV3 4,71 

UV4 3,46 

HV1 3,87 

HV2 4,23 

HV3 4,18 

HV4 4,21 

HV5 4,97 

BT1 5,26 

BT2 4,79 

BT3 4,96 

BT4 5,25 

BT5 5,40 

BT6 4,90 

BT7 5,01 

AL1 4,63 

AL2 4,40 

AL3 3,88 

AL4 4,36 

AL5 4,63 

Pengaruh Utilitarian Value..., Zahra Anggraeni, Ma.-Ibs, 2014



 

62 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1         Kesimpulan 

              Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan analisis Structural 

Equation Modelling (SEM) menunjukkan bahwa hasil dari tiga hipotesis yang diajukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Brand trust terbukti berpengaruh secara positif terhadap attitudinal loyalty 

2. Utilitarian value terbukti berpengaruh secara positif terhadap brand trust 

3. Hedonic value terbukti berpangaruh secara positif terhadap brand trust 

5.2       Saran 

Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan 

pada setiap hipotesis antar variabel. Penelitian ini tentunya masih memiliki banyak 

kekurangan sehingga masih perlu penyempurnaan kembali  pada penelitian di masa yang 

akan datang. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk perusahaan 

dan penelitian selanjutnya, diantaranya adalah: 

1. PT Ultrajaya sebagai perusahaan produsen susu UHT pertama di Indonesia harus 

terus memperhatikan kepuasan konsumen dengan memberikan suatu nilai manfaat 

kepada konsumen. Berdasarkan data responden yang telah dipaparkan, konsumen 

ultramilk adalah wanita, dengan kisaran usia responden 16-25 tahun, rata-rata 

konsumen yang mengkonsumsi ultramilk adalah pelajar/mahasiswa. Berdasarkan data 

responden tersebut, mengkonsumsi susu bermanfaat untuk meningkatkan kalsium 

serta mencegah terjadinya osteoporosis. Oleh karena itu pihak PT Ultrajaya harus 

terus memperhatikan nilai gizi dari produk susu UHT agar konsumen akan dapat terus 
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percaya dan melakukan konsumsi kembali. Karena susu merupakan minuman yang 

sangat dipercaya orang banyak sebagai minuman yang dapat memenuhi gizi tubuh, 

maka nilai manfaat utilitarian value sangat diutamakan oleh konsumen, oleh karena 

itu agar brand trust konsumen tetap terjaga, maka PT Ultrajaya harus memperhatikan 

nilai gizi dari susu UHT dan terus meningkatkan atau menambahkan vitamin yang 

terkandung dalam susu agar konsumen dapat lebih merasakan manfaat dari 

mengkonsumsi susu UHT. Ultrajaya juga dapat meyakinkan konsumen bahwa 

mengkonsumsi susu khususnya ultraMilk merupakan suatu hal yang harus dilakukan 

mengingat pentingnya susu bagi tubuh. 

2. Dalam melakukan konsumsi susu UHT untuk sebagian orang tidak hanya mencari 

manfaat dari susu saja, namun untuk sebagian orang yang mengutamakan nilai 

hedonis, mereka mengkonsumsi susu adalah karena mereka menyukai varian rasa dari 

susu UHT dan kemasan yang menarik perhatian orang-orang yang mengutamakan 

hedonic value, maka dari itu PT Ultrajaya harus terus mengembangkan produksi 

produknya terutama pada susu UHT dengan membuat jenis rasa baru dan kemasan 

yang lebih menarik serta jenis susu UHT jenis baru yang diciptakan, jika sebelumnya 

jenis susu UHT ada yang berjenis Low Fat Hi-Calcium, Ultra Mimi, dan Full Cream, 

maka mungkin PT Ultrajaya dapat menciptakan jenis baru yang dapat menarik 

perhatian konsumen.Selain itu Ultrajaya mungkin dapat menciptakan suatu nilai yang 

dapat membuat konsumen yang menganut nilai hedonis dapat merasakan kesenangan 

mereka saat mengkonsumsi UltraMilk dengan bonus satu susu pada setiap pembelian 

tiga susu misalnya. Ultrajaya juga dapat memberikan treatment kepada konsumen 

seperti mengadakan gathering untuk para konsumen ultraMilk, dimana acara tersebut 

antar konsumen dapat saling berbagi pengalaman mengenai kesehatan dan games. 
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3. Kepercayaan konsumen terhadap merek akan menimbulkan attitudinal loyalty 

