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ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong brand love terhadap
peningkatan brand loyalty pada konsumen pengguna merek Stradivarius di
Jabodetabek. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mencari tahu apakah terdapat
pengaruh positif antara aspek dimensi dari brand image dengan brand love dan
pengaruh brand love terhadap brand loyalty. Penelitian ini adalah penelitian
deksriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik survei untuk pengumpulan data.
Sampel dari penelitian ini adalah konsumen pengguna merek Stradivarius. Responden
dipilih melalui convenience sampling. Hasil analisa dilakukan dengan metode
Structural Equation Modeling (SEM) dan kesimpulan hasil adalah sebagai berikut:
Pertama, Sensuality tidak berpengaruh positif terhadap Brand Love. Kedua, Intimacy
berpengaruh positif terhadap Brand Love. Ketiga, Brand Image berpengaruh positif
terhadap Brand Love. dan Keempat, Brand Love berpengaruh positif terhadap Brand
Loyalty. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Cho (2011) yang menunjukkan bahwa Sensuality berpengaruh positif terhadap Brand
Love.
Kata kunci: Sensuality, Intimacy, Brand Image, Brand Love, Brand Loyalty
The purpose of this research are to analyze the driving factor brand love to increase
brand loyalty on consumer’s Stradivarius brand in Jabodetabek. And the research
aims to to find the connection between brand image dimension aspect and brand love,
between brand love and brand loyalty. This research is a descriptive quantitative
research, this research used survey method for collecting data. The sample of this
research are consumer’s Stradivarius. The respondent are chosen by conveenience
sampling. The result of analysis are processed with Structural Equation Model (SEM)
and the summary of the result are: First, Sensuality doesn’t have positif effect on
brand love. Second, intimacy have positive effect on brand love. Third, brand image
have positive effect on brand love. and fourth, brand love have positive effect on
brand loyalty. This research are different from previous research conducted by Cho
(2011) which show that sensuality positive effect on brand love.
Keywords: Sensuality, Intimacy, Brand Image, Brand Love, Brand Loyalty
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Fashion menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan
gaya keseharian. Benda-benda seperti pakaian dan aksesoris yang dikenakan
bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan, tetapi menjadi sebuah alat komunikasi
untuk menyampaikan identitas pribadi (Nugraha, 2007). Menurut Assael (2001),
keterlibatan fashion dikategorikan tinggi jika suatu keadaan motivasional atau
kepentingan yang ditimbulkan oleh stimulus atau situasi tertentu, dan ditampilkan
melalui sebuah penampilan karena suatu daya tarik emosional tertentu. Lalu O‟Cass
(2004) menemukan, bahwa keterlibatan pada mode fashion (seperti pakaian)
berkaitan sangat erat dengan karakteristik pribadi (yaitu perempuan dan konsumen
muda) dan pengetahuan fashion, yang pada gilirannya akan mempengaruhi
kepercayaan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian.
Menurut Jugessur (2011), fashion adalah bagian dari kehidupan sosial
seseorang yang memungkinkan konsumen menyesuaikan diri dengan lingkungan
sosialnya. Sehingga fashion merupakan sebuah fenomena yang membawa pada arti
dan pilihan konsumsi tertentu, memungkinkan konsumen untuk memilih berbagai
pilihan alternatif, mulai dari merek desainer lokal hingga desainer kelas dunia.
Kecenderungan yang terjadi saat ini, alasan konsumen membeli produk fashion
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adalah karena dapat menciptakan prestige kepada pemakainya berdasarkan simbol
merek yang dikenakan (Nia & Zaichkowsky, 2000 dalam Cheek & Easterling, 2008).
Disamping itu kebutuhan akan produk fashion didasari oleh adanya kebutuhan
konsumen. Untuk memahami tingkat kebutuhan seseorang akan lebih baik jika
mengacu pada Hierarchy of Needs yang dibuat oleh Abraham Maslow. Implikasi dari
Hierarki Maslow adalah seseorang harus memuaskan kebutuhan dasarnya dahulu
sebelum naik ke level kebutuhan berikutnya. Pemakaian prinsip tersebut dalam
pemasaran sebenarnya simplistic, karena produk yang sama dapat memuaskan
beberapa kebutuhan yang berbeda. Contohnya, pakaian hampir bisa memenuhi semua
tingkat kebutuhan yang ada.
Berdasarkan data fashionbi.com, Stradivarius berasal dari negara Spanyol
yang didirikan oleh perusahaan Inditex dengan menetapkan segmen pasar yaitu mass
market. Dimana Stradivarius mengambil pasar yang luas atau target pasar yang
memang untuk masyarakat luas namun tetap sesuai segmen yang telah ditargetkan
sebelumnya. Ditujukan untuk perempuan yang berusia 17-35 tahun. Menurut website
perusahaan, Stradivarius menjual pakaian, sepatu, tas, perhiasan, dan aksesoris di
harga yang lebih rendah daripada pesaing brand lainnya seperti Zara. Stradivarius
juga mengutamakan model-model terbaru disetiap produk yang mereka keluarkan,
dengan mengikuti selera pelanggan, memperhatikan apa yang sedang trend saat ini,
dan menggunakan cara menampilkan desain pakaian yang baru melalui fashion
leaders pada social media.
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Menurut dailymail.com, Stradivarius yang didirikan sejak tahun 1994 oleh
seseorang bernama Amancio Ortega Gaona. Stradivarius menjadi salah satu brand
yang tak pernah sepi pembeli. Hal ini dikarenakan brand yang mulai berkembang
pesat pada tahun 1999 selalu menciptakan pakaian yang menyenangkan. Pada tiga
tahun yang lalu, Stradivarius berhasil mengantongi $813 million dan memberikan
keuntungan pemiliknya yang juga memilliki beberapa brand seperti yang sudah
dijelaskan sebelumnya. Saat ini, Stradivarius memiliki 6.300 toko yang terbagi di 87
negara, termasuk sejumlah toko di pusat perbelanjaan terkemuka di Indonesia, yaitu
sebanyak 11 store di Jakarta dan Bandung, Bali dan Surabaya.
Gambar 1.1 Jumlah store Stradivarius

Sumber: Inditex Annual Reports, 2017
Selain itu, yang membedakan Stradivarius dari pesaing lainnya adalah
Stradivarius memiliki produk pakaian yang hampir masuk ke seluruh kelompok usia
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dengan menciptakan gaya pakaian yang berjenis apapun, seperti style untuk pakaian
formal, casual, hang out, campus life hingga hijabers. Dibandingkan dengan pesaing
brand lainnya seperti Pull & Bear yang lebih mengkonsepkan desain pakainnya ke
arah street style, beach style dan model jeans yang bergaya sicko-19.
Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet saat ini, maka
semakin banyak kaum wanita yang menyukai brand tersebut. Segmen pakaian dan
pasar

fashion

di

Indonesia

sendiri

terus

berkembang

secara

signifikan,

memungkinkan konsumen untuk selalu tampil uptodate dan trendi di lingkungan
sosialnya.
Kegemaran

konsumen

di

Indonesia

pada

produk-produk

bermerek

melatarbelakangi fenomena perilaku konsumsi obsesif terhadap produk fashion
bermerek, terutama merek dari luar negeri. Setidaknya hal ini didukung oleh hasil
penelitian yang dilakukan oleh Fournier (1998) mengenai karakteristik unik
konsumen Indonesia yang salah satunya menyatakan bahwa konsumen Indonesia
“suka buatan luar negeri.” Kurangnya kepercayaan terhadap kualitas produk lokal
menimbulkan persepsi bahwa produk bermerek luar negeri lebih berkualitas dan
bergengsi (Putri, 2008). Kondisi yang demikian tentunya mempengaruhi karakteristik
konsumen Indonesia yang cenderung memuja produk fashion luar negeri. Terlebih
lagi karena adanya pengaruh fashion budaya barat yang lebih condong memikat hati
para pecinta fashion.
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Gambar 1.2 Jumlah Penduduk di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Januari 2017

Gambar 1.3 Global Apparel Retail Industry Value Forecast

Sumber: Marketline, 2017
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Dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak pada tahun ini
menurut sumber Badan Pusat Statistik yang mencapai 258 juta jiwa lebih menjadikan
Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial bagi perusahaan fashion brand untuk
membangun bisnis di Indonesia. (http://setkab.go.id). Sehingga persaingan bisnis
dunia fashion di Indonesia menjadi semakin ketat sebab hasil data grafik menurut
marketline, menunjukkan bahwa perkembangan fashion terus meningkat setiap
tahunnya. Maka di Indonesia pun setiap waktu brand-brand fashion ternama terus
bersaing dalam menghadirkan desain produk fashion sebaik mungkin untuk menarik
perhatian para konsumen.

Tabel 1.1 Nama-nama Merek Lokal dan Internasional di Indonesia
Brand Pakain Lokal
Brand Pakaian Internasional
ColorBox

Stradivarius

Gaudi

Forever 21

The Executive

Mango

Danar Hadi

Zara

Cotton Ink

H&M

Sumber: Olah data primer, 2017
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Menurut Robert (2006), untuk membangun lovemark, sebuah brand harus
memberikan konsumen dengan dua unsur pengalaman yaitu: sensuality, dan intimacy.
Robert (2004) menjelaskan, sensuality adalah aspek sensorik pada brand image
mengacu pada pengalaman merek yang berbentuk melalui fisik indera pada
konsumen (yaitu, visi, bau, suara, sentuhan dan rasa). Sensuality mencerminkan
pengalaman sensorik yang menyenangkan seperti musik di toko atau di sebuah situs
web dengan skema warna dan gaya desain, bau lingkungan toko, dan tampilan
pakaian yang dipajang adalah contoh pengalaman sensorik yang dapat menyebabkan
sensualitas. Menurut (Berman dan Evans, 2007), atmosfir toko merupakan
karakteristik dari toko tersebut, dalam bisnis retail terutama fashion atmosfir toko
yang mengacu pada pengalaman sensuality konsumen berperan sebagai penciptaan
suasana yang nyaman untuk konsumen dan membuat konsumen ingin berlama-lama
berada di dalam toko dan secara tidak langsung merangsang konsumen untuk
melakukan pembelian produknya. Dengan memberikan pengalaman sensorik yang
baik pada konsumen tentu akan terbangun hubungan atau emosional yang positif
antara merek dan konsumen.
Dan terciptanya intimacy antara sebuah brand dan konsumen. Intimacy berarti
empati, komitmen dan semangat (Saatchi, 2013b). Saatchi (2013b) juga berpendapat,
empati adalah mengenai pemahaman emosi dan kebutuhan konsumen. Komitmen ini
diperlukan dalam rangka membangun hubungan jangka panjang. Disisi lain sebuah
rasa gairah “membawa percikan” dalam hubungan tersebut (Bauer et al., 2007).
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Stradivarius juga terus memberikan kesan yang selalu baik pada pikiran dan
perasaan konsumen dengan membuat karakteristik desain pakaian terbaik yang
membedakan dari merek lainnya guna meningkatkan brand image bagi perusahaan.
brand image adalah pikiran dan perasaan konsumen tentang suatu merek (Roy &
Banerjee, 2007 dalam Severi & Ling, 2013).
Ketiga hal tersebut dari sensuality, intimacy dan brand image menjadi faktor
pendorong terhadap brand love dimana dapat meningkatkan brand loyalty. Maka dari
itu sangat pentingnya untuk perusahaan membangun sebuah loyalitas merek.
Loyalitas merek (brand loyalty) dapat didefinisikan sebagai sikap senang terhadap
suatu merek yang direpresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek
itu sepanjang waktu. Pada loyalitas merek, tidak ada lagi merek yang
dipertimbangkan untuk dibeli selain merek produk yang sering dibelinya (Setiadi,
2003).
Di peneliti-peneliti terdahulu yang telah dibahas mengenai langkah-langkah
yang telah ditempuh oleh pemasar terhadap efek brand loyalty adalah pengaruh dari
brand image, brand trust, brand affect, brand experience, brand personality, brand
satisfaction, brand equity dll. Seperti contoh dalam penelitian yang dilakukan oleh
(Putri, 2008) mengenai pengaruh brand personality terhadap brand loyalty untuk
konsumen produk fashion merek Zara.

Indonesia Banking School
Faktor Pendorong Brand Love..., Luliawati, Ma.-IBS, 2017

9

Sebelumnya sudah ada beberapa peneliti yang membahas mengenai brand
love, tetapi belum ada yang memfokuskan seperti variabel di model ini terutama
penelitian model ini di Indonesia. Maka peneliti ingin menguji terhadap variabel
brand love apakah variabel tersebut dapat membangun brand loyalty dan bagaimana
membangun brand love itu sendiri terhadap sebuah brand yang dikaitakan dengan
konsumen. Lebih jauh lagi akan ditelaah pengaruh brand love terhadap brand loyalty
pada brand Stradivarius.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini menggunakan model dari pengembangan atau modifikasi dari
model sebelumnya. Model ini adalah modifikasi dari penelitian Cho (2011). Pada
jurnal Cho (2011), lovemark brand dipisah menjadi 3 variabel independen yang
dimodifikasi dari model Cho (2011). Hal tersebut juga bertujuan untuk menyesuaikan
model dengan penelitian dan objek. Dua variabel tidak termasuk pada penelitian ini
yaitu mystery dan brand respect, hal tersebut dikarenakan peneliti tidak menemukan
measurement (alat ukur) yang tepat untuk variabel mystery dan juga bagi peneliti
variabel brand respect memiliki ukuran yang hampir sama dengan brand love.
Batasan penelitian ini adalah membahas dampak kepada brand loyalty.
Peneliti ingin melihat respon setelah konsumen berkunjung dan berbelanja di store
Stradivarius apakah terdapat pengaruh yang menghasilkan suatu pemikiran atau niat
untuk melakukan suatu pembelian kembali pada brand Stradivarius. Dan juga
menciptakan loyalitas pada diri konsumen terhadap brand tersebut. Variabel brand
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loyalty mempunyai arti bahwa masyarakat atau konsumen pernah atau telah membeli
dan menggunakan produk dari brand yang akan diteliti. Dan mungkin tidaknya
apakah seorang pelanggan beralih pada brand lain yang ditawarkan oleh kompetitor,
terutama jika pada brand tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga
ataupun atribut lainnya. Alasan memilih variabel brand loyalty adalah karena peneliti
ingin melihat respon konsumen brand Stradivarius yang mengunjungi dan membeli
produk di store tersebut apakah mempunyai respon baik dan terdapat pengaruh dalam
loyalitas merek. Jika mengambil variabel ini, maka peneliti dapat membuktikan
bahwa pemasaran dengan meningkatkan faktor pendorong brand love yaitu,
sensuality, intimacy dan brand image dapat meningkatkan jumlah konsumen dan
menghasilkan keuntungan. Variabel yang akan diuji terhadap brand loyalty adalah
brand love yang dipengaruhi oleh variabel sensuality, intimacy dan brand image.
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka objek penelitian ini adalah
Stradivarius. Karena, Stradivarius adalah sebuah brand yang saat ini banyak diminati
para wanita remaja dan dewasa dengan kemampuannya yang dapat menciptakan
desain pakaian yang mampu masuk ke segala jenis style dengan membuat model
pakaian yang lebih tertutup sehingga dapat digunakan oleh siapa saja salah satunya
wanita yang berhijab, karena saat ini femonena yang semakin booming adalah
semakin banyaknya wanita muda hijabers yang tidak kalah untuk tampil fashionable.
Dan Stradivarius mampu menciptakan desain yang dapat digunakan sesuai dengan
kebutuhan dan tren saat ini dan Stradivarius hampir dapat digunakan dalam semua
jenis aktivitas, dari formal, santai, hingga pesta. Dibandingkan dengan brand lainnya
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seperti Pull & Bear dan lainnya yang lebih menonjolkan konsep high street style.
Dengan desain pakaian gaya bebas atau free style ala barat. Kelebihan dari
Stradivarius juga adalah memiliki desain yang simpel dengan potongan yang berbeda
dibalut dengan warna-warna klasik seperti monokrom dan motif grafis yang menarik
banyak kaum wanita muda.
Responden dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna merek
Stradivarius yang sudah menggunakan produk Stradiarius lebih dari satu kali.
Seseorang dapat dikatakan loyal jika sudah membeli produk lebih dari satu kali dalam
merek yang sama.
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1.3 Rumusan Permasalahan
Sebagaimana sudah dijelaskan pada Latar Belakang dan Ruang Lingkup
Penelitian, fenomena yang ada mengenai brand-brand baru yang terus
bermunculan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan pemasaran
dengan lebih kreatif lagi. Dalam pengembangan brand perusahaan terdapat halhal yang perlu dilihat untuk meningkatkan nilai brand yang dapat menarik
konsumen untuk membeli dan menggunakannya. Adapun rumusan permasalahan
sebagai berikut:
1. Apakah Sensuality memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love pada
konsumen pengguna merek Stradivarius?
2. Apakah Intimacy memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love pada
konsumen pengguna merek Stradivarius?
3. Apakah Brand Image memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love
pada konsumen pengguna merek Stradivarius?
4. Apakah Brand Love memiliki pengaruh positif terhadap Brand Loyalty
pada konsumen pengguna merek Stradivarius?
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1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan penjelasan di Latar Belakang dan Ruang Lingkup, peneliti
ingin mencari tahu apakah variabel-variabel yang diajukan pada rumusan
masalah mempunyai pengaruh yang positif pada loyalitas merek Stradivarius
untuk bisnis retail. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:
1. Menguji dan menganalisa pengaruh positif Sensuality terhadap Brand
Love
2. Menguji dan menganalisa pengaruh positif Intimacy terhadap Brand Love
3. Menguji dan menganalisa pengaruh positif Brand Image terhadap Brand
Love
4. Menguji dan menganalisa pengaruh positif Brand Love terhadap Brand
Loyalty

1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademik dan praktisi
sebagai berikut:
1. Manfaat akademik
Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu Manajemen
Pemasaran, dimana akan diketahui bagaimana brand loyalty konsumen
Stradivarius yang disebabkan karena pengaruh sensuality, intimacy, brand
image, dan brand love. Manfaatnya juga untuk memperluas pengetahuan
mengenai pengaruh variabel-variabel diatas yang sangat berpengaruh dan
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memiliki potensi yang kuat dalam pemasaran di dunia fashion yang semakin
ketat persaingannya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perluasan
penelitian pada selanjutnya yang berkaitan dengan brand loyalty.

