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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 

 

Pendahuluan 

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, 
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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 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 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 

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



3 
 

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. 

Landasan Teori 

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. 

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 penjual 

lain. 

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). 
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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. 

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, 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. 
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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.  

 

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.  
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Attitudinal Loyalty 

Attitudinal loyalty merupakan kecenderungan sikap konsumen terhadap merek sebagai 

fungsi dari proses psikologis,hal ini termasuk preferensi sikap dari komitmen 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. 

 

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 : 

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 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 

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 
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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 

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 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 

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 positif terhadap attitudinal loyalty 

H2 : Utilitarian value  berpengaruh positif terhadap brand trust 

H3 : Hedonic value berpengaruh positif  terhadap brand trust 

Metode 

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. 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 

Brand trust Attitudinal 

Loyalty

H2 

H3 

H1

Utilitarian 

Value 

Hedonic 

Value 
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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. 

Hasil  

Spesifikasi Model 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model struktural (structural model) 

dan model pengukuran (measurement model)  
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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. 
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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. 

 

Tabel Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Laten 

Indikator 

Uji Validitas  Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kesimpulan
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 

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 
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Berdasarkan hasil tabel 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 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: 

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  AL1  0,811  Valid  0,923  0,705  Reliabel 
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Variabel 
Laten 

Indikator 

Uji Validitas  Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kriteria 
Construct 
Reliability 

Variance 
Extract 

Kesimpulan

Loyalty  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.  

 

Uji Model Keseluruhan 

Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

Goodness of Fit (GOF) 

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 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan model keseluruhan 

berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 21.  

Tabel 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 
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Tabel Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kriteria 

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 

             Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 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). 

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 
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analisis model keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. 

Jika nilai estimasi paramater menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 

maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi parameter 

menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang 

diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

                                                      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 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 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai probabilitas yang lebih kecil 
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dari 0,05 maka brand trust memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

attitudinal loyalty dan hipotesis dapat diterima. 

Adapun beberapa implikasi yang diperoleh untuk pihak perbankan 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. 

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 
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kurang segar sehingga apabila hal tersebut terjadi akan menurunkan kepercayaan 

konsumen 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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Lampiran: Measurement Model 

 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 

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



20 
 

 

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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