konsumen, maka dari itu PT Ultrajaya harus menjaga brand trust konsumen dengan 

menjaga kualitas produk agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti susu yang 

sudah berubah rasa menjadi asam atau mengental sebelum tanggal kadaluarsanya 

sehingga menurunkan trust konsumen, tetapi hal tersebut tidak akan terjadi apabila 

pihak PT Ultrajaya terus mengontrol produknya baik yang masih berada di pabrik 

ataupun yang telah didistribusikan ke pasar, sehingga jika produk terus di kontrol dan 

complain - handling  akan produk terus ditingkatkan, sehingga attitudinal loyalty 

konsumen akan produk semakin baik dan semakin dapat diandalkan.Selain itu 

Ultrajaya dapat membuat suatu iklan yang menarik konsumen untuk mengkonsumsi 

ultraMilk, iklan yang berisi ajakan dan memberi kesadaran konsumen pentingnya 

susu, dan lalu iklan tersebut dapat meyakinkan konsumen bahwa ultraMilk adalah 

salah satu susu yang dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhan akan protein dan 

vitamin untuk tubuh. 
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Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas & Reliabilitas Pre-Test 

Validitas Utilitarian Value 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,832 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 192,850 

Df 6 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

 UV1 UV2 UV3 UV4 

Anti-image Covariance 

UV1 ,260 -,127 -,096 -,013 

UV2 -,127 ,216 -,088 -,114 

UV3 -,096 -,088 ,325 -,052 

UV4 -,013 -,114 -,052 ,502 

Anti-image Correlation 

UV1 ,810a -,536 -,330 -,037 

UV2 -,536 ,778a -,334 -,346 

UV3 -,330 -,334 ,872a -,128 

UV4 -,037 -,346 -,128 ,901a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

UV1 1,000 ,833 

UV2 1,000 ,880 

UV3 1,000 ,804 

UV4 1,000 ,662 

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 3,179 79,473 79,473 3,179 79,473 79,473 

2 ,437 10,929 90,402    

3 ,234 5,851 96,253    

4 ,150 3,747 100,000    
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Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

UV1 ,913 

UV2 ,938 

UV3 ,897 

UV4 ,813 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Validitas Hedonic Value 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,829 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 270,729 

Df 10 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

 HV1 HV2 HV3 HV4 HV5 

Anti-image Covariance 

HV1 ,349 -,012 -,054 -,097 -,009 

HV2 -,012 ,118 -,094 -,066 -,028 

HV3 -,054 -,094 ,133 -,005 ,011 

HV4 -,097 -,066 -,005 ,282 -,044 

HV5 -,009 -,028 ,011 -,044 ,896 

Anti-image Correlation 

HV1 ,918a -,059 -,251 -,308 -,016 

HV2 -,059 ,759a -,749 -,364 -,085 

HV3 -,251 -,749 ,775a -,027 ,032 

HV4 -,308 -,364 -,027 ,893a -,087 

HV5 -,016 -,085 ,032 -,087 ,954a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

HV1 1,000 ,772 

HV2 1,000 ,900 

HV3 1,000 ,880 

HV4 1,000 ,822 

HV5 1,000 ,172 

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 3,546 70,921 70,921 3,546 70,921 70,921 

2 ,872 17,431 88,351    

3 ,282 5,632 93,984    

4 ,231 4,615 98,598    

5 ,070 1,402 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

HV1 ,879 

HV2 ,949 

HV3 ,938 

HV4 ,907 

HV5 ,415 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Validitas Brand Trust 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,918 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 507,662 

Df 21 

Sig. ,000 
 

Anti-image Matrices 

 BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 

Anti-image Covariance 

BT1 ,157 -,025 -,053 -,040 -,012 -,069 -,001 

BT2 -,025 ,338 -,076 ,052 -,020 -,080 -,064 

BT3 -,053 -,076 ,157 -,024 -,026 ,023 -,048 

BT4 -,040 ,052 -,024 ,133 -,083 -,034 -,021 

BT5 -,012 -,020 -,026 -,083 ,158 ,011 -,021 

BT6 -,069 -,080 ,023 -,034 ,011 ,323 -,050 

BT7 -,001 -,064 -,048 -,021 -,021 -,050 ,277 

Anti-image Correlation 

BT1 ,929a -,109 -,336 -,277 -,078 -,308 -,006 

BT2 -,109 ,909a -,331 ,248 -,087 -,242 -,209 

BT3 -,336 -,331 ,920a -,169 -,162 ,102 -,230 

BT4 -,277 ,248 -,169 ,876a -,577 -,165 -,108 

BT5 -,078 -,087 -,162 -,577 ,907a ,049 -,099 

BT6 -,308 -,242 ,102 -,165 ,049 ,935a -,167 

BT7 -,006 -,209 -,230 -,108 -,099 -,167 ,960a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