2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambahan dan metode
alternatif pada brand loyalty dalam berbelanja di Stradivarius. Untuk kalangan
manajerial, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi
bagaimana sensuality, intimacy, brand image, brand love dapat meningkatkan
brand loyalty terhadap berbelanja di store Stradivarius, sehingga diharapkan
Stradivarius mampu memaksimalkan variabel terkait dan dapat meningkatkan
loyalitas konsumen dalam berbelanja di Stradivarius.

1.6 Sistematika Penelitian
Penulisan ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang akan dijelaskan secara sistematis.
Setiap bab akan saling berkaitan dan bab sebelumnya merupakan pedoman untuk bab
selanjutnya. Masing-masing bab tersebut adalah:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini,pertama peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang
masalah dimana pentingnya fashion dan kebutuhan fashion itu sendiri yang terus
meningkat dan adanya peluang market fashion di Indonesia. Kedua, diruang lingkup
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peneliti membatasi penelitian yang akan diuji dikarenakan peneliti ingin lebih
terfokus mengambil beberapa variabel dan objek Stradivarius yang diambil. Ketiga,
peneliti membuat rumusan masalah yang dimaksudkan pada pertanyaan-pertanyaan
peneliti yang dituju. Keempat, tujuan penelitian adalah menjawab apa yang akan
dipertanyakan dan diuji oleh peneliti. Kelima, manfaat penelitian dimana peneliti
berharap hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang berguna untuk para
pihak akademik dan praktisi yang melakukan penelitian atau pengembangan di
bidang pemasaran. Serta sistematika penelitian yang menjabarkan secara ringkas
mengenai laporan penelitian ini.
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat
landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam
skripsi ini, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi pembahasan
skripsi ini, kerangka pemikiran yang digunakan dan hipotesis konseptual yang
diajukan.
Di bab kedua ini, peneliti akan menjelaskan tentang pengertian dari dasardasar ilmu mengenai pemasaran dan pengertian dari variabel sensuality, intimacy,
brand image, brand love dan brand loyalty.
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BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, metode
pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian kuesioner, teknik
pengujian data dan teknik pengujian hipotesis.
Di bab ketiga ini, peneliti memberikan penjelasan mengenai Stradivarius yang
diambil dan tempat lokasi objek tersebut, juga menjabarkan mengenai desain
penelitian, metode penghimpunan data apa yang dipilih, berapa sampel yang akan
disebar dan alat ukur apa saja yang dibuat oleh peneliti untuk membuat pengujian
kuesioner.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Stradivarius, analisis data dan
pembahasan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang menguraikan akhir
penelitian, penulis membuat kesimpulan dari hasil analisis data, serta memberikan
saran dan masukan mengenai hal-hal yang dapat berguna demi kemajuan penelitian
dan perusahaan untuk masa yang akan datang.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Marketing
Marketing adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi
pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan
menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler & Armstrong, 2008).
Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa konsep inti pemasaran adalah needs,
wants, demand, product, service, value, satisfaction, quality, exchange, transaction,
relationship and markets.
Kotler & Armstrong (2008) menyatakan bahwa ada empat konsep pemasaran
yang harus diperhatikan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, terutama, agar perusahaan dapat menjadi lebih efektif dibandingkan
dengan pesaing dalam hal menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai
pelanggan kepada target pasar yang telah dipilihnya. Keempat konsep pemasaran
tersebut adalah sebagai berikut :
a.

Target pasar

b.

Kebutuhan pelanggan

c.

Pemasaran terpadu
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d.

Profitabilitas atau keuntungan.

Untuk membantu tercapainya tujuan dari strategi pemasaran, perusahaan
menggunakan bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran ini bersifat
taktis dan harus didahului oleh keputusan-keputusan strategis dalam STP atau
segmentation, targeting, dan positioning.
Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran taktis
terkendali

yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan

respons

yang

diinginkannya di pasar sasaran. Semua yang dapat dilakukan tersebut dikumpulkan
ke dalam empat kelompok variabel yang dikenal sebagai 4P (Kotler & Armstrong,
2008).
a. Product
Secara luas produk mencakup objek fisik, jasa, acara, orang-orang, tempat,
organisasi, ide, dan campuran dari entitas-entitas tersebut.
b. Price
Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkaan pelanggan untuk
memperoleh produk. Harga merupakan salah satu faktor yang sangat penting
dalam strategi pemasaran, karena dapat menggambarkan image, kualitas, dan
nilai produk tersebut dalam bersaing dengan produk lain untuk mendapatkan
konsumen, selain itu harga juga merupakan elemen yang bertujuan untuk
menghasilkan pendapatan atau keuntungan.
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c. Place
Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi
pelanggan sasaran.
d. Promotion
Promosi merupakan aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan
membujuk pelanggan untuk membeli.

Dengan melihat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa promosi
merupakan sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon
konsumen tentang barang dan jasa, keunggulannya, dan mengajukan pelanggan
sasaran untuk membelinya.
Dalam menentukan sebuah produk jasa yang akan dijual dibutuhkan
tambahan tiga elemen baru, yaitu physical evidence, process, dan people untuk
ditambahkan pada kerangka 4P yang sudah ada sebelumnya tersebut (Booms &
Bitner, 1981 dalam Rafiq & Ahmed, 1995).
Dalam (4) ada tambahan 3 elemen baru dari 7P dalam pemasaran produk dan
jasa, yaitu :
a. Physical evidence
Gedung, tanah, kendaraan, perabotan interior, perlengakapan, tanda-tanda,
barang cetakan dan petunjuk yang terlihat lainnya yang memberi bukti atas
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kualitas jasa. Selain itu, bukti fisik juga mampu mempengaruhi harapan
pelanggan terhadap suatu jasa.

b. Process
Untuk menciptakan dan menyampaikan elemen produk kepada pelanggan
diperlukan desain dan implementasi dari proses yang efektif. Sebuah proses
menjelaskan metode dan urutan kerja dari sistem yang beroprasi. Bagaimana
proses menyampaikan jasa itu sangatlah penting karena jasa dan penjualannya
tidak terpisahkan. Pengalaman pelanggan sebelumnya dengan pelayanan jasa
yang sama juga akan mempengaruhi harapan dari pelanggan. Jika pelanggan
mengalami pengalaman yang buruk dengan proses dari penyampaian jasa
sebelumnya, hal tersebut akan mempengaruhi harapan pelanggan terhadap
jasa di masa yang akan datang.

c. People
Banyak jasa bergantung pada interaksi langsung dan pribadi antara pelanggan
dan karyawan perusahaan. Sifat dari interaksi ini sangat mempengaruhi
persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa. Oleh karena itu, perusahaan harus
mampu untuk merekrut dan memilih orang yang tepat, dan juga memberikan
penghargaan untuk meningkatkan kemampuan karyawan yang terlibat di
dalam penyampaian jasa dengan pelanggan sangatlah berkaitan erat.
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2.1.2

Product
Definisi produk menurut adalah semua hal yang dapat ditawarkan kepada

pasar, untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat
memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan (Kotler & Armstrong, 2008).
Produk merupakan elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar.
Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan merumuskan penawaran yang
memberikan nilai bagi pelanggan sasaran. Penawaran ini menjadi dasar bagi
perusahaan dalam membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan.

2.1.3

Jasa
Definisi jasa adalah semua kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan suatu

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tak berwujud (intangible) dan tidak
menghasilkan kepemilikan sesuatu (Kotler & Armstrong, 2008).
Menurut (Kotler & Armstrong, 2008) karakteristik jasa secara umum dapat
dibedakan sebagai berikut, yaitu:
1) Jasa tak berwujud (Service Intangibility)
Jasa memiliki sifat tidak dapat diraba, dirasakan, didengar, dicium sebelum
dibeli.
2) Jasa tak terpisahkan (Service Inserparability)
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Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan dan tidak dapat
dipisahkan dari penyedianya.
3) Variabilitas jasa (Service Variability)
Kualitas jasa bergantung pada siapa yang menyediakan jasa itu dan kapan, di
mana, dan bagaimana jasa itu disediakan.
4) Jasa dapat musnah (Service Perishability)
Jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan beberapa saat kemudian.

2.1.4

Brand
Merek merupakan sebuah nama, tanda lambang, istilah, atau desain yang

memperlihatkan identitas produk atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual
dan membedakan produk itu dari produk pesaing (Kotler & Armstrong, 2008).
Saat ini, kesuksesan dalam sebuah brand adalah salah satu aset yang paling
penting untuk para pelaku bisnis (Broyles et al, 2009; Pappu & Quester 2006; Keller
& Lehmann, 2006). Sebuah merek adalah suatu elemen yang unik (misalnya, nama,
simbol, dan desain) yang mengidentifikasi produk atau jasa dari satu organisasi dari
para pesaing, dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan nilai yang ditawarkan
(Aaker, 1991; Farquhar, 1989; Solomon & Stuart, 2002). Oleh karena itu, branding
adalah proses menggunakan nama, simbol, desain, dan pengalaman untuk
membedakan barang atau jasa dengan memberikan gambar yang berbeda, asosiasi,
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dan pengalaman yang terkait penawaran dan perusahaan (Neumeier, 2006; Schmitt,
1999).
Sebuah gambar yang konsisten, asosiasi yang positif, dan sikap yang
menguntungkan terbentuk dari memori pengalaman itu sangat penting dalam
membangun brand yang kuat (Farquhar, 1989). Berikut manfaat branding untuk
keduanya yaitu, perusahaan dan konsumen dalam berbagai cara:

1. Manfaat brand untuk perusahaan
Para peneliti setuju bahwa brand memberikan manfaat penting untuk
perusahaan. Pertama, identitas merek yang jelas membantu pemasar berhasil
membedakanstrategi penawaran mereka dari pesaing lainnya (Aaker, 2007;
Keller, 2008). Kedua, brand yang sukses membantu perusahaan mengurangi
biaya iklan dengan meningkatkan kesadaran merek (Keller & Lehmann, 2006;
Keller, 2008). Ketiga, branding membantu perusahaan untuk menjadi leader
diantara para pesaing dalam kategori produk yang sama (Keller, 2008).
Akibatnya, identitas brand yang diinginkan tidak hanya membantu
meningkatkan keuntungan margin yang dihasilkan dari keinginan konsumen
untuk membayar premi untuk produk, hal tersebut dapat menyebabkan
keuntungan perluasan merek pada pasar yang sama atau berbeda. Akhirnya,
karakteristik branding perusahaan tertentu terbantu untuk menjaga fitur
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produk mereka melalui perlindungan hukum dari pemalsuan (Keller, 2008;
Keller & Lehmann, 2006; Schmitt & Simonson, 1997).

2. Manfaat brand untuk konsumen
Branding

memberikan

konsumen

dengan

tiga

manfaat

utama:

pengurangan resiko, efisiensi informasi, dan ekspresi diri (Aaker, 2007; Keller,
2003, 2008; Riesenbeck, & Perrey 2007). Brand juga membantu konsumen
mengurangi kesempatan memilih produk yang mungkin tidak memberikan hal
yang baik atau tidak memenuhi harapan mereka (Keller, 2008). Dengan demikian,
pengurangan resiko dilakukan dengan memberikan jaminan kualitas yang
konsisten. Brand dapat membantu konsumen mengenali dan menyadari
persembahan dalam kategori produk tertentu, yang membantu mereka secara
efisien mengkategorikan sejumlah informasi besar yang tersedia tentang produk
(Riesenbeck & Perrey, 2007). Akhirnya, branding melibatkan dalam menciptakan
struktur kognitif yang membantu konsumen mengatur mengenai pengetahuan dan
pengalaman mengenai produk yang berbeda, yang dapat membantu konsumen
mentransfer karakteristik brand ke diri mereka (Riesenbeck & Perrey, 2007).
Proses ini pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap
sebuah merek sebagai refleksi dari kepribadian, karakter, status sosial, dan gaya
hidup mereka (Aaker, 2007).
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Seorang pemasar yang handal dan professional akan mampu untuk
menciptakan, memelihara, melindungi dan meningkatkan merek. Memberi merek
adalah sebuah seni dan merupakan bagian paling penting dalam pemasaran.
Beberapa analis memandang merek sebagai aset tetap dan utama perusahaan,
menjaga kelangsungan suatu produk khusus dan fasilitas perusahaan. Brand
merepresentasikan persepsi dan perasasan konsumen atas sebuah produk dan
kinerjanya kepada konsumen. Nilai nyata dari sebuah brand yang kuat adalah
kekuatannya untuk menangkap preferensi dan loyalitas konsumen. Merek mempunyai
jumlah kekuatan dan nilai yang sangat beragam di pasar. Seperti contoh Coca-Cola,
Adidas, Harley-Davidson, Disney, dan lainnya.
Brand yang kuat mempunyai ekuitas merek yang tinggi. Ekuitas merek
(brand equity) adalah pengaruh diferensial positif bahwa jika pelanggan mengenal
nama merek, pelanggan akan merespons produk atau jasa (Kotler & Armstrong,
2008). Satu ukuran ekuitas merek adalah sejauh mana pelanggan bersedia membayar
lebih untuk merek tersebut. Merek dengan ekuitas merek yang kuat merupakan aset
yang berharga bagi perusahaan.
Salah satu keputusan pemasaran yang penting dalam strategi produk adalah
keputusan tentang merek. Karena saat ini dalam aspek pemasaran tidak hanya
mengarah pada fungsi produk saja, tetapi akan lebih fokus pada pertempuran merek.
Beberapa perusahaan yang peka terhadap nilai suatu merek, akan sepenuhnya
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menyadari bahwa merek menjadi identitas diri perusahaan dan menjadi “added
value” dalam menjual produknya.