BT1 1,000 ,876 

BT2 1,000 ,677 

BT3 1,000 ,874 

BT4 1,000 ,845 

BT5 1,000 ,837 

BT6 1,000 ,728 

BT7 1,000 ,788 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

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

1 5,625 80,350 80,350 5,625 80,350 80,350 

2 ,449 6,421 86,771    

3 ,324 4,631 91,403    

4 ,243 3,465 94,867    

5 ,161 2,303 97,170    

6 ,111 1,585 98,755    

7 ,087 1,245 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

BT1 ,936 

BT2 ,823 

BT3 ,935 

BT4 ,919 

BT5 ,915 

BT6 ,853 

BT7 ,888 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Validitas Attitudinal Loyalty 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,863 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 297,907 

Df 10 

Sig. ,000 
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Anti-image Matrices 

 AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 

Anti-image Covariance 

AL1 ,260 -,146 -,067 ,000 -,010 

AL2 -,146 ,247 -,048 -,021 -,023 

AL3 -,067 -,048 ,239 -,075 -,054 

AL4 ,000 -,021 -,075 ,241 -,137 

AL5 -,010 -,023 -,054 -,137 ,256 

Anti-image Correlation 

AL1 ,844a -,578 -,268 -,002 -,040 

AL2 -,578 ,855a -,197 -,086 -,093 

AL3 -,268 -,197 ,905a -,311 -,218 

AL4 -,002 -,086 -,311 ,849a -,550 

AL5 -,040 -,093 -,218 -,550 ,862a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

AL1 1,000 ,778 

AL2 1,000 ,802 

AL3 1,000 ,848 

AL4 1,000 ,802 

AL5 1,000 ,794 

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 4,024 80,472 80,472 4,024 80,472 80,472 

2 ,464 9,271 89,743    

3 ,196 3,918 93,661    

4 ,162 3,235 96,896    

5 ,155 3,104 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

AL1 ,882 

AL2 ,896 

AL3 ,921 

AL4 ,895 

AL5 ,891 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Relliabilitas Utilitarian Value 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 67 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 67 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,908 4 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

UV1 4,94 1,496 67 

UV2 4,94 1,455 67 

UV3 4,99 1,419 67 

UV4 3,88 1,710 67 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

UV1 13,81 16,795 ,826 ,870 

UV2 13,81 16,644 ,876 ,853 

UV3 13,76 17,578 ,804 ,879 

UV4 14,87 16,603 ,691 ,924 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

18,75 29,162 5,400 4 

 

Reliability Utilitarian Value 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 67 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 67 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,908 4 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

UV1 4,94 1,496 67 

UV2 4,94 1,455 67 

UV3 4,99 1,419 67 

UV4 3,88 1,710 67 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

18,75 29,162 5,400 4 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

UV1 13,81 16,795 ,826 ,870 

UV2 13,81 16,644 ,876 ,853 

UV3 13,76 17,578 ,804 ,879 

UV4 14,87 16,603 ,691 ,924 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

18,75 29,162 5,400 4 

 

Reliabilitas Hedonic Value 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 67 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 67 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,883 5 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

HV1 3,85 1,672 67 

HV2 4,42 1,509 67 

HV3 4,42 1,479 67 

HV4 4,39 1,497 67 

HV5 5,10 1,437 67 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

HV1 18,33 23,951 ,775 ,845 

HV2 17,76 24,094 ,881 ,819 

HV3 17,76 24,609 ,861 ,825 

HV4 17,79 24,895 ,822 ,834 

HV5 17,07 32,282 ,311 ,941 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

22,18 39,422 6,279 5 

 

Reliabilitas Brand Trust 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 67 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 67 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,959 7 
 

Pengaruh Utilitarian Value..., Zahra Anggraeni, Ma.-Ibs, 2014



 