2.1.5

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow
Menurut Solomon (2009), motivasi didefinisikan sebagai proses yang

mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan. Suatu motivasi akan timbul
ketika seseorang berhasil mengidentifikasi kebutuhan yang perlu dipenuhi. Dengan
demikian, berkaitan dengan aktivitas konsumsi maka dapat dikatakan bahwa
kebutuhan merupakan suatu pendorong atau motivasi konsumen sehingga konsumen
tersebut akan bertindak untuk memenuhinya. Pernyataan ini sejalan dengan teori yang
dikemukakan Maslow dalam teori Hierarki Kebutuhan bahwa motivasi konsumen
didasari oleh tingkat kebutuhan konsumen tersebut.
Hierarki Kebutuhan Maslow merupakan sebuah teori psikolog yang diusulkan
oleh Abraham Maslow dalam penelitiannya berjudul A Theory of Human Motvation
pada tahun 1943. Pendekatan ini dikembangkan dengan tujuan untuk memahami
pertumbuhan diri seseorang dan pencapaian diri “puncak pengalaman”. Struktur
hierarki ini menggambarkan urutan dari pengembangan yang bersifat tetap. Dengan
kata lain, pemenuhan terhadap suatu tingkat diperlukan sebelum beranjak ke tingkat
yang lebih tinggi (Solomon, 2009). Kelima tingkat kebutuhan yang diajukan oleh
Maslow dapat terlihat pada Gambar 1.3 dibawah ini:
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Gambar 2.1: Piramida Maslow Hierarchy of Needs

Relevant Product

Upper-Level Needs

Hobbies, travel, education
Cars, designer clothing, credit cards, stores clubs,
liquors
Fashion, grooming products, clubs, drinks
Fire-retardant chilsren’s sleepwear,
insurance, investment
Medicine, staples items, food

Lower- Level Needs

Sumber: Consumer Behavior in Fashion, Michael R. Solomon (2009)

Secara lebih rinci, kelima tingkat hierarki diatas akan dijelaskan berikut ini:
a. Physiological Needs
Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan dasar seorang manusia untuk
menunjang kehidupan, seperti bernapas, makan, minum, tidur, dan sebagainya.
Apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka tubuh manusia tidak dapat
berfungsi. Disisi lain, apabila kebutuhan ini telah terpenuhi maka kebutuhan lain
akan muncul, seperti yang tercermin dari hierarki kebutuhan diatas. Solomon
(2009) memperlihatkan, bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia sifatnya seperti
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hierarki, di mana kebutuhan dasar yang harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum
beranjak pada kebutuhan lainnya.
b. Safety Needs
Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan lain.
Menurut teori hierarki Maslow, kebutuhan yang muncul tersebut berupa
kebutuhan akan keselamatan, yang mencakup:
1. Keselamatan personal (personal security)
2. Keselamatan finansial (financial security)
3. Kesehatan dan berkehidupan (health and well-being)
4. Keselamatan melawan kecelakaan atau penyakit
Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan ini misalnya melalui tinggal di
lingkungan yang aman, asuransi kesehatan, jaminan kerja, dan simpanan finansial,
dan lain-lain. Menurut Maslow, jika seseorang merasa bahwa ia berada pada situasi
yang tidak aman, maka kebutuhan yang lebih tinggi tidak akan mendapat terlalu
banyak perhatian.
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c. Love/Belongingness Needs
Setelah kebutuhan fisiologis dan keselamatan terpenuhi, Maslow mengatakan
bahwa kebutuhan sosial akan cinta, kasih sayang, serta kebutuhan untuk diterima
oleh pihak lain akan muncul. Pada tahap ini seseorang akan membutuhkan
kehadiran teman, pasangan, anak, dan lain-lain. Selanjutnya orang tersebut akan
berusaha membangun sebuah hubungan dengan orang-orang yang berada
disekitarnya dan berupaya untuk mencapai segala keinginannya. Kebutuhan sosial
ini dapat dipenuhi dengan melakukan interaksi dengan pihak lain, misalnya
melalui hubungan keluarga, persahabatan, maupun keanggotaan dalam suatu
kelompok tertentu.
d. Esteem / Ego Needs
Saat seseorang telah memiliki perasaan “belongingness,” kebutuhan untuk merasa
penting kemudian timbul. Esteem needs dapat diklasifikasikan sebagai internal
atau eksternal. Esteem needs internal adalah yang berhubungan dengan
penghargaan dan pencapaian diri, sedangkan eksternal dapat berupa status sosial
reputasi, attention, dan recognition. Dengan kata lain, tahap ini menggambarkan
keinginan seseorang untuk memperoleh pengakuan agar diterima dan dinilai oleh
pihak lain. Maslow juga menyebutkan dua tipe pada esteem needs ini, yaitu low
esteem dan high esteem. Low esteem mencakup kebutuhan untuk dihormati oleh
orang lain, kebutuhan akan status, pengakuan, popularitas, gengsi, dan perhatian.
Sedangkan, pada high esteem, merupakan kebutuhan yang tingkatnnya lebih
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tinggi, mencakup menghormati diri sendiri, kebutuhan akan kekuatan, kompetensi
penguasaan, kepercayaan diri, ketidakbergantungan, dan kebebasan. Pemenuhan
atas kebutuhan self-esteem ini akan mengarahkan pada perasaan percaya diri,
bernilai, berkekuatan, berkemampuan, dan berkecukupan untuk menjadi
seseorang yang diperlukan untuk dibutuhkan dalam berkehidupan.
e. Self-Actualization
Terakhir, ketika semua kebutuhan telah terpenuhi, kebutuhan akan aktualisasi
diri ini akan muncul. Tahap ini dianalogikan sebagai “What a man can be, he
must be”. Self-actualization sebagai kecenderungan untuk mewujudkan apa
yang memang potensial di dalam diri seseorang. Tahap ini mengenai
bagaimana seseorang mampu mencapai potensi diri secara keseluruhan. Pada
kebutuhan tahap ini, psikologis seseorang terus berkembang, dan kebutuhan
serta kesempatan untuk aktualisasi diri akan terus meningkat.
Contohnya, pakaian hampir bisa memenuhi semua tingkat kebutuhan yang ada.
Physiological:

Pakaian menutupi tubuh dan melindungi dari elemen
eksternal.

Safety:

Pakaian di Amerika Serikat harus melewati standar
kebakaran sehingga tidak mudah terbakar ketika dekat
dengan elemen pemicu kebakaran. Maka kita merasa
aman dalam pakaian kita.

Social:

Fashion adalah sesuatu yang dibagi dengan orang lain
dan untuk dilihat orang lain.

Esteem:

Memakai trend fashion terbaru dan berkualitas
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membuat kita merasa bangga dan mencitrakan status
tertentu.
Self-actualization:

“Pakaian yang saya kenakan adalah ekspresi
keseluruhan diri saya”

Piramuda Maslow mengkategorikan salah satu bagian dari produk fashion
yaitu pakaian sebagai bagian dari kebutuhan belongingness. Sedangkan designer
clothing menjadi bagian dari kebutuhan esteem. Level belongingness menandakan
kebutuhan manusia terhadap pakaian sebagai kebutuhan untuk diterima oleh orang
lain atas dasar persahabatan dan cinta. Keterbatasan Hierarki Maslow ini terdapat
pada penerapannya di budaya tertentu. Konsumen Asia cenderung beranggapan
bahwa kesejahteraan kelompok tertentu (level belongingness) akan dihargai lebih
tinggi daripada kebutuhan individual (kebutuhan esteem). Intinya, walaupun Hierarki
ini dapat diterapkan pada konsep pemasaran namun perlu diingat bahwa konsumen
memiliki prioritas kebutuhan yang berbeda di situasi konsumsi yang berbeda dan
pada tahap yang berbeda di hidup mereka.
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2.1.6

Lovemarks Theory
Robert (2004) menyarankan pada Lovemarks theory perusahaan harus

mampu menciptakan sebuah merek untuk membangun lovemark dalam rangka
menjalin hubungan loyalitas dengan pelanggan. Sebuah lovemarks didefinisikan
sebagai hubungan emosional yang mendalam yang membedakan pengalaman
lovemark dari pengalaman merek. Dan lebih ditegaskan lagi bahwa lovemarks
adalah merek, peristiwa, dan pengalaman penuh cinta pada seseorang. Sebuah
lovemarks diartikan sebagai kombinasi brand love dan respect yang tinggi.
Perbedaan antara lovemarks dan merek, produk dan mode yang berdasarkan
tingkat cinta dan hormat yang dialami oleh konsumen. Produk tercatat sebagai
tingkat cinta dan hormat yang rendah, mode memiliki tingkat cinta yang tinggi
dan tingkat hormat yang rendah, merek memiliki tingkat cinta yang rendah tetapi
memiliki tingkat hormat yang tinggi.
Robert (2006) mengatakan, untuk membangun lovemark, sebuah brand
harus memberikan konsumen dengan dua unsur pengalaman yaitu: sensuality, dan
intimacy. Kedua unsur pengalaman ini dikonseptualisasikan sebagai pendahulu
dari lovemark. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendahulu lovemark ini dapat
dilihat sebagai tiga dimensi brand image, karena lovemark pendahulu dan konsep
brand image melalui konsumen seacara rasional dan persepsi emosional dan
asosiasi dengan brand tertentu. Meskipun tiga dimensi ini (yaitu, sensuality dan
intimacy) mungkin tidak sepenuhnya menangkap konsep gambar seluruh merek,
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penelitian ini menyarankan tiga dimensi menangkap kunci asosiasi terkait
pengalaman brand image. Dan variabel brand image yang mengarah pada
variabel brand loyalty tidak termasuk dalam penelitian ini karena brand image
sudah termasuk berpengaruh secara positif pada brand love dan brand love itu
sendiri juga berpengaruh secara positif pada brand loyalty
2.1.7 Sensuality
Menurut Robert (2004), sensuality adalah aspek sensorik pada brand image
mengacu pada pengalaman merek yang berbentuk melalui fisik indra pada konsumen
(yaitu, visi, bau, suara, sentuhan dan rasa). Sensuality mencerminkan pengalaman
sensorik yang menyenangkan seperti musik di toko atau di sebuah situs web dengan
skema warna dan gaya desain, bau lingkungan toko dan tampilan pakaian yang
dipajang adalah contoh pengalaman sensorik yang dapat menyebabkan sensualitas.
Disisi lain, sensualitas membawa konsumen pada dunia indra yaitu
“penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, rasa, tekstur baru, aroma yang
menarik, selera dan musik yang indah” yang diperlukan

untuk membangun

hubungan emosional konsumen dengan merek (Saatchi, 2003). Dan ketika sebuah
merek dikelilingi oleh kombinasi rasa yang berbeda maka menghasilkan hal yang tak
terlupakan. Tergantung pada tujuan strategi perusahaan, indera dapat digunakan
untuk membuat penyatuan dalam benak dan hati konsumen yang membawa mereka
ke masa lalu dan masa depan. Menurut Robert (2004), indera berperan penting dalam
ingatan yang dapat menjelaskan sebuah fenomena khususnya penciuman dan
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penglihatan yang terhubung langsung pada limbic system (emosi otak). Misalnya
beberapa aroma dan penglihatan yang mendorong langsung pada pengalaman masa
lalu seseorang seperti masa kecil. (Emsenhuber, 2009).
Dalam literatur merek, ada beberapa informasi menarik tentang topik ini.
Pertama, mengenai pendengaran, menekankan simbolisme suara yang memberikan
isyarat tentang bagaimana merek dapat melakukan pada dimensi atribut tertentu.
Mereka mempelajari fenomena dan teori bahwa jika merek menggunakan seseorang
yang dapat mewakili keinginan konsumen atau yang saat ini disebut sebagai
endorsement, maka konsumen akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap merek
tesebut, bahkan hingga hal tersebut dapat keluar dari kesadaran konsumen (Yorkston
dan Menon, 2004). Kedua menurut Emsenhuber (2009), mengenai aroma, sebenarnya
ada istilah aroma marketing. Dimana menggunakan aroma untuk memanipulasi
perilaku konsumen dengan tanpa sadar menaikkan emosional mereka dan akibatnya
dapat memanipulasi keputusan pembelian. Mereka bahkan dapat membangkitkan
kenangan mereka yang dapat meringankan hubungan emosional antara konsumen dan
merek. Banyak toko menggunakan aroma yang unik dalam rangka menciptakan
asosiasi dalam pikiran konsumen, menyediakan lingkungan yang menyenangkan dan
membeli sebuah pengalaman.
Emsenhuber (2009) menjelaskan, bahwa adanya hubungan antara aroma dan
visi dan tujuan perusahaan mengambil keuntungan dari itu untuk mencapai hubungan
yang lebih berkesan pada konsumen. Ada indera penting yang mempertimbangkan
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dalam pembentukan lovemarks yaitu, sentuhan. Suatu produk dapat dibedakan dari
merek lain dengan menggunakan bentuk tertentu seperti material, tekstur dll. Tetapi
dalam dunia pemasaran sensorik, sentuhan mungkin yang paling kurang
dimanfaatkan. Dan menyentuh dan memegang produk mungkin menciptakan rasa
memiliki secara psikologis, dan mendorong harus membuat keputusan pembelian
(Williams & Ackerman, 2011).
Pada akhirnya, semua pertimbangan dan strategis ini membantu disiplin bisnis
baru muncul, pemasaran indrawi, bahwa teknik analisis dengan menggabungkan
dengan penggunaan rangsangan indrawi untuk membangun merek yang kuat lebih
mengesankan untuk konsumen daripada teknik pencitraan visual biasa saja
(Lippincott, 2013). Mungkin ada beberapa yang beranggapan itu hanya sebagai cara
memanipulasi ketidaksadaran konsumen (Emsenhuber, 2009). Robert (2004)
menambahkan, itu adalah cara menghubungkan emosional dengan orang-orang dan
untuk menciptakan hubungan jangka panjang.
Variabel Sensuality adalah pengalaman indrawi yang dialami konsumen pada
saat menjelajahi toko brand Stradivarius, yang berarti apakah terdapat rasa
kesenangan atau enjoyment saat menghabiskan waktu melihat-lihat produk di toko
dengan adanya pengaruh indrawi yang menyenangkan. Dan brand Stradivarius ini
memiliki desain yang sangat menarik bagi para fashionista dan brand ini juga
memberikan kesan yang sangat baik dan memuaskan bagi konsumen. Variabel
intimacy adalah pengalaman afektif dan terikat antara konsumen dengan brand,
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variabel ini dipengaruhi oleh empati perusahaan, kesenangan dan komitmen
konsumen dalam memiliki brand tersebut.
2.1.8

Intimacy
Intimacy berarti empati, komitmen dan semangat (Saatchi, 2013b). Saatchi

(2013b) juga berpendapat, empati adalah mengenai pemahaman emosi dan kebutuhan
konsumen. Komitmen ini diperlukan dalam rangka membangun hubungan jangka
panjang. Gairah, disisi lain “membawa percikan” dalam hubungan itu (Bauer et al.,
2007). Dalam literatur merek lain, gairah pada suatu merek sebagai afektif terutama,
sikap yang sangat positif terhadap merek tertentu yang mengarah pada hubungan
emosional dan faktor pengaruh perilaku yang relevan. Bahkan jika ada perbedaan
antara hubungan konsumen dengan merek dan hubungan interpersonal (Aaker,
Fournier & Brasel, 2004). Karateristik lovemark ini memiliki beberapa implikasi
antropomorfik dan sosial. Literatur sebelumnya menggambarkan keintiman sebagai
“hubungan yang terjalin antara orang-orang yang penuh kasih dalam hidupnya
(Traupmann & Hatfield, 1979). Dalam variabel intimacy Stradivarius mampu
memberikan pengaruh yang positif terhadap konsumen setelah mereka menggunakan
produk tersebut. Dimana konsumen merasakan kenyamanan, kenikmatan dan pada
akhirnya hubungan itu bertahan lama dengan konsumen kembali memilih dan
membeli produk itu.
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2.1.9

Brand Image
Brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap

merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu.
Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan
preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki brand image yang positif
terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian
(Setiadi, 2003).
Brand image adalah pikiran dan perasaan konsumen tentang suatu merek Roy
& Banerjee (2007) dalam Severi & Ling (2013). Brand image yang kuat menciptakan
sebuah merek yang unggul dipersaingan. Hal tersebut mengakibatkan, perilaku
konsumen akan terpengaruh dan ditentukan oleh citra merek yang sudah diciptakan
perusahaan (Hsieh & Li, 2008 dalam Severi & Ling (2013).
Brand image yang sukses memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi
kebutuhan terhadap merek dan membedakan merek dari para pesaing, hal tersebut
dapat meningkatkan kemungkinan konsumen akan membeli merek tersebut (Hsieh et
al., 2004 dalam Sondoh Jr, Omar, Wahid, & Harun, 2007). Sebuah perusahaan yang
terus-menerus memegang citra baik oleh masyarakat, pasti mendapatkan posisi yang
baik di pasar, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, danmeningkatkan pangsa
pasar atau kinerja.
Dalam penjelasan Robert (2004), aspek emosional dari brand image mengacu
pada pengalaman merek yang melibatkan perasaan konsumen yang berinteraksi
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dengan merek. Intimacy menangkap pengalaman afektif dan terikat antara konsumen
dan merek. Pemahaman perusahaan tentang pendapat dan preferensi konsumen,
komitmen jangka panjang, dan kepuasan konsumen dari interaksi dengan merek yang
dapat menimbulkan emosi positif dan persepsi terhadap perusahaan.
Setelah lovemark maka muncul adanya brand image yang telah dibahas
sebagai konsep penting dalam perilaku konsumen. Pilihan merek produk konsumen
didasarkan pada penilaian mereka tentang brand image itu sendiri (Dobni & Zinkhan,
1990). Pada penelitian sebelumnya pun telah mengakui adanya aspek kognitif dan
afektif yang terkait dengan pengalaman brand image. Brand image sebagai kesan
yang dibentuk secara keseluruhan oleh interaksi konsumen (misalnya, observasi dan
konsumsi) dengan merek (Dichter, 1985 & Newman, 1957). Brand image sebagai
keyakinan, persepsi, perasaan, dan sikap terhadap merek. (Bullmore, 1984 dan
Gardner & Levy, 1955). Brand image lebih sangat terkait dengan aspek intangible,
seperti makna sosial dan nilai simbolis dari ciri ciri fisik suatu produk. (Frazer, 1983
dan Pohlman & Mudd,1973)
Aspek kognitif dan brand image mencerminkan pengalaman pada merek yang
berhubungan

dengan

mental,

dimana

konsumen

membangun

dengan

mempertimbangkan atribut produk, layanan, kinerja, makna dan simbolis atau
psikologis dari sebuah merek (Bullmore et al.,1984). Makna pribadi terkait dengan
memori dari pengalaman merek masa lalu yang menyebabkan konsumen membangun
persepsi yang berbeda terhadap sebuah merek dalam pikiran mereka (Friedmann &
Lessig, 1987).

Indonesia Banking School
Faktor Pendorong Brand Love..., Luliawati, Ma.-IBS, 2017

39

Brand image sebagai persepsi mengenai sebuah merek sebagaimana
direfleksikan oleh asosiasi merek yang terdapat dalam benak konsumen (Keller,
1993). Citra merek terdiri dari komponen-komponen :
a. Atribut (Attributes)
Merupakan pendefinisian deskriptif tentang fitur-fitur yang ada dalam sebuah
produk atau jasa.
1. Atribut produk (Product related attribute)
Didefinisikan sebagai bahan-bahan yang diperlukan agar fungsi poduk
yang dicari konsumen dapat bekerja. Berhubungan dengan komposisi fisik
atau persyaratan dari suatu jasa yang ditawarkan, dapat berfungsi.
2. Atribut non-produk (Non-product related attributes)
Merupakan aspek eksternal dari suatu produk yang berhubungan dengan
pembelian dan konsumsi suatu produk atau jasa. Terdiri dari: informasi
tentang harga, kemasan dan desain produk, orang, peer group atau selebriti
yang menggunakan produk atau jasa tersebut, bagaimana dan dimana
produk atau jasa itu digunakan.
b. Keuntungan (Benefits)
Nilai personal yang dikaitkan oleh konsumen pada atribut-atribut produk atau
jasa tersebut.
1. Functional benefits : berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar
seperti kebutuhan fisik dan keamanan atau pemecahan masalah.
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2. Experiental benefits : berhubungan dengan perasaan yang muncul dengan
menggunakan suatu produk atau jasa. Benefit ini memuaskan kebutuhan
bereksperimen seperti kepuasan sensori, pencarian variasi dan stimulasi
kognitif.
3. Symbolic benefits : berhubungan dengan kebutuhan akan persetujuan
sosial atau ekpresi personal dan self-esteem seseorang. Konsumen akan
menghargai nilai-nilai prestise, eksklusivitas dan gaya fashion dari sebuah
merek karena hal-hal ini berhubungan dengan konsep diri mereka.

c. Sikap merek (Brand attitude)
Didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan atas suatu merek, apa yang
dipercayai oleh konsumen mengenai merek-merek tertentu, sejauh mana
konsumen percaya bahwa produk atau jasa tersebut memiliki atribut atau
keuntungan tertentu, dan penilaian evaluatif terhadap kepercayaan tersebut,
bagaimana baik atau buruknya suatu produk jika memiliki atribut atau
keuntungan tersebut.
2.1.10 Brand Love
Hubungan antara konsumen dan produk menyerupai hubungan romantis
(Whang et al., 2004) yang mendukung beragumen bahwa perasaan cinta impersonal
(misalnya, cinta berenang) dapat diartikan menggunakan teori cinta interpersonal
(Branden, 1980). Pandangan serupa ditemukan yang menyarankan bahwa seseorang
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dapat jatuh cinta dengan objek material (misalnya, produk, merek dan toko) dimana
objek tersebut memberikan kebahagiaan dan nilai besar (Richins, 1997).
Brand love sebagai membangun pemasaran yang relatif baru yang berlaku
untuk produk dengan komponen utama hedonis (Rodriguez& Reis, 2013). Cinta itu
sendiri adalah pengalaman emosional yang sangat kuat, tidak hanya dalam hubungan
interpersonal, tetapi juga dalam konsumen dan hubungan merek (Fournier, 1998
dalam Hwang & Kandampully (2012).
Dalam konteks branding, cinta adalah ciri perasaan konsumen terhadap objek
tertentu (Klein et al., 1995 dalam Hwang & Kandampully, 2012). Secara konseptual,
brand love dan keterkaitan emosional dengan merek tampak sangat mirip.
Dan pentingnya brand love dalam bidang perilaku konsumen dan
menghubungkan hal ini dengan konsep-konsep penting seperti harga yang lebih
tinggi, loyalitas, komunikasi dan kata dari mulut ke mulut (Batra et al,. 2012 dalam
Rodrigues & Reis, 2013). Beberapa studi yang ada pada merek cinta menunjukan
bahwa ia memiliki pengaruh penting pada beberapa variabel pemasaran.
Penelitian terbaru menunujukkan bahwa kasih terhadap suatu merek
merupakan dasar penciptaan identitas konsumen (Carroll and Ahuvia, 2006; Ahuvia,
2005 dalam Rodrigues & Reis, 2013). Konsumen lebih cenderung menyukai merek
yang ia rasa kuat dengan identitas konsumen. Brand love sebagai tingkat ikatan
emosional yang kuat pada diri konsumen dan konsumen puas terhadap merek tersebut
(Carroll & Ahuvia, 2006).
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Dengan membangun sensuality dan intimacy maka munculah sebuah
pengalaman merek dalam bentuk cinta (Albert et al,. 2008). Brand love didefinisikan
sebagai kasih sayang yang kuat atau ketertarikan emosional konsumen yang dalam
pada merek yang dimilikinya. Brand love adalah komponen utama dari sebuah
pengalaman lovemark menggambarkan pentingnya kepribadian dan tingkat emosional
bagi konsumen. Sensuality dan initimacy experience akan berkontribusi untuk
menciptakan perasaan cinta terhadap merek, yang mengarah pada ingatan konsumen
melalui brand loyalty. Dalam teori Robert (2004) pada lovemark, perasaan cinta
terhadap sebuah merek memiliki unsur yang sama seperti cinta antar pribadi dalam
psikologi sosial. Cinta diartikan sebagai perasaan positif paling kuat yang dimiliki
seseorang (Liebowitz, 1983).

Menurut Ahuvia (2005b), brand love meliputi lima hal. Hal-hal tersebut
dikembangkan lagi atas prelimary survey, yaitu:
1. Gairah terhadap merek
Segala sesuatu yang menimbulkan semangat untuk memiliki merek. Hal ini
dapat dikarenakan adanya rekomendasi yang mengatakan bahwa merek
tersebut terkenal, memiliki kualitas produk yang bagus, dan banyak pengguna
merek tersebut.
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2. Ikatan dengan merek
Segala sesuatu yang membuat konsumen merasa terikat dengan merek dan
tidak akan beralih ke mere lain. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti
banyaknya informasi mengenai merek, produk lebih bagus daripada yang
pernah digunakan sebelumnya
3. Evaluasi positif terhadap merek
Konsumen melihat bahwa suatu merek mempunyai keunggulan yang lebih
dibandingkan dengan merek lain. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor
seperti merek suatu produk yang memberikan manfaat dan kenyamanan bagi
konsumen sebagai pengguna, kualitas yang bagus, memiliki inovasi, dan tetap
eksis di mancanegara.
4. Emosi positif dalam menanggapi merek
Konsumen merasa senang bila memiliki merek tertentu, menggunakan merek
dalam jangka panjang dan tidak akan berpindah ke merek lain karena
memiliki antusias yang besar terhadap merek tersebut.
Carrol dan Ahuvia (2006) mengungkapkan terdapat faktor-faktor yang mendasari
pemikiran dalam membangun dan meningkatkan cinta terhadap merek, yaitu:
1. Tampilan nuansa perasaan konsumen yang puas tentang merek
2. Sebuah ukuran kuantitatif dari respon cinta konsumen yang puas yang
diberikan pada merek.
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3. Peningkatan pemahaman dan prediksi dari perilaku konsumen yang
diinginkan (contoh: brand loyalty)
4. Memperbaharui tujuan strategi untuk mengenali perbedaan dalam kepuasan
konsumen
2.1.11 Brand Loyalty
Loyalitas merek (brand loyalty) dapat didefinisikan sebagai sikap senang
terhadap suatu merek yang direpresentasikan dalam pembelian yang konsisten
terhadap merek itu sepanjang waktu (Setiadi, 2003). Pada loyalitas merek, tidak ada
lagi merek yang dipertimbangkan untuk dibeli selain merek produk yang sering
dibelinya. Loyalitas merek adalah komitmen intrinsik untuk melakukan pembelian
berulang terhadap suatu merek tertentu.
Loyalitas sebagai komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali
atau berlangganan untuk suatu produk atau jasa secara konsisten di masa depan,
sehingga menyebabkan pembelian merek yang berulang, meskipun pengaruh
situasional dan upaya pemasaran berpotensi beralihnya perilaku (Broadbent, Bridson,
Ferkins, & Rentschler, 2010).
Brand loyalty sebagai suatu ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada
sebuah merek. Definisi tersebut setidaknya mampu memberikan gambaran tentang
mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk lain, terutama jika
pada merek tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga ataupun
atribut lain (Aaker, 1991).
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Loyalitas merek didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu
berkomitmen untuk merek (Chaudhuri dan Holbrook, 2001). Dan loyalitas merek
mengacu pada kesediaan untuk membeli kembali merek yang sama.
Seorang pelanggan yang sangat loyal kepada suatu merek tidak akan mudah
untuk memindahkan pembeliannya ke merek lain, apapun yang terjadi dengan merek
tersebut. Bila loyalitas merek meningkat, kerentanan kelompok pelanggan dari
serangan merek produk pesaing dapat dikurangi. Brand loyalty merupakan satu
indikator dari ekuitas merek yang nyata-nyata terkait dengan laba masa depan, karena
brand loyalty secara langsung ditafsirkan sebagai penjualan masa depan.
Brand loyalty

menangkap

apakah konsumen memiliki

sikap

yang

menguntungkan dari merek tersebut dan seberapa sering konsumen membeli produk
merek tersebut. Salah satu dari tujuh item cara menilai sikap dan kontruksi perilaku
loyalitas dengan skala merek yaitu: konsumen menganggap dirinya setia kepada
merek ini dan hanya merek tersebut yang akan lebih dipilih untuk dibeli dan
digunakan oleh konsumen (Keller, 2001).
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Menurut Rizan, Saidani, & Sari, (2012) menjelaskan bahwa loyalitas merek
dapat diukur melalui :
1. Behavior measures
Suatu cara langsung untuk menentukan loyalitas terutama untuk habitual
behavior (perilaku kebiasaan) adalah dengan memperhitungkan pola pembelian
aktual.
2. Measuring switch cost
Pengukuran pada variabel ini dapat mengidentifikasikan loyalitas pelanggan
dalam suatu merek. Pada umumnya jika biaya untuk mengganti merek sangat
mahal, pelanggan akan enggan untuk berganti merek sehingga laju penyusutan
kelompok pelanggan dari waktu ke waktu akan rendah.
3. Measuring satisfaction
Pengukuran terhadap kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan suatu merek
merupakan indikator paling penting dalam loyalitas merek. Bila ketidakpuasan
pelanggan terhadap suatu merek rendah, maka pada umumnya tidak cukup
alasan bagi pelanggan untuk berpindah ke merek lain kecuali bila ada faktor
penarik yang cukup kuat.
4. Measuring liking brand
Kesukaan terhadap merek, kepercayaan, perasaan hormat dengan suatu merek
yang membangkitkan kehangatan dan kedekatan dalam perasaan pelanggan.
Akan sulit bagi merek lain untuk menarik pelanggan yang berada dalam tahap
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ini. Ukuran rasa suka tersebut adalah kemauan untuk membayar harga yang
lebih mahal untuk mendapatkan produk tersebut.
5. Measuring commitment
Salah satu indikator kunci adalah jumlah interaksi dan komitmen pelanggan
terkait dengan produk tersebut. Kesukaan pelanggan akan suatu merek akan
mendorong mereka untuk membicarakan merek tersebut kepada orang lain baik
dalam taraf menceritakan atau sampai tahap merekomendasikan.
Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, brand loyalty dapat
menjadi aset strategis bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa potensi atau
keuntungan yang dapat diberikan oleh brand loyalty kepada perusahaan yang
disebutkan oleh (Marthin & Semuel, 2007) :
1. Reduced marketing costs (mengurangi biaya pemasaran)
2. Trade leverage (meningkatkan perdagangan)
3. Attracting new customers (menarik minat pelanggan baru)
4. Provide time to respond competitive threats (memberi waktu untuk merespon
ancaman persaingan)
Variabel yang akan diuji terhadap brand loyalty adalah brand love yang
dipengaruhi oleh variabel sensuality, intimacy dan brand image. Brand love adalah
ikatan emosional mendalam yang dimiliki konsumen terhadap merek tertentu (Caroll
& Ahuvia, 2006; Roberts, 2004). Variabel ini menjelaskan seperti apa emosi yang
dirasakan oleh konsumen terhadap pengalaman mereka mengenai brand ini dan
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seberapa dalam kah hubungan emosional yang dirasakan oleh masyarakat terhadap
brand tersebut. Emosional tersebut merupakan nilai dari nama brand apakah menarik
menurut pandangan mereka sendiri.
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Peneliti mempunyai beberapa jurnal yang dijadikan sebagai acuan untuk
penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu sebagai berikut:

No Nama Peneliti

Judul

Variabel

Hasil
Penelitian

1

Carroll & Ahuvia “Some Antecedents and
(2006)

Hedonic

Variabel Brand

Outcomes of Brand

Product, Self-

Love terbukti

Love”

Expressive

positif

Brand, Brand

terhadap Brand

Love, Brand

Loyalty. Hanya

Loyalty dan

saja variabel

Word of Mouth

Hedonic
Product tidak
terbukti
berpengaruh
positif
terhadap Brand
Love.
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No
2

Nama Peneliti

Judul

Variabel

Hasil Penelitian

Chaudhuri &

“The Chain of

Brand Trust,

Variabel Brand Trust

Holbrook

Effects from Brand

Brand Affect,

berpengaruh positif

(2001)

Trust and Brand

Purchase

terhadap Purchase

Affect to Brand

Loyalty,

Loyalty dan

Performance: The

Attitudinal

Attitudinal Loyalty.

Role of Brand

Loyalty,

Loyalty”

Market Share
dan Relative
Price

3

Broadbent et al

Brand Love, Brand

Brand Love,

Hasil penelitian ini

(2010)

Image and Loyalty

Brand Image

mengatakan adanya

in Austrlaian Elite

dan Brand

hubungan yang

Sport.

Loyalty

signifikan dan positif
antara brand image
dan brand love
terhadap brand
loyalty.
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No
4

Nama Peneliti

Judul

Variabel
Brand love,

Hasil Penelitian

Anggraeni &

Effects of Brand Love,

Variabel Brand

Rachmanita (2015)

Personalityand Image on Brand

Love

Word of Mouth; The

Personality,

berpengaruh

Case of Local Fashion

Brand Image, dan

positif terhadap

Brands Among Young

Word of Mouth

Brand
Personality dan

Consumers.

Word of Mouth.
5

Sallam Methaq

The Effects of Brand

Brand Image,

Adanya

Ahmed (2014)

Image and Brand

Brand

hubungan yang

Identification on Brand

Identification,

siginifikan dan

Love and Purchase

Brand Love,

positif antara

Decision Making: The

WOM, dan

Brand Image

Role of WOM

Purchase

dan Brand

Decision Making

Identification
pada Brand
Love
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No
6

Nama Peneliti

Judul

Variabel

Hasil Penelitian

Paula Rodrigues

TheInfluence of

Brand Love,

Variabel Brand

dan Raquel Reis

"BrandLove"InConsumer

Brand Loyalty,

Love terbukti

(2013)

Behavior–The

Price Premium,

positif terhadap

Brand

Brand Loyalty

Identification,

dan Price

dan Sense of

Premium.

Case of Zara and
Modalfa Brands

Community
7

Ahmed Rageh

Binational Study oof The

Brand Love,

Hasil penelitian

Ismail (2015)

Impact of Brand Image,

Brand Image,

ini mengatakan

Brand Personality and

Excitement, dan

adanya

Brand Love on Word of

WOM

hubungan yang

Mouth: The Case of

signifikan

Fashion Brands in UK

antara Brand

and Switzerland

Love dan WOM
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No Nama Peneliti
8

9

Judul

Variabel

Hasil Penelitian

Merve Ulku Turgut

The Critcal Role of

Brand Love,

Variabel Brand

dan Beyza

Brand Love in

Brand Trust,

Love terbukti

Gultekin (2015)

Clothing Brands

Resistance to

positif terhadap

Negative

Resistance to

Information dan

Negative dan

Intention to

Intention to

Repurchase

Repurchase

Shirkhodaie

Positive Word of

Brand Love,

Variabel Brand

Maisam dan

Mouth Marketing:

Brand Image,

Love

Rastgoodeylami

Explaining The Roles

Value Congruity, berpengaruh

Mahsa (2016)

of Value Congruity and Brand
Brand Love

positif terhadap

Commitment,dan

Brand

Positive Word of

Commitment

Mouth

dan Positive
Word of Mouth

Penelitian diatas menunjukkan suatu hasil dimana pengaruh dari brand love,
brand image, brand trust, brand experience, brand satisfaction mempunyai pengaruh
yang positif terhadap variabel brand loyalty. Penelitian-penelitian terdahulu tentang
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variabel brand Hedonic Product, Self-Expressive Brand, Brand Love, Brand Loyalty,
Word of Mouth, Brand Trust, Brand Affect, Purchase Loyalty, Attitudinal Loyaltydan
Brand Image telah terbukti memberikan efek positif terhadap brand loyalty dan dapat
dijadikan acuan yang penting bagi perusahaan. Pada penelitian diatas terbukti bahwa
variabel brand love berpengaruh positif terhadap variabel brand loyalty.