84 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

BT1 5,40 1,415 67 

BT2 4,81 1,351 67 

BT3 5,13 1,445 67 

BT4 5,42 1,437 67 

BT5 5,55 1,385 67 

BT6 5,01 1,419 67 

BT7 5,10 1,437 67 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

BT1 31,03 57,090 ,909 ,948 

BT2 31,63 60,571 ,767 ,959 

BT3 31,30 56,697 ,907 ,948 

BT4 31,01 57,227 ,884 ,950 

BT5 30,88 58,046 ,879 ,951 

BT6 31,42 59,005 ,803 ,957 

BT7 31,33 57,951 ,846 ,953 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

36,43 78,522 8,861 7 

 

Reliabilitas Attitudinal Loyalty 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 67 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 67 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,939 5 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

AL1 4,81 1,351 67 

AL2 4,66 1,452 67 

AL3 4,15 1,540 67 

AL4 4,55 1,598 67 

AL5 4,88 1,552 67 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

AL1 18,24 31,154 ,812 ,929 

AL2 18,39 29,938 ,830 ,925 

AL3 18,90 28,519 ,872 ,917 

AL4 18,49 28,405 ,837 ,924 

AL5 18,16 28,927 ,832 ,925 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

23,04 45,225 6,725 5 
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Lampiran 3: Path Diagram Measurment Model Fit 
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Lampiran 4: Path Diagram Structural Model Fit 
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Lampiran 5: Assesment of Normality 

Variable Min max Skew c.r. Kurtosis c.r 

UV1 1,000 7,000 -,077 -,408 -,934 -2,471 

UV2 1,000 7,000 -,015 -,078 -,791 -2,092 

UV3 1,000 7,000 -,260 -1,377 -,573 -1,515 

UV4 1,000 7,000 ,462 2,442 -,590 -1,562 

HV1 1,000 7,000 ,130 ,685 -,640 -1,694 

HV2 1,000 7,000 ,012 ,065 -,589 -1,558 

HV3 1,000 7,000 ,008 ,041 -,494 -1,308 

HV4 1,000 7,000 -,137 -,723 -,447 -1,182 

HV5 1,000 7,000 -.389 -2,058 ,-535 -1,415 

BT1 2,000 7,000 -,508 -2,686 -,658 -1,741 

BT2 1,000 7,000 -,156 -,824 -,636 -1,682 

BT3 2,000 7,000 -,186 -,983 -,864 -2,287 

BT4 1,000 7,000 -,407 -2,155 -,625 -1,654 

BT5 1,000 7,000 -,589 -3,117 -,294 -,779 

BT6 1,000 7,000 -,433 -2,289 -,443 -1,172 

BT7 1,000 7,000 -,417 -2,208 -,520 -1,377 

AL1 1,000 7,000 -,211 -1,116 -,553 -1,462 

AL2 1,000 7,000 -0,53 -,281 -,766 -,2,027 

AL3 1,000 7,000 ,177 ,937 -,862 -2,279 

AL4 1,000 7,000 -,043 -,229 -,811 -2,147 

AL5 1,000 7,000 -,022 -,114 -,910 -,2,406 

Multivariate 177,243 36,958 
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Lampiran 6 : Standardize Regression Weights 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Estimate 

BT <--- HV ,359 

BT <--- UV ,715 

AL <--- BT ,804 

HV1 <--- HV ,792 

HV2 <--- HV ,958 

HV3 <--- HV ,951 

HV4 <--- HV ,851 

BT7 <--- BT ,826 

BT6 <--- BT ,826 

BT5 <--- BT ,871 

BT4 <--- BT ,894 

BT3 <--- BT ,893 

BT2 <--- BT ,817 

BT1 <--- BT ,915 

AL1 <--- AL ,778 

AL2 <--- AL ,831 

AL3 <--- AL ,817 

AL4 <--- AL ,808 

AL5 <--- AL ,826 

UV1 <--- UV ,870 

UV2 <--- UV ,919 

UV3 <--- UV ,885 

UV4 <--- UV ,671 

HV5 <--- HV ,379 
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Lampiran 7 : Hasil Perhitungan Construct Reliability dan Variance Extracted 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kriteria 

Construct 

Reliability 

Variance 

Extract 
Kriteria 

Utilitarian 

Value 

UV1 0,873 Valid 

0,908 0,714  Reliabel 
UV2 0,906 Valid 

UV3 0,880 Valid 

UV4 0,707 Valid 

Hedonic Value 

HV1 0,798 Valid 

0,667 0,903 Reliabel 

HV2 0,960 Valid 

Hv3 0,944 Valid 

HV4 0,858 Valid 

HV5 0,385 
Tidak 
Valid 

Brand Trust 

BT1 0,936 Valid 

0,800 0,965 Reiabel 

BT2 0,849 Valid 

BT3 O,918 Valid 

BT4 0,925 Valid 

BT5 0,904 Valid 

BT6 0,861 Valid 

BT7 0,863 Valid 

Attitudinal 
Loyalty 

AL1 0,811 Valid 

0,705 0,923 Reliabel 

AL2 0,865 Valid 

AL3 0,850 Valid 

AL4 0,834 Valid 

AL5 0,837 Valid 
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Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kriteria 

Construct 

Reliability 

Variance 

Extract 
Kriteria 

Utilitarian 
Value 

UV1 0,873 Valid 

0,909 0,715 Reliabel 
UV2 0,906 Valid 

UV3 0,881 Valid 

UV4 0,707 Valid 

Hedonic Value 

HV1 0,795 Valid 

0,939 0,796 Reliabel 
HV2 0,961 Valid 

Hv3 0,946 Valid 

HV4 0,856 Valid 

Brand Trust 

BT1 0,936 Valid 

0,965 0,800 Reliabel 

BT2 0,849 Valid 

BT3 0,918 Valid 

BT4 0,925 Valid 

BT5 0,904 Valid 

BT6 0,861 Valid 

BT7 0,863 Valid 

Attitudinal 

Loyalty 

AL1 0,811 Valid 

0,923 0,705 Reliabel 

AL2 0,865 Valid 

AL3 0,850 Valid 

AL4 0,834 Valid 

AL5 0,837 Valid 
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Lampiran 8 : Model Fit Summary (Overall Model Fit) 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 45 840,640 186 ,000 4,520 

Saturated model 231 ,000 0 
  

Independence model 21 4267,425 210 ,000 20,321 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,681 ,683 ,606 ,550 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model 1,359 ,109 ,020 ,099 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,803 ,778 ,840 ,818 ,839 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

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

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,886 ,711 ,743 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 654,640 568,418 748,392 
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Model NCP LO 90 HI 90 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 4057,425 3848,734 4273,389 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 5,034 3,920 3,404 4,481 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 25,553 24,296 23,046 25,589 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,145 ,135 ,155 ,000 

Independence model ,340 ,331 ,349 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 930,640 944,295 1071,218 1116,218 

Saturated model 462,000 532,097 1183,636 1414,636 

Independence model 4309,425 4315,798 4375,029 4396,029 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 5,573 5,056 6,134 5,654 

Saturated model 2,766 2,766 2,766 3,186 

Independence model 25,805 24,555 27,098 25,843 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 
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Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 44 47 

Independence model 10 11 

 

Lampiran 9: Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BT <--- HV ,297 ,049 6,030 *** 
 

BT <--- UV ,606 ,061 10,014 *** 
 

AL <--- BT ,813 ,085 9,518 *** 
 

HV1 <--- HV 1,000 
    

HV2 <--- HV 1,119 ,074 15,171 *** 
 

HV3 <--- HV 1,118 ,074 15,025 *** 
 

HV4 <--- HV ,984 ,077 12,798 *** 
 

BT7 <--- BT 1,000 
    

BT6 <--- BT ,998 ,076 13,078 *** 
 

BT5 <--- BT 1,006 ,071 14,231 *** 
 

BT4 <--- BT 1,051 ,071 14,888 *** 
 

BT3 <--- BT 1,060 ,071 14,845 *** 
 

BT2 <--- BT ,959 ,075 12,851 *** 
 

BT1 <--- BT 1,058 ,068 15,484 *** 
 

AL1 <--- AL 1,000 
    

AL2 <--- AL 1,116 ,096 11,595 *** 
 

AL3 <--- AL 1,116 ,098 11,351 *** 
 

AL4 <--- AL 1,074 ,096 11,208 *** 
 

AL5 <--- AL 1,072 ,093 11,503 *** 
 

UV1 <--- UV 1,000 
    

UV2 <--- UV 1,012 ,060 16,813 *** 
 

UV3 <--- UV 1,020 ,065 15,721 *** 
 

UV4 <--- UV ,894 ,090 9,972 *** 
 

HV5 <--- HV ,438 ,089 4,944 *** 
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