2.3 Pengembangan Hipotesis
Rerangka Konseptual dan kerangka berpikir merupakan gambaran tentang
hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori
yang telah di deskripsikan (Sugiyono, 2008).
Adanya hubungan positif antara ketiga dimensi dari brand image (yaitu,
sensuality dan intimacy) dengan brand love (Cho, 2011). Dan adanya hubungan yang
positif antara brand image dengan lovemark experience. Dimana brand image
berpengaruh positif terhadap brand love dan brand image. Lalu adanya hubungan
poitif antara brand image dengan brand loyalty. Selanjutnya adanya hubungan positif
antara lovemark experience dengan brand loyalty. Dimana brand love berpengaruh
positif terhadap brand loyalty. Serta adanya hubungan positif antara brand loyalty
terhadap overall brand equity.
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2.3.1 Sensuality Terhadap Brand Love
Faktor sensorik dari lingkungan toko, yang digunakan untuk membuat brand
image mungkin dapat menyenangkan semua panca indera konsumen. Efek warna
pada emosi dan mempengaruhi pengalaman emosional yang terkait dengan
lingkungan ritel (Bellizzi, Crowley, dan Hasty, 1983). Dan juga pada efek positif dari
warna lingkungan ritel pada perasaan dan niat membeli (Bellizi dan Hite, 1992).
Selain itu telah menyarankan bahwa warna secara positif mempengaruhi emosional
kesenangan dan gairah, yang mendefinisikan pengalaman emosional cintta (Valdez &
Albert, 1994). Musik juga berperan penting untuk menetapkan suasana hati tertentu
dan memicu kesenangan dan gairah emosi dalam pengalaman konsumen (Alpert &
Alpert, 1989; Anand & Holbrook, 1986; Bruner, 1990; Dube, Chebat, & Morin,
1995; Yalch & Spangenberg, 2000).
Menciptakan lingkungan toko dengan menampilkan kerapian, penataan, dan
aroma yang menyenangkan dapat mendorong perasaan senang dan bergairah pada
konsumen (Bone & Ellen, 1999; Chebat & Michon, 2003; Ellen & Bone, 1999;
Mattila & Wirtz, 2001). Ditambah lagi bahwa musik merek, desain interior, aroma,
bau, dan rasa menanamkan rasa cinta dalam konsumen (Albert et al., 2008).
Responden penelitian menggunakan kata „sensualitas‟ untuk menggambarkan
perasaan cinta pada merek mereka. Dimana hal itu mendukung hubungan antara
sensuality dan brand love yang diusulkan oleh Roberts (2004). Oleh karena itu,
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masuk akal untuk mengharapkan hubungan positif antara pengalaman indrawi dan
brand love.
H1: Sensuality memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love

2.3.2 Intimacy Terhadap Brand Love
Sejak abad ke-20 hasil penelitian dalam psikologi telah menunjukkan bahwa
keintiman merupakan faktor umum yang penting dalam membentuk perasaan cinta
(Spearman, 1927; Sternberg, 1986, 1997; Sternberg & Grajek, 1984; Thomson, 1939;
Thurstone, 1938). Demikian pula, penelitian di bidang pemasaran telah menyarankan
bahwa keintiman adalah komponen kunci dalam membangun hubungan antara
konsumen dan obyek atau merek (Albert et al., 2008; Carroll & Ahuvia, 2006; Shimp
& Madden, 1988).
Dukungan emosional konsumen (yaitu, keintiman) terhadap produk yang
mengarah pada perasaan positif yang kuat (yaitu, cinta) (Shimp dan Madden, 1998).
Subkomponen dari Intimacy (Robert, 2004) yaitu, komitmen dan kesenangan
konsumen telah dikaitkan dengan brand love oleh para peneliti. Komitmen konsumen
menumbuhkan brand love dan memperluas hubungan jangka panjang dengan suatu
merek (Albert et al., 2008). Selain itu emosi yang positif termasuk (misalnya,
kenikmatan/kesenangan) sebagai bagian dari konstruksi brand love (Carroll dan
Ahuvia, 2006).
H2: Intimacy memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love
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2.3.3 Brand Image Terhadap Brand Love
Brand Image manangkap pengalaman secara kognitif, afektif dan asosiasi
sensorik (misalnya, mystery, sensuality dan intimacy) konsumen dengan merek. Riset
pemasaran menurut (Broyles etal., 2009; Esch et al., 2006) telah menunjukkan bahwa
brand image yang positif menambah pengalaman kognitif yang baik dan pengalaman
emosional dengan merek seperti rasa kepercayaan, kasih sayang, keterlibatan, rasa
kebersamaan dan kesetiaan. Misalnya, konsumen bisa menyukai retailer hot topic
(merek pakaian remaja) karena mereka memiliki brand image yang positif karena
mengalami „goth‟ yang terinspirasi dari lingkungan toko, menjelajahi band musik
alternatif yang dipromosikan di situs internet, dan menghadiri acara musik yang
disponsori. Brand image dapat juga dikaitkan dengan evaluasi pengalaman kognitif
pada brand. Misalnya, konsumen mungkinmemiliki rasa hormat untuk patagonia
(olahraga aktif) karena persepsi positif dari kualitas produk, dan pengetahuan dan
pengalaman yang mewakili brand tersebut.
H3: Brand Image memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love
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2.3.4 Brand Love Terhadap Brand Loyalty
Menurut, merek mempengaruhi (yaitu, respon emosional positif terhadap
merek) mempengaruhi kepercayaan merek, yang terdiri dari keyakinan keandalan,
kualitas, kemauan untuk mengandalkan, ketergantungan, kepercayaan, keamanan,
dan kejujuran (Chaudhuri dan Holbrook, 2001 dan Taylor et al., 2004). Berdasarkan
definisi tersebut merek mempengaruhi dan percaya dalam studi ini, pengaruh merek
sebanding dengan brand image. (Robert, 2004).
Brand love mempengaruhi (misalnya, cinta) keduanya yaitu sikap dan
perilaku brand loyalty (Carroll & Ahuvia, 2006; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Pawle
& Cooper, 2006; Taylor et al., 2004; Whang et al., 2004). Dan adanya pengaruh yang
siginifikan antara kepercayaan merek dengan brand loyalty yang ditemukan pada
penelitian sebelumnya oleh (Chaudhuri & Holbrook, 2001; Pawle & Cooper, 2006;
Taylor et al., 2004) dapat menyebabkan brand loyalty. Mengingat penemuan
penelitian sebelumnya, menunjukkan termasuk keduanya sikap dan perilaku termasuk
loyalitas untuk menangkap brand loyalty secara keseluruhan.
H4: Brand Love memiliki pengaruh positif terhadap Brand Loyalty
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2.4 Model Penelitian
Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka dapat dibentuk suatu
model penelitian yang berasal dari penelitian sebelumnya oleh (Cho, 2011). Model di
bawah ini menjelaskan bahwa variabel brand love dipengaruhi oleh tiga variabel
independen yaitu, variabel sensuality, intimacy dan brand image yang memberikan
dampak pada brand loyalty pengguna merek Stradivarius.

Sensuality

H1(+)

(SN)
Brand Love
(BL)

Intimacy
(IT)

H2(+)

Brand Image
(BI)

Brand Loyalty
(BLY)
H4(+)

H3 (+)

Gambar 2.2 Model Penelitian
Hipotesis:
H1: Sensuality memiliki efek positif terhadap Brand Love pengguna Stradivarius.
H2: Intimacy memiliki efek positif terhadap Brand Love pengguna Stradivarius.
H3: Brand Image memiliki efek positif terhadap Brand Love pengguna Stradivarius.
H4: Brand Love memiliki efek positif terhadap Brand Loyalty pengguna Stradivarius.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara
tertentu

yang

diatur

dan

ditentukan

berdasarkan

kaidah

ilmiah

dalam

menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Herdiansyah, 2010 : 17).

3.1 Objek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah konsumen pengguna merek Stradivarius.
Stradivarius merupakan sebuah brand fashion yang menjual pakaian, sepatu, tas
hingga aksesoris yang menargetkan seorang wanita remaja hingga dewasa yang
memiliki selera fashion yang trendi dengan menempatkan store Stradivarius di pusat
perbelanjaan di kota-kota besar.
Cakupan wilayah penelitian adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan
Bekasi. Penelitian akan mengumpulkan data pada wilayah-wilayah tersebut.
Meskipun dengan objek yang memungkinkan cakupan wilayah yang lebih luas,
peneliti ingin memfokuskan penelitian pada daerah Jabodetabek karena bisnis ini
berpusat di Jakarta. Calon responden dari penelitian ini adalah wanita yang memiliki
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produk Stardivarius atau pernah membeli produk tersebut. Lokasi responden tinggal
adalah yang termasuk dalam cakupan wilayah Jabodetabek.
3.2 Desain Penelitian
Desain penelitian merupakan 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).
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif (descriptive). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang
untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih
alternatif terbaik dalam memecahkan masalah (Malhotra, 2010).
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). Dalam
cross sectional design, hanya satu sampel responden yang diambil dari populasi
sasaran dan informasi hanya didapatkan satu kali dari responden tersebut.
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3.3 Metode Penghimpunan Data
Dalam penelitian ini, data untuk penyelesaian penelitian bersumber dari data
primer dan sekunder. Menurut (Malhotra, 2010)., pengertian data primer dan data
sekunder adalah sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan
masalah penelitian (Malhotra, 2010). Sedangkan menurut Kountur (2007),
data primer adalah data yang dikumpulkan penenliti langsung dari sumber
utamanya. Pada penelitian ini, data primer didapat dengan metode survei
menggunakan kuesioner Google Drive yang disebarkan kepada target
responden secara online.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung penyelesaian
penelitian (Malhotra, 2010). Pada data sekunder berisikan informasi dan teoriteori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data
sekunder tersebut diperoleh dari buku, jurnal, majalah, internet, dan sumber
lain guna mendukung penelitian ini. Pernyataan tersebut didukung oleh
Kountur (2007) yang menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang
bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang
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berbeda, namun data tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti mendapat data
sekuner melalui metode literature review yang berasal dari buku, jurnal,
artikel dari website, koran dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan
penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen yang ingin kita buat
dari beberapa kesimpulan yang telah diambil (Griffin, 2012). Populasi dalam
penelitian ini adalah konsumen wanita pengguna merek Stradivarius yang berada di
wilayah Jabodetabek. Sampel adalah sekelompok dari kasus, partisipan, peristiwa,
atau catatan yang terdiri dari sebagian target populasi, pilihlah dengan cermat untuk
mewakili suatu populasi (Griffin, 2012).
Terdapat beberapa langkah untuk menentukan sampel penelitian. Langkah
yang pertama, menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu
konsumen wanita pengguna merek Stradivarius yang berada di wilayah Jabodetabek.
Langkah selanjutnya, melakukan prosedur sampling atau yang biasa disebut
dengan sampling method. Peneliti menggunakan metode sampel non probability
sampling dengan teknik convenience sampling yang merupakan teknik penentuan
sampel berdasarkan responden yang tersedia dan mudah diakses. Kriteria
pengambilan data ini dipilih berdasarkan objek penelitian yang bersumber dari
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responden yang terdiri dari konsumen pengguna merek Stradivarius yang berlokasi di
wilayah Jabodetabek.
Terakhir untuk mengetahui dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan.
Metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100200 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar,
misalnya 500 maka metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan
ukuran-ukuran goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung pada
jumlah indikator kali 5 sampai 10 (Hair et al., 2010). Dalam penelitian ini jumlah
sampelnya adalah sebagai berikut:
Jumlah Sampel = 24 x 5
Jumlah Sampel = 24 5 = 120 sampel

3.4 Operasionalisasi Variabel
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dimensi brand image terhadap brand
love dan brand loyalty maka dibuat indikator pengukuran dari beberapa peneliti
terdahulu. Indikator-indikator tersebut akan dijadikan sebuah survey untuk
mendapatkan data primer dari responden yang berada di Jabodetabek. Berikut tabel
operasionalisasi variabel:
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel

Sensuality
(SN)

Definition

Measurement
SN1: Desain merek
Stradivarius benarbenar menarik bagi
Sensuality adalah
saya.
Sebuah pengalaman SN2: Aroma
indrawi yang
lingkungan toko
menyenangkan
Stradivarius
(visi, suara,
menyenangkan
sentuhan, bau, dan / saya.
atau rasa) karena
SN3: Tekstur
untuk elemen merek produk Stradivarius
seperti desain
lebih baik dari
produk, paket,
merek lain.
display, dan musik SN4: Produk-produk
di toko.
Stradivarius
(Cho, 2011)

Scaling

Interval Scaling
1-7

memiliki skema
warna yang indah.

SN5: Merek
Stradivarius
memiliki tampilan
yang luar biasa.
(Cho, 2011)
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)

Variabel

Intimacy
(IT)

Definition

Intimacy adalah
pengalaman afektif
dan terikat antara
konsumen dengan
merek, dipengaruhi
oleh empati
perusahaan,
komitmen
konsumen, dan
kesenangan
konsumen dari
memiliki atau
berinteraksi dengan
merek.
(Cho, 2011)

Measurement
IT1: Saya yakin
bahwa hubungan
saya dengan
Stradivarius akan
bertahan lama.
IT2: Saya dapat
mengandalkan
merek Stradivarius.
IT3: Saya suka
memandangi
produk-produk
Stradivarius.
IT4: Saya akan
selalu mempercayai
merek Stradivarius.
IT5: Saya akan
kecewa jika merek
Stradivarius tidak
lagi ada.
IT6: Merek
Stradivarius
membuat saya
bergairah.
(Cho, 2011)

Scaling

Interval Scaling
1-7
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)

Variabel

Brand Image
(BI)

Definition

Measurement
BI1: Stradivarius
adalah merek yang
bagus
BI2: Merek
Stradivarius
Brand Image
memiliki
karakteristik yang
adalah sebagai
tidak dimiliki oleh
pikiran dan
merek lainnya.
perasaan konsumen BI3: Merek
Stradivarius
tentang suatu
memiliki
kepribadian yang
merek.
membedakannya
dari merek pesaing.
(Severi & Ling,
BI4: Stradivarius
2013)
adalah merek yang
tidak mengecewakan
pelanggannya.
BI5: Stradivarius
adalah salah satu
merek fashion
terbaik di kelasnya.
(Abdullah, 2015)

Scaling

Interval Scaling
1-7
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)

Variabel

Definition

Brand Love
(BL)

Brand Love adalah
ikatan emosional
mendalam yang
dimiliki konsumen
dengan merek
tertentu.
(Carroll & Ahuvia,
2006; Roberts,
2004)

Brand Loyalty
adalah sebagai suatu
Brand Loyalty
(BLY)

ukuran keterkaitan
seorang pelanggan
pada sebuah merek.
(Aaker, 1991)

Measurement
BL1: Saya mencintai
merek Stradivarius
BL2: Merek
Stradivarius sungguh
sangat
menyenangkan
BL3: Stradivarius
merupakan merek
yang sangat
mengagumkan
BL4: Stradivarius
membuat saya
merasa nyaman.

Scaling

Interval Scaling
1-7

(Carroll and Ahuvia,
2006)

BLY1: Saya akan
membeli Stradivarius
kapanpun saya bisa.
BLY2: Saya menilai
diri saya sebagai
pelanggan setia
Stradivarius.
BLY3: Saya membeli
Stradivarius sebanyak
yang saya bisa.
BLY4: Stradivarius
adalah merek yang
lebih saya pilih untuk
digunakan.

Interval Scaling
1-7

(Keller, 2001)
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3.6 Teknik Analisis Data
Metode pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data penelitian
adalah menggunakan metode SEM. SEM atau Structural Equation Modeling
menggunakan analisis dari struktur kovarians untuk menjelaskan kasualitas diantara
konstruk. Metode SEM mempunyai batasan untuk mempresentasikan hanya satu
hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen. Kelebihan
utama dari SEM adalah bahwa beberapa hubungan dependen yang saling terkait dapat
diestimasi secara bersamaan dan hal tersebut dapat merepresentasikan konsep yang
tidak teramati atau variabel latent (Cooper & Schindler, 2011). Konstruk eksogen
adalah variabel laten, konstruk eksogen ditentukan dari faktor diluar dari model dan
tidak bisa dijelaskan oleh konstruk atau variabel dalam model. Secara grafis eksogen
hanya mempunyai jalur ke variabel lain. Sebaliknya konstruk endogen ditentukan
oleh konstruk atau variabel dalam model dan membuat endogen menjadi dependen
pada konstruk lain (Cooper & Schindler, 2011).
Namun peneliti memilih SEM karena dapat menampilkan konsep yang tak
teramati dan dapat menjelaskan hubungan model secara keseluruhan. Aplikasi yang
akan digunakan untuk mengolah data dan analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS.
Menurut Malhotra (2010), terdapat 6 langkah dalam menggunakan Structural
Equation Model (SEM) yaitu:
1. Mendefinisikan konstruk individual
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2. Spesifikasi model
3. Mengkaji realibilitas dan validitas model pengukuran
4. Spesifikasi model struktural jika pengukuran valid
5. Mengkaji validitas model struktural
6. Membuat kesimpulan dan membuat rekomendasi.

3.6.1 Spesifikasi Model
SEM dimulai dengan memspesifikasikan model yang akan diestimasi.
Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti adalah penting
dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen, yaitu
Sensuality, Intimacy, dan Brand Image (variabel eksogen), dan Brand Love (variabel
eksogen dan endogen),dan Brand Loyalty (variabel endogen).
Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat
diamat dan bisa disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati merupakan
indikator atau ukuran dari variabel eksogen dan endogen. Pada metode survey
kuesioner ini terdapat 24 variabel teramati karena terdapat 24 indikator pertanyaan.
Dalam penjelasan hubungan antar variabel, dimana variabel Brand Loyalty
dipengaruhi oleh variabel Brand Love. Sedangkan variabel Brand Love dipengaruhi
oleh empat variabel yaitu variable Sensuality, Intimacy, dan Brand Image.
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Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan path diagram penelitian ini
adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Model Struktural

Sumber: Konstruksi model dari aplikasi Amos 22
Keterangan

: SN

: Sensuality

IT

: Intimacy

BI

: Brand Image

BL

: Brand Love

BLY : Brand Loyalty
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3.6.2 Menguji Validitas dan Reliabilitas Model
Menurut Hair et al., (2010), Pre-test dilakukan untuk mengetahui indikator-indikator
mana saja yang relevan dengan variabel-variabel penelitian, selain itu untuk melihat
sejauh mana tingkat pengetahuan dan pemahaman responden mengenai sejumlah
kalimat pertanyaan yang ada di dalam kuesioner sehingga memudahkan responden
dalam menjawab pertanyaan. Jumlah responden yang diambil untuk pre-test dalam
penelitian ini adalah sebanyak 40 orang responden. Peneliti melakukan proses olah
data melalui SPSS 23 untuk mengukur validitas terhadap dimensi dan indikator
penelitian serta reliabilitas terhadap dimensi penelitian. Apabila didapatkan dalam
pre-test bahwa kata-kata dalam kuesioner sulit dipahami (ditunjukkan dengan nilai
validitas dan reliabilitas instrumen yang rendah), maka perlu dilakukan perbaikan
pada indikator bersangkutan. Menurut Malhotra (2010), validitas pengukuran model
bergantung pada hasil goodness-of-fit, reliabilitas, dan bukti dari konstruk validitas.

3.6.2.1 Uji Validitas
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
factor) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. Ghozali (2011) menjelaskan, uji validitas
digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner
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dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Ghozali (2011), uji
validitas yang digunakan oleh peneliti adalah dengan membandingkan r hitung
dengan r tabel untuk degree of freedom (df)=n-2, dalam hal ini n adalah jumlah
sampel. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif, maka pertanyaan tersebut dikatakan
valid

3.6.2.2 Uji Reliabilitas
Menurut Hair et al., (2010), reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran.
Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsisten
tinggi dalam mengukur konstruk latennya. Mengukur reliabilitas dalam SEM akan
digunakan composite reliability measure dan variance extracted measure. Sebuah
konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliabilty (CR) ≥ 0,70
dan average variance extracted (AVE) ≥ 0,50.
Ghozali (2011) mengatakan, suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel
jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu
ke waktu. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk.
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3.6.2.1 Goodness-of-fit
Yaitu seberapa baik spesifikasi model menghasilkan kovarian matrix dalam
indikator-indikator. Kemiripan pada estimasi kovarian dari variabel indikator (Σk)
kepada kovarian teramati dalam data sampel (S). Semakin dekat nilai dari kedua hal
tersebut kepada satu sama lain, semakin baik model tersebut untuk menjadi fit. Indeks
goodness-of-fit mengindikasikan seberapa baik spesifikasi model cocok dengan data
sampel atau teramati, dan nilai yang tinggi dari pengukuran ini sangat diinginkan.
Pengukuran yang sering dipakai adalah goodness-of-fit (GFI), dan adjusted goodnessof-fit index (AGFI). Untuk badness-of-fit, semakin rendah nilai dari pengukuran
maka semakin diinginkan. Pengukuran yang biasanya digunakan adalah chi-square
(χ2), root mean square residual (RMSR), standardized root mean square residual
(SRMR), dan root mean square error of approximation (RMSEA). Berikut rumus
chi-square (χ2):
χ2 = (n – 1) (S - Σk)
3.6.2.2 Reliabilty & Validity
Konstruk yang tidak reliabel tidak bisa valid. Perhitungan reliabilitas dengan
menggunakan rumus composited reliabilty (CR) dengan rumus sebagai berikut:
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Composite reliabilities berupa 0,7 atau lebih dianggap sudah bagus. Estimasi
diantara 0,6 dan 0,7 bisa dianggap dapat diterima jika estimasi dari validitas model
bagus.
Pengukuran lain untuk menguji validitas adalah average variance extracted
(AVE) yang didefinisikan sebagai varians dalam indikator atau variabel teramati yang
dijelaskan oleh kosntruk laten. Rumus dari AVE adalah sebagai berikut:

AVE bervariasi dari 0 sampai 1, dan hal itu merepresentasikan rasio dari total
varians dikarenakan variabel laten. Jika suatu AVE adalah 0,5 atau lebih dapat
dikatakan sebagai valid, sebaliknya jika AVE dibawah dari 0,5 maka validitasnya
dapat dipertanyakan.
3.6.3 Identifikasi
Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam persamaan stimulan, yaitu:
1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang di
estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut
merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). Pada
SEM, model dikatakan under-identified jika degree of freedom adalah
negative. Jika terjadi under-identified maka estimasi dan penilaian model
tidak perlu dilakukan.
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2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang
diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang justidentified mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology
SEM dinamakan saturated. Pada model yang just identified, penilaian
model tidak perlu dilakukan.
3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang
diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model
dikatakan over identified jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika
terjadi over-identified maka estimasi penilaian bisa dilakukan.
3.6.4 Estimasi
Tahap ini adalah tahap yang berkaitan dengan estimasi terhadap model yang
bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah
satu metode estimasi. Pemilihan metode estimasi yang sering digunakan ditentukan
berdasarkan karakteristik variabel-variabel yang dianalisis.
3.6.5 Uji Model Keseluruhan
Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai
hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu terdapat variabel laten eksogen dan
variabel endogen. Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk
mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara
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data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat
dilakukan secara langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.
1. Ukuran Kecocokan Absolut
Ukuran

kecocokan

absolute

menentukan

derajat

prediksi

model

keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran
kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi
SEM adalah sebagai berikut:
a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus
perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut:

Nilai RMSEA

0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0.08

menunjukkan good fit.
b. CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan
CMIN/DF adalah sebagai berikut:
CMIN
DF
2. Ukuran kecocokan Inkremental
Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan
dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model
atau indendence model.
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a. Comparative Fit Index (CFI)
Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut:

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0.90 menunjukkan
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) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Ukuran-ukuran GOF
Ukuran GOF

Tingkat Kecocokan yang Bisa Diterima

Root Mean Square Error of

Rata-rata perbedaan per degree of freedom

Approximation (RMSEA)

yang diharapkan terjadi dalam populasi dan
bukan sample
RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedangkan
RMSEA < 0,05 adalah close fit

CMIN/DF

Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit
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Incremantal 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
0,80 ≤ CFI 0,90 adalah marginal fit.

Sumber: (Hair et al., 2010)
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Stradivarius sendiri merupakan bisnis retail yang berasal dari negara Spanyol
yang berdiri sejak tahun 1994 oleh seseorang bernama Amancio Ortega Gaona.
Stradivarius menjadi salah satu brand yang tak pernah sepi pembeli. Hal ini
dikarenakan brandyang mulai berkembang pesat pada tahun 1999 selalu menciptakan
pakaian yang menyenangkan. Pada tiga tahun yang lalu, Stradivarius berhasil
mengantongi $813 million dan memberikan

keuntungan pemiliknya yang juga

memilliki beberapa brand seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saat ini,
Stradivarius memiliki 6.300 toko yang terbagi di 87 negara, termasuk sejumlah toko
di pusat perbelanjaan terkemuka di Indonesia, yaitu sebanyak 11 store di Jakarta dan
satu store di setiap kota Bandung, Bali dan Surabaya. Untuk pertama kalinya toko
Stradivarius dibuka di Plaza Indonesia Mall Jakarta Pusat.
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test)
4.2.1 Uji Validitas (Pre-test)
Pengukuran validitas dilakukan dengan cara melakukan analisis pada data
responden sebanyak 40 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure os
sampling adequacy, barlett’s test of sperecity, tottal variance explained, dan factor
loading of component matrix. Software yang digunakan untuk menganalisis ini
adalah SPSS 23.

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test
Variabel Laten
Indikator KMO
SIG
Nilai yang diisyaratkan
>0.5
<0.05
SN1
SN2
Sensuality
0.783
0.000
SN3
SN4
SN5
IT1
IT2
IT3
Intimacy
0.843
0.000
IT4
IT5
IT6
BI1
BI2
Brand Image
0.888
0.000
BI3
BI4
BI5
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23

MSA
>0.5
0.761
0.731
0.899
0.794
0.783
0.914
0.891
0.798
0.796
0.831
0.858
0.877
0.937
0.867
0.867
0.902

Factor
Loading
≥0.7
0.861
0.875
0.743
0.879
0.787
0.819
0.814
0.877
0.862
0.881
0.905
0.936
0.904
0.926
0.928
0.862

Kriteria
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test (Lanjutan)
Varaibel Laten
Nilai yang
diisyaratkan

Indikator

KMO

SIG

MSA

Factor
Loading

>0.5

<0.05

>0.5
0.754
0.862
0.816
0.917
0.529
0.678
0.583
0.694

≥0.7
0.943
0.897
0.908
0.783
0.607
0.645
0.909
0.810

BL1
BL2
Brand Love
0.824
0.000
BL3
BL4
BLY1
BLY2
Brand Loyalty
0.615
0.000
BLY3
BLY4
Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23

Kriteria
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Hasil analisis menggunakan Software SPSS 23 dapat dilihat dalam tabel 4.1
untuk pengujian validitas measurement menunjukkan seluruh indikator pernyataan
dalam instrument penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat
disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan pre-test adalah valid. Oleh karena itu,
tidak perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, semua item
indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya.
4.2.2

Uji Reliabilitas (Pre-test)
Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas

alat ukur pada kuesioner terhadap variabelnya. Batas nilai melihat dari cornbach’s
alpha ≥ 0.60, jika melewati dari batas tersebut maka dapat dinyatakan sebagai
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reliabel, konsten dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut hasil
analisa uji reliabilitas alat ukur penelitian:

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-test)
Variabel

Cornbach's Alpha

Kriteria

Sensuality

0.880

Reliabel

Intimacy

0.929

Reliabel

Brand Image

0.947

Reliabel

Brand Love

0.906

Reliabel

Brand Loyalty
0.736
Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23

Reliabel

Hasil dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa uji reliabilias data pre-test
semua variabel penelitian yaitu: Sensuality, Intimacy, Brand Image, Brand Love dan
Brand Loyalty melebihi Cornbach’s Alpha diatas 0.60. Hasil tersebut menyatakan
bahwa kuesioner yang diberikan kepada responden, hasilnya akan tetap konsisten.
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4.3 Profil Responden
Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang profil responden penelitian secara
keseluruhan. Profil yang termasuk adalah profesi, pendidikan terakhir, domisili, usia,
jenis kelamin, pengeluaran per bulan responden, apakah responden memiliki produk
Stradivarius, dan kapan terakhir membeli produk Stradivarius. Profil responden akan
dijelaskan melalui grafik.
4.3.1

Profesi Responden
Gambar 4.1 Profesi Responden
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Karyawan

Pelajar

Wirausaha

Lainnya

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Pada gambar 4.1, mayoritas profesi Responden adalah Pelajar atau
Mahasiswa sebanyak 60% Responden (72 orang). Responden yang berprofesi sebagai
Karyawan atau Pegawai berjumlah 29,16% (35 orang), Wirausaha 6,7% (8 orang),
dan lainnya 4,1% (5 orang). profesi Responden dengan mayoritas sebagai Pelajar atau
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Mahasiswa dikarenakan cara penyebaran kuesioner melalui sosial media dan tertuju
pada teman sebaya sehingga yang dominan adalah Pelajar.

4.3.2

Pendidikan Terakhir Responden
Gambar 4.2 Pendidikan Terakhir Responden
50%
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35%
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5%
0%
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D1-D3

S1

S2-S3

Lainnya

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Berdasarkan gambar 4.2, mayoritas pendidikan terakhir Responden
adalah SMA atau sederajat sebanyak 46,6% Responden (56 orang). Responden yang
memiliki pendidikan terakhir D1-D3 berjumlah 8,3% (10 orang), S1 34,16%
(41 orang), S2-S3 5,8% (7 orang) dan Lainnya 5% (6 orang). Alasan angka dominan
sama dengan gambar 4.1.
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4.3.3

Domisili Responden
Gambar 4.3 Domisili Responden
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Depok

Tanggerang

Bekasi

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Berdasarkan gambar 4.3, mayoritas domisili Responden adalah Jakarta
sebanyak 73,4% (88 orang). Responden yang berdomisili di Bogor berjumlah 1,7%
(2 orang), Depok 18,3% (22 orang), Tanggerang 2,5% (3 orang), dan Bekasi 4,1%
(5 orang). Domisili dengan mayoritas Jakarta dikarenakan Responden berada di
wilayah yang sama dan penyebaran kuesioner melalui sosial media yang tertuju pada
teman-teman terdekat peneliti.
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4.3.4

Usia Responden
Gambar 4.4 Usia Responden

50%
30,80%
19,16%

15-19

20-23

24-35

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Pada gambar 4.4, mayoritas usia responden adalah umur 20-23 tahun
yaitu 50% (60 orang). Responden berusia 34-35 tahun sebanyak 30,8 %
(37 orang) sedangkan Responden berusia 15-19 tahun hanya 19,16%
(23 orang). Alasan angka dominan sama dengan gambar 4.3.
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4.3.5

Jenis Kelamin Responden
Gambar 4.5 Jenis Kelamin Responden
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80%
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60%

Wanita
40%
20%
0%
Pria

Wanita

Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Pada gambar 4.5, hasil menunjukkan bahwa 97,5 % Responden adalah
wanita (120 orang), sedangkan 2,5% Responden adalah pria (3 orang). Hal
tersebut menunjukkan Responden didominasi oleh wanita. Hal tersebut terjadi
karena Stradivarius menyediakan produk untuk wanita maka Responden sebagian
besar wanita.
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4.3.6

Pengeluaran Per Bulan Responden
Gambar 4.6 Pengeluaran Per Bulan Responden
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Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Pada gambar 4.6, hasil menunjukkan bahwa mayoritas pengeluaran per bulan
Responden adalah Rp 1.500.000 s/d Rp 4.000.000 yaitu 62,5% (75 orang), sedangkan
pengeluaran per bulan Responden yang dibawah Rp 1.500.000 adalah 20,8%
(25 orang) dan untuk Responden yang memiliki pengeluaran per bulan di atas
Rp 4.000.000 hanya berjumlah 20% (20 orang).
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4.3.7

Apakah Responden Memiliki Produk Stradivarius
Gambar 4.7 Apakah Responden Memiliki Produk Stradivarius
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Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Pada gambar 4.7, mayoritas Responden yang memiliki produk Stradivarius
adalah sebanyak 95,23% (120 orang), sedangkan yang tidak memiliki produk
Stradivarius berjumlah 4,76% (6 orang).
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4.7.8 Kapan Responden Terakhir Membeli Produk Stradivarius
Gambar 4.8 Kapan Responden Terakhir Membeli Produk Stradivarius
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Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Pada gambar 4.8, waktu pembelian terakhir Responden yang dibawah 3 bulan
dan 3 bulan s/d 12 bulan hampir memiliki persentase yang sama. Untuk Responden
yang membeli di waktu 3 bulan yang lalu berjumlah 44,2% (53 orang), 3 s/d 12 bulan
yang lalu berjumlah 45,9% (55 orang), dan yang terakhir membeli diatas 12 bulan
yang lalu berjumlah 10% (12 orang).
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4.4 Hasil Analisis Data
Sesuai dengan metode pengolahan data yang dipilih pada bab sebelumnya,
apliaksi yang digunakan peneliti adalah Amos 20 sebagai aplikasi pendukung untuk
analisis Strutural Equation Model (SEM). Aplikasi Amos 20 akan membantu peneliti
dalam mengelola data sehingga menjadi lebih mudah. Hasil analisis dapat dilihat
pada model struktural untuk menguji kecocokan model dengan data. Setelah
mengetahui hasil dari analisis data maka akan diinterpretasikan dan akan mengambil
kesimpulan dari interpretasi.

4.4.1 Sepesifikasi Model
Penelitian ini adalah analisis SEM dalam pengujian hipotesis. Spesifikasi
model dan path diagram telah dijelasakan pada bab III. Model penelitian terdiri atas 5
variabel, 4 hipotesis, dan 24 indikator untuk menguji apakah terdapat hubungan antar
variabel dalam model tersebut.

4.4.2 Identifikasi Model
Terdapat 3 kategori identifikasi, under-identified,just-identified, dan overidentified. Jika ingin menentukan kategori untuk data yang dimiliki, cara yang bisa
dilakukan adalah melihat degree of freedom dari data yang dimiliki. Analisis SEM
hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model menunjukkan bahwa model
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termasuk dalam kategori over-identified. Tabel dibawah ini merupakan hasil output
AMOS yang menunjukkan nilai df sebesar 248. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
model termasuk kategori over-identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena
itu, analisis data SEM bisa dilanutkan ke tahap selanjutya.

Tabel 4.3 Computation of degrees of freedom
Number of distinct sample moments

300

Number of distinct parameters to be
estimated
Degrees of freedom (300-52)

52
248

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 20

Data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kategori model dari data
tersebut adalah kategori over-identified karena DF>0 atau positif. Model overidentified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. Sebelum estimasi perlu
dilakukan uji validitas dan reliabilitas.
4.4.3 Uji Model Pengukuran
4.4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliablitas
Menurut Hair et al (2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai
validitas yang baik jika standardized laoding factor (SLF) ≥0.5 dan yang idealnya
adalah ≥0.7. Pengujian reliabilitas pada SEM menggunakan Average Variance
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Extended (AVE) dan Construct Reliabilty (CR) dengan batas reliabilitas yang baik
adalah ≥ 0.7 untuk CR dan ≥ 0.5 untuk AVE.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement)
Uji
Uji Reliabilitas
Validitas
Indikator
Kesimpulan
AVE
CR
Factor
Loading
≥ 0.5
≥ 0.7
SN1
0.794
Valid
SN2
0.677
Valid
Sensuality
SN3
0.644
Valid
0.528
0.847
SN4
0.712
Valid
SN5
0.792
Valid
IT1
0.756
Valid
IT2
0.792
Valid
IT3
0.732
Valid
Intimacy
0.652
0,918
IT4
0.817
Valid
IT5
0.863
Valid
IT6
0.873
Valid
BI1
0.825
Valid
BI2
0.823
Valid
Brand
BI3
0.818
Valid
0.704
0.923
Image
BI4
0.877
Valid
BI5
0.852
Valid
BL1
0.892
Valid
BL2
0.909
Valid
Brand
0.819
0.948
Love
BL3
0.911
Valid
BL4
0.907
Valid
BLY1
0.803
Valid
BLY2
0.932
Valid
Brand
0.800
0.941
Loyalty
BLY3
0.894
Valid
BLY4
0.943
Valid
Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 20
Variabel
Laten

Kesimpulan

Reliabel

Reliabel

Reliabel

Reliabel

Reliabel
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4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan
4.4.4.1 Goodness of Fit
Pengujian goodness of fit bertujuan untuk melihat seberapa baik spesifikasi
model cocok dengan data sampel atau teramati. Nilai yang tinggi pada pengukuran
goodness of fit sangat diharapkan. Berikut hasl analisis dari beberapa index goodness
of fit:
Tabel 4.5 Hasil Penelitian Goodeness of Fit
GOF

Cut of Value

Hasil Analisis

Evaluasi Model

CMIN/DF

≤ 5.0 (good fit)

1.812

Good Fit

CFI

≥ 0.90 (good fit)

0.932

Good Fit

RMSEA

< 0.08 (good fit)

0.083

Marginal Fit

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 20
Berdasarkan tabel 4.5, pada indikator pertama yaitu CMIN/DF adalah good fit
karena hasil analisis menunjukkan nilai dibawah dari 5.0 yang berarti good fit. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa sampel yang dituju cocok dengan model. Pada indikator
RMSEA menunjukkan marginal fit karena hasil analisis diatas 0.08 dan dibawah 0,1
(Wijanto, 2008). RMSEA menunjukkan bahwa populasi atau responden cocok
dengan model penelitian, hasil marginal fit menunjukkan tidak terlalu buruk dan
tidak terlalu baik. Untuk indikator CFI hasil menunjukkan bahwa CFI adalah good fit
karena berada di atas 0.90. CFI menunjukkan bahwa model modifikasi cocok dengan
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model dasar (awal). Jika hasil menunjukkan bahwa good fit melebihi poor fit maka
model penelitian tersebut adalah baik.
4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis
Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan
sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Untuk pengujian hipotesis cara
yang dilakukan adalah mengetahui signifikasi dengan melihat p dari hubungan sebab
akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis
menunjukkan positif dan nilai p<0.05 maka hipotesis terbukti signifikan dan
didukung oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif dan nilai
p>0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. Berikut
hasil analisis data dari model keseluruhan:
Tabel 4.6 Output Reggression
Hipotesis

Estimasi

C.R.

p

Kesimpulan

BL ←BI

0.411

4.904

***

H1 Didukung Data

BL ← IT

0.622

7.744

***

H2 Didukung Data

BL ← SN

0.035

0.778

0.437

BLY← BL

1.125

14.911

***

H3 Tidak Didukung
Data
H4 Didukung Data

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 20
Berdasarkan tabel 4.6 analisa setiap hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
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1. Brand Image memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand Love karena
nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.411, Critical Ratio>1.96 yaitu
4.904, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilai
p<0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis Brand Image terbukti berpengaruh
positif terhadap Brand Love dan didukung oleh data.
2. Intimacy memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand Love karena nilai
estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.622, Critical Ratio>1.96 yaitu
7.744, dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilai p<0.05.
Maka dari hasil tersebut hipotesis Intimacy terbukti berpengaruh positif
terhadap Brand Love dan didukung oleh data.
3. Sensuality tidak memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap Brand Love,
walaupun nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0.035 tetapi Critical
Ratio>1.96 yaitu 0.778, dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0.437 yang
berarti p>0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis Sensuality tidak terbukti
berpengaruh positif terhadap Brand Love dan tidak didukung oleh data.
4. Brand Love memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand Loyalty karena
nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 1.125, Critical Ratio>1.96 yaitu
14.911, dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilai
p<0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis Brand Love terbukti berpengaruh
positif terhadap Brand Loyalty dan didukung oleh data.
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4.5

Pembahasan
Hasil analisa dalam penelitian ini adalah seluruh konstruk atau alat ukur dari

setiap variabel valid dan reliabilitas dan model pengukuran sudah sesuai dengan
metode SEM. Struktur model keseluruhan menunjukkan dari 4 hipotesis, 3 hipotesis
terbukti berpengaruh positif dan 1 hipotesis tidak terbukti berpengaruh positif.
Berikut pembahasan masing-masing pengujian hipotesis penelitian ini.

4.5.1 Pengaruh Sensuality Terhadap Brand Love
Hipotesis ini tidak terbukti signifikan antara variabel Sensuality terhadap
Brand Love. Hasil ini tidak mendukung teori Saatchi (2003) yang mengatakan bahwa
sensualitas membawa konsumen pada dunia indera yaitu “penglihatan, pendengaran,
penciuman, sentuhan, rasa, tekstur baru, aroma yang menarik, selera dan musik yang
indah” yang diperlukan untuk membangun hubungan emosional konsumen dengan
merek. Dan juga tidak mendukung teori dari peneliti sebelumnya yaitu, Emsenhuber
(2009) menjelaskan bahwa adanya hubungan antara aroma dan visi dan tujuan
perusahaan mengambil keuntungan dari itu untuk mencapai hubungan yang lebih
berkesan. Ada indera penting yang mempertimbangkan dalam pembentukan
lovemarks yaitu, sentuhan. Dalam penelitian ini atmosfir atau aspek sensorik dari
toko Stradivarius tidak terbukti dalam faktor pendorong brand love pada konsumen
Stradivarius. Karena ternyata yang harus ditekankan pada indikator variabel
sensuality tersebut adalah indikator menyangkut sensuality dari produk Stradivarius
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itu sendiri. Terlihat dari hasil data profesi responden yang didominasi oleh pelajar dan
karyawan bahwa rasa sensualitas yang dirasakan konsumen dalam berkunjung pada
toko Stradivarius tidak memberikan dampak yang begitu mengesankan dan umumnya
para perempuan lebih cenderung fokus hanya mencari produk yang dibutuhkan dan
model pakaian yang disukai. Dan untuk sebagian wanita dewasa yang sudah bekerja,
mereka tidak begitu mementingkan aspek sensualitas berbelanja di toko fashion. Hal
ini terbukti dari hasil uji validitas yang menunjukkan pada indikator pertama (SN1)
bahwa desain merek Stradivarius benar-benar menarik bagi saya. Dan hasil dari uji
validitas dan reliabilitas lainnya menunjukkan bahwa hasil angka Average Variance
Extended (AVE) dan Construct Reliabilty (CR) pada variabel sensuality sebagai
angka terendah dibandingkan variabel lainnya. Seperti pada indikator SN2 dan SN3
yang membahas mengenai aroma lingkungan toko dan tekstur dari produk
Stradivarius menunjukkan angka validitas yang paling kecil dibandingkan indikator
SN lainnya. Penilaian responden terhadap SN2 karena aroma lingkungan toko tidak
berpengaruh secara emosional dan tidak berhubungan dengan aktivitas berbelanja
konsumen karena kaitannya menyangkut pakaian dan SN3 mengartikan bahwa
konsumen dapat melakukan perbandingan tekstur produk antara brand fashion yang
telah atau biasa digunakan sebelumnya dengan tekstur produk yang ditawarkan
Stradivarius.
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4.5.2 Pengaruh Intimacy Terhadap Brand Love
Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Intimacy terbukti
memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love. Hal tersebut menunjukkan bahwa
produk yang diciptakan oleh Stradivarius membuat semakin meningkatnya brand
yang dirasakan konsumen. Hal ini mendukung teori dari Saatchi (2013) karena
konsumen merasakan adanya empati, komitmen dan semangat dalam berkunjung dan
berbelanja produk Stradivarius. Semakin baik kualitas produk yang diciptakan maka
semakin baik brand love Stradivarius. Menurut Saatchi (2013b), empati adalah
mengenai pemahaman emosi dan kebutuhan konsumen. Berdasarkan penelitian
sebelumnya yaitu Bauer et al., (2007), komitmen diperlukan dalam rangka
membangun hubungan jangka panjang. Gairah, disisi lain “membawa percikan”
dalam hubungan tersebut. Hal ini mendukung dari hasil uji validitas pada indikakotr
IT6 yang menyatakan bahwa merek Stradivarius membuat konsumen merasa
bergairah, dengan hasil terbesar dibandingkan indikator lainnya. Hasil ini
berhubungan dengan kelompok responden yang mayoritas adalah pelajar dan wanita
muda. Berdasarkan pernyataan tersebut kualitas produk yang baik dan menarik dapat
mempengaruhi brand love Stradivarius dan terjalinnya hubungan jangka panjang.
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4.5.3 Pengaruh Brand Image Terhadap Brand Love
Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Brand Image terbukti
memiliki pengaruh positif terhadap Brand Love. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
Brand Image menangkap pengalaman secara kognitif, afektif, dan sensorik konsumen
dengan merek. Menurut Broyles et al., (2009) bahwa Brand Image yang positif
menambah pengalaman kognitif yang baik dan pengalaman emosional dengan merek
seperti rasa kepercayaan, kasih sayang, keterlibatan, rasa kebersamaan dan kesetiaan.
Di benak konsumen merek Stradivarius adalah salah satu merek yang
memiliki citra merek yang bagus, sehingga para konsumen memiliki rasa emosional
yang mendalam atau disebut cinta pada merek Stradivarius dengan tetap merasakan
kenyamanan dan rasa yang menyenangkan menggunakan produk Stradivarius. Hal ini
mendukung teori dari (Broyles etal., 2009; Esch et al., 2006), menunjukkan bahwa
brand image yang positif menambah pengalaman kognitif yang baik dan pengalaman
emosional dengan merek seperti rasa kepercayaan, kasih sayang, keterlibatan, rasa
kebersamaan dan kesetiaan. Selain itu, hal ini didukung dari hasil uji validitas pada
indikator BI4, Stradivarius adalah merek yang tidak mengecewakan pelanggannya.
Terbukti dari hasil data responden yang melakukan pembelian terakhir produk
Stradivarius dalam waktu dekat dibawah 3 s/d 12 bulan yang lalu artinya konsumen
tetap mempercayai Stradivarius sebagai merek yang baik dan tidak mengecewakan.
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4.5.4 Pengaruh Brand Love Terhadap Brand Loyalty
Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa brand love terbukti
memiliki pengaruh positif terhadap brand loyalty. Penelitian ini sejalan oleh hasil
penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Hwang & Kandampully (2012) yang
berpendapat bahwa brand love meningkatkan brand loyalty untuk merek-merek
tertentu, kuatnya pengaruh yang positif dalam benak konsumen memungkinkan
loyalitas merek dan komitmen merek. Hal ini didukung oleh hasil uji validitas pada
indikator BL3 yang menyatakan bahwa Stradivarius merupakan merek yang sangat
mengagumkan. Jika Stradivarius terus memberikan desain produk pakaian hingga
aksesoris yang menarik dan fashionable maka konsumen akan semakin mencintai
merek Stradivarius dan konsumen akan melakukan pembelian ulang secara berkala.
Hal ini mendukung teori dari Carrol dan Ahuvia (2006) yang mengatakan, faktorfaktor yang mendasari pemikiran dalam membangun dan meningkatkan brand love
salah satunya yaitu, tampilan nuansa perasaan konsumen yang puas tentang merek
dan peningkatan pemahaman dan prediksi dari perilaku konsumen yang diinginkan
(contoh: brand loyalty).
Berdasarkan pernyataan tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
brand love berpengaruh pada brand loyalty, hal ini dapat disebabkan karena
Stradivarius mampu memberikan faktor pendorong pada brand love tersebut yaitu,
intimacy dan brand image yang telah kuat melekat di benak konsumen. Dan
Stradivarius berhasil menjadi merek yang dapat memberikan rasa cinta pada setiap
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konsumennya, hal ini didukung oleh teori Chaudhuri dan Holbrook (2001)
menurutnya, merek dapat mempengaruhi respon emosional positif terhadap
konsumen dan mempengaruhi kepercayaan terhadap merek yang terdiri dari
keyakinan, keandalan, kualitas, kemauan, ketergantungan, keamanan dan kejujuran.
Dan menurut Carroll & Ahuvia (2006) brand love mempengaruhi keduanya yaitu
sikap dan perilaku brand loyalty.

4.6 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan berikut adalah
implikasi manajerial kepada Stradivarius.
1. Variabel yang akan dibahas adalah variabel intimacy. Semakin besar pengaruh
empati dari perusahaan terhadap konsumen tentu akan meningkatkan intimacy
yang dirasakan oleh konsumen. Stradivarius dapat lebih memperhatikan dari
sisi empati melalui pelayanan oleh para staff di toko dalam melayani setiap
pengunjung yang datang untuk melihat dan mencari pakaian atau aksesoris
yang mereka butuhkan. Mereka dapat membantu mencari produk yang
dimaksudkan atau memberikan rekomendasi untuk mix and match style
pakaian yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter dari setiap konsumen.
Sehingga yang didapatkan oleh konsumen dalam berbelanja di toko
Stradivarius, tidak hanya mendapatkan pengalaman dari sisi produk saja tetapi
konsumen mendapatkan perhatian lebih dalam segi kualitas pelayanan dimana
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akan meningkatnya komitmen yang terjalin antara konsumen dengan
Stradivarius dan mempengaruhi peningkatan brand love perusahaan bagi
konsumen Stradivarius. Selain itu perusahaan dapat membuat strategi
pemasaran yang lebih menarik lagi dengan membuat program di social media
dengan tema challenge for your style dengan menggunakan item produk dari
Stradivarius untuk meraih hadiah dari Stradivarius. Hal ini mendukung teori
dari Saatchi (2013b) empati adalah mengenai pemahaman emosi dan
kebutuhan konsumen. Komitmen ini diperlukan dalam rangka membangun
hubungan jangka panjang. Gairah, disisi lain “membawa percikan” dalam
hubungan itu (Bauer et al., 2007).
2. Variabel yang akan dibahas adalah variabel brand image. Analisis
menunjukkan semakin responden menyukai kualitas dan karakteristik produk
Stradivarius maka konsumen akan semakin memiliki pikiran dan perasaan
yang positif terhadap brand tersebut yang secara langsung menjadikan brand
love menjadi semakin meningkat. Maka Stradivarius dapat memberikan
desain produk pakaian hingga aksesoris yang terus semakin uptodate sesuai
dengan tren fashion setiap tahunnya dan juga berdasarkan kebutuhan serta
keinginan konsumen. Kualitas desain produk yang baik dan menarik dari
produk Stradivarius saat ini membuat konsumen tertarik untuk berkunjung
dan berbelanja di toko Stradivarius sehingga jika kualitas dan desain produk
pakaian hingga aksesoris terus ditingkatkan maka calon konsumen akan
semakin meningkat. Hal ini mendukung teori Roy & Banerjee (2007) bahwa
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brand image merupakan pikiran dan perasaan konsumen tentang suatu merek.
Brand image yang kuat menciptakan sebuah merek yang unggul dipersaingan.
Hal tersebut mengakibatkan, perilaku konsumen akan terpengaruh dan
ditentukan oleh citra merek yang sudah diciptakan perusahaan (Hsieh & Li,
2008 dalam Severi & Ling, 2013).
3. Variabel yang akan dibahas adalah variabel brand love. Analisis menunjukkan
semakin besar rasa kagum, nyaman dan cinta yang dimiliki oleh responden
terhadap produk Stradivarius maka konsumen akan lebih sering mengunjungi
dan berbelanja di toko Stradivarius membuat meningkatnya brand loyalty.
Maka Stradivarius dapat memberikan desain model pakaian yang semakin
fashionable, stylish dan unik setiap waktunya dan membangun rasa cinta di
hati dan pikiran konsumen dalam segi produk, kenyamanan toko maupun
pelayanan oleh para karyawan sehingga konsumen akan terus mengunjungi
toko Stradivarius dan konsumen juga akan lebih lama menghabiskan waktu
untuk melihat produk-produk Stradivarius dan membelinya. Hal ini
mendukung teori bahwa seseorang dapat jatuh cinta dengan objek material
(misalnya, produk, merek dan toko) dimana objek tersebut memberikan
kebahagiaan dan nilai besar (Richins, 1997). Dan menurut (Fournier, 1998)
bahwa cinta itu sendiri adalah pengalaman emosional yang sangat kuat, tidak
hanya dalam hubungan interpersonal, tetapi juga dalam konsumen dan
hubungan merek. Dalam konteks branding, cinta adalah ciri perasaan
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konsumen terhadap objek tertentu (Kleine et al., 1995 dalam Hwang &
Kandampully, 2012). Secara konseptual, brand love dan keterkaitan
emosional dengan merek tampak sangat mirip.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan variabel sensuality,
intimacy, dan brand image, terhadap brand love, dan brand love terhadap brand
loyalty pada merek Stradivarius. Hasil analisis dengan menggunakan metode SEM
menunjukkan tiga hipotesis terbukti berpengaruh positif dan satu hipotesis tidak
berpengaruh positif. Penelitian untuk menguji hipotesis yang diajukan pada
konsumen pengguna Stradivarius dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Sensuality tidak terbukti berpengaruh secara positif terhadap Brand Love
dalam penelitian ini
2. Intimacy terbukti berpengaruh secara positif terhadap Brand Love dalam
penelitian ini
3. Brand Image terbukti berpengaruh secara positif terhadap Brand Love dalam
penelitian ini
4. Brand Love terbukti berpengaruh secara positif terhadap Brand Loyalty dalam
penelitian ini
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5.2 Saran
Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran untuk
kedepannya kepada Stradivarius sehingga dapat meningkatkan kualitas dari brand
Stradivarius. Analisis dalam penelitian ini didukung oleh data yang didapat. Adapun
saran yang dapat diberikan kepada Stradivarius dan untuk peneliti lain adalah sebagai
berikut:
1. Bagi bisnis Stradivarius
a. Meningkatkan

intimacy

atau

hubungan

yang

mendalam

antara

Stradivarius dan konsumen dengan meningkatkan rasa empati perusahaan
terhadap konsumen seperti sikap dari pegawai yang lebih tanggap,
responsif dan perhatian terhadap konsumen yang berkunjung pada toko
Stradivarius. Para pegawai juga bisa lebih menggalih harapan apa saja
atau kritik mengenai Stradivarius dari setiap konsumen yang berbelanja.
Perusahaan juga dapat membuat suatu strategi pemasaran yang bersifat
promosi seperti adanya tema “challenge for your style” yang berarti
konsumen harus membeli produk Stradivarius dan menggunakan produk
yang dibeli lalu di upload ke social media ke account official Stradivarius
dengan penulisan caption dan hastag yang ditunjuk oleh Tim Stradivarius,
dimana bagi konsumen yang memiliki hasil foto yang keren dan stylish
maka akan mendapatkan hadiah sebuah produk Stradivarius atau dalam
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bentuk voucher belanja gratis sekian juta rupiah. Program tersebut dapat
meningkatkan hubungan atau keintiman yang semakin mendalam antara
konsumen dan Stradivarius.
b. Memberikan desain produk pakaian hingga aksesoris yang terus semakin
uptodate sesuai dengan tren fashion setiap tahunnya dan juga berdasarkan
kebutuhan serta keinginan konsumen dengan menciptakan desain yang
berkualitas dan mempertahankan karakteristik produk Stradivarius dari
merek pesaing lainnya. Dimana hal tersebut dapat memberikan kepuasan
dan meningkatkan citra merek yang semakin baik dimata konsumen
terhadap Stradivarius.
c. Membuat inovasi yang semakin berkembang dalam menciptakan produk
yang

lebih

stylish

dan

mengagumkan

bagi

konsumen

dengan

mengutamakan tingkat kenyamanan konsumen serta berkunjung dan
berbelanja produk Stradivarius guna mempertahankan rasa nyaman dan
cinta yang dimiliki oleh konsumen terhadap Stradivarius.
d. Melakukan riset konsumen secara rutin tentang Stradivarius.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengganti indikator atau measurement
yang lebih difokuskan atau ditekankan aspek sensuality dari sisi produk Stradivarius
itu sendiri bukan seperti yang telah peneliti lakukan dengan indikator sensuality pada
atmosfir toko Stradivarius karena telah terbukti hal tersebut tidak berpengaruh secara
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signifikan berpengaruh terhadap brand love. Atau objek penelitian yang mungkin
nantinya akan semakin berkembang dan diperluas tidak berhenti di perusahaan
fashion saja. Serta dapat menambahkan variabel-variabel penelitian yang ada,
sehingga akan memperkaya penelitian dan diharapkan menghasilkan penelitian yang
lebih detail dan bermanfaat. Baik untuk peneliti sebelumnya dan untuk objek yang di
teliti.
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-test
1. Sensuality
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,880

5

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,783

Approx. Chi-Square

131,383

df

10

Sig.

,000

Anti-image Matrices
SN1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

SN2

SN3

SN4

SN5

SN1

,272

-,175

-,088

-,002

-,016

SN2

-,175

,236

-,001

-,109

,027

SN3

-,088

-,001

,594

-,028

-,142

SN4

-,002

-,109

-,028

,312

-,198

SN5

-,016

,027

-,142

-,198

,440

SN1

,761

a

-,691

-,220

-,008

-,045

SN2

-,691

a

-,002

-,401

,085

a

-,065

-,278

a

-,536

,731

SN3

-,220

-,002

,899

SN4

-,008

-,401

-,065

,794

SN5

-,045

,085

-,278

-,536

,783

a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Communalities
Initial

Extraction

SN1

1,000

,742

SN2

1,000

,765

SN3

1,000

,553

SN4

1,000

,773

SN5

1,000

,619

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

3,452

69,044

69,044

2

,652

13,045

82,089

3

,516

10,315

92,404

4

,240

4,793

97,197

5

,140

2,803

100,000

Total
3,452

% of Variance

Cumulative %

69,044

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Matrix

a

Component
1
SN1

,861

SN2

,875

SN3

,743

SN4

,879

SN5

,787

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

2. Intimacy

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,929

6

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

,843
218,545
15
,000
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Anti-image Matrices
IT1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

IT2

IT3

IT4

IT5

IT6

IT1

,410

-,040

-,030

-,019

,023

-,123

IT2

-,040

,373

-,018

,006

-,143

-,014

IT3

-,030

-,018

,171

-,138

-,006

-,016

IT4

-,019

,006

-,138

,182

-,013

-,011

IT5

,023

-,143

-,006

-,013

,231

-,118

IT6

-,123

-,014

-,016

-,011

-,118

,224

IT1

a

-,103

-,114

-,070

,074

-,405

-,103

a

-,072

,025

-,488

-,048

-,072

a

-,783

-,031

-,084

-,783

a

-,063

-,054

a

-,517

IT2
IT3
IT4

,914

-,114
-,070

,891

,025

,798

,796

IT5

,074

-,488

-,031

-,063

,831

IT6

-,405

-,048

-,084

-,054

-,517

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities
Initial

Extraction

IT1

1,000

,670

IT2

1,000

,663

IT3

1,000

,769

IT4

1,000

,743

IT5

1,000

,776

IT6

1,000

,819

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
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Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

4,441

74,019

74,019

2

,630

10,503

84,522

3

,425

7,088

91,610

4

,266

4,432

96,042

5

,139

2,314

98,355

6

,099

1,645

100,000

Total
4,441

% of Variance

Cumulative %

74,019

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix

a

Component
1
IT1

,819

IT2

,814

IT3

,877

IT4

,862

IT5

,881

IT6

,905

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a.

1 components
extracted.
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3. Brand Image
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,947

5

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,888

Approx. Chi-Square

208,761

df

10

Sig.

,000

Anti-image Matrices
BI1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BI2

BI3

BI4

BI5

BI1

,191

-,058

-,032

-,047

-,118

BI2

-,058

,276

-,055

-,038

-,035

BI3

-,032

-,055

,185

-,102

-,010

BI4

-,047

-,038

-,102

,182

-,009

BI5

-,118

-,035

-,010

-,009

,333

BI1

a

-,251

-,171

-,250

-,468

BI2

-,251

,937

a

-,244

-,170

-,116

BI3

-,171

-,244

a

-,554

-,042

a

-,038

,877

,867

BI4

-,250

-,170

-,554

,867

BI5

-,468

-,116

-,042

-,038

,902

a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Communalities
Initial

Extraction

BI1

1,000

,876

BI2

1,000

,816

BI3

1,000

,858

BI4

1,000

,862

BI5

1,000

,743

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

4,155

83,107

83,107

2

,354

7,084

90,191

3

,224

4,474

94,665

4

,149

2,988

97,653

5

,117

2,347

100,000

Total
4,155

% of Variance

Cumulative %

83,107

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix

a

Component
1
BI1

,936

BI2

,904

BI3

,926

BI4

,928

BI5

,862

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
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a. 1 components
extracted.

4. Brand Love
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,906

4

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,824

Approx. Chi-Square

109,248

df

6

Sig.

,000

Anti-image Matrices
BL1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BL2

BL3

BL4

BL1

,199

-,109

-,129

-,100

BL2

-,109

,317

-,070

-,040

BL3

-,129

-,070

,269

-,017

BL4

-,100

-,040

-,017

,561

BL1

,754

a

-,433

-,557

-,299

BL2

-,433

a

-,238

-,095

a

-,043

,862

BL3

-,557

-,238

,816

BL4

-,299

-,095

-,043

,917

a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Communalities
Initial

Extraction

BL1

1,000

,889

BL2

1,000

,805

BL3

1,000

,825

BL4

1,000

,613

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

3,131

78,284

78,284

2

,487

12,185

90,468

3

,242

6,038

96,507

4

,140

3,493

100,000

Total
3,131

% of Variance

Cumulative %

78,284

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix

a

Component
1
BL1

,943

BL2

,897

BL3

,908

BL4

,783

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
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5. Brand Loyalty
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,736

4

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,615

Approx. Chi-Square

45,192

df

6

Sig.

,000

Anti-image Matrices
BLY1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BLY2

BLY3

BLY4

BLY1

,662

,149

-,270

,049

BLY2

,149

,721

-,182

-,103

BLY3

-,270

-,182

,387

-,239

BLY4

,049

-,103

-,239

,562

BLY1

a

,216

-,533

,080

a

-,344

-,163

a

-,512

BLY2

,529

,216

,678

BLY3

-,533

-,344

,583

BLY4

,080

-,163

-,512

,694

a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities
Initial

Extraction

BLY1

1,000

,368

BLY2

1,000

,415

BLY3

1,000

,827

BLY4

1,000

,656
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Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

2,266

56,654

56,654

2

,946

23,656

80,310

3

,529

13,232

93,542

4

,258

6,458

100,000

Total
2,266

% of Variance

Cumulative %

56,654

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix

a

Component
1
BLY1

,607

BLY2

,645

BLY3

,909

BLY4

,810

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
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Lampiran 3: Overall Model Fit
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Lampiran 4: Overall Structural Model Fit
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Lampiran 5: Standardized Reggression Weights (Measurement Model)
Estimate
SN5

<--- SN

,792

SN4

<--- SN

,712

SN3

<--- SN

,644

SN2

<--- SN

,677

SN1

<--- SN

,794

IT6

<--- IT

,873

IT5

<--- IT

,863

IT4

<--- IT

,817

IT3

<--- IT

,732

IT2

<--- IT

,792

IT1

<--- IT

,756

BI5

<--- BI

,852

BI4

<--- BI

,877

BI3

<--- BI

,818

BI2

<--- BI

,823

BI1

<--- BI

,825

BL4

<--- BL

,907

BL3

<--- BL

,911

BL1

<--- BL

,892

BL2

<--- BL

,909

BLY4 <--- BLY

,943

BLY3 <--- BLY

,894
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Estimate
BLY2 <--- BLY

,932

BLY1 <--- BLY

,803

Standardized Reggression Weights (Structual Model)
Estimate
BL

<--- BI

,504

BL

<--- IT

,835

BL

<--- SN

,038

BLY <--- BL

,904

SN5

<--- SN

,772

SN4

<--- SN

,746

SN3

<--- SN

,664

SN2

<--- SN

,680

SN1

<--- SN

,773

IT6

<--- IT

,867

IT5

<--- IT

,840

IT4

<--- IT

,823

IT3

<--- IT

,746

IT2

<--- IT

,791

IT1

<--- IT

,787

BI5

<--- BI

,840

BI4

<--- BI

,878
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Estimate
BI3

<--- BI

,838

BI2

<--- BI

,843

BI1

<--- BI

,800

BL1

<--- BL

,831

BL2

<--- BL

,861

BL3

<--- BL

,859

BL4

<--- BL

,856

BLY4 <--- BLY

,915

BLY3 <--- BLY

,845

BLY2 <--- BLY

,897

BLY1 <--- BLY

,727

Lampiran 6: Model Fit Summary (Overall Model Fit)
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments: 300
Number of distinct parameters to be estimated:

52

Degrees of freedom (300 - 52):

248

Minimum was achieved
Chi-square = 438,477
Degrees of freedom = 242
Probability level = ,000
Model Fit Summary
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CMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

58

438,477

242

,000

1,812

300

,000

0

24

3156,452

276

,000

11,436

Baseline Comparisons
Model
Default model
Saturated model

NFI
Delta1

RFI
rho1

IFI
Delta2

TLI
rho2

CFI

,861

,842

,933

,922

,932

1,000

Independence model

RMSEA
Model

,000

1,000
,000

,000

1,000
,000

,000

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,083

,070

,095

,000

Independence model

,296

,287

,305

,000

Baseline Comparisons
Model
Default model
Saturated model

NFI
Delta1

RFI
rho1

IFI
Delta2

TLI
rho2

CFI

,791

,768

,859

,841

,857

1,000

Independence model

,000

1,000
,000

,000

1,000
,000

,000
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Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,899

,711

,770

Saturated model

,000

,000

,000

1,000

,000

,000

Independence model

NCP
Model

NCP

LO 90

HI 90

411,280

338,963

491,258

,000

,000

,000

Independence model

2880,452

2703,329

3064,928

FMIN
Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

5,540

3,456

2,848

4,128

,000

,000

,000

,000

26,525

24,205

22,717

25,756

Default model
Saturated model

Saturated model
Independence model

AIC
Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

763,280

790,940

908,230

960,230

Saturated model

600,000

759,574

1436,248

1736,248

3204,452

3217,218

3271,351

3295,351

Independence model

ECVI
Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI
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Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

6,414

5,806

7,086

6,647

Saturated model

5,042

5,042

5,042

6,383

26,928

25,440

28,478

27,035

Independence model

HOELTER
HOELTER
.05

HOELTER
.01

Default model

52

55

Independence model

12

13

Model

Lampiran 7: Reggression Weights
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

BL

<--- BI

,411

,084

4,904

***

par_20

BL

<--- IT

,622

,080

7,744

***

par_21

BL

<--- SN

,035

,045

,778

,437

par_22

BLY <--- BL

1,125

,075

14,911

***

par_23

SN5

<--- SN

1,000

SN4

<--- SN

,778

,098

7,899

***

par_1

SN3

<--- SN

,673

,095

7,051

***

par_2

SN2

<--- SN

,655

,097

6,778

***

par_3

SN1

<--- SN

,827

,106

7,798

***

par_4

IT6

<--- IT

1,000

IT5

<--- IT

,973

,081

12,070

***

par_5
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Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

IT4

<--- IT

,842

,073

11,509

***

par_6

IT3

<--- IT

,789

,080

9,806

***

par_7

IT2

<--- IT

,865

,081

10,718

***

par_8

IT1

<--- IT

,813

,076

10,673

***

par_9

BI5

<--- BI

1,000

BI4

<--- BI

,996

,082

12,105

***

BI3

<--- BI

1,026

,091

11,220

***

BI2

<--- BI

1,040

,092

11,313

***

BI1

<--- BI

,863

,082

10,527

***

BL1

<--- BL

1,000

BL2

<--- BL

1,023

,065

15,748

***

BL3

<--- BL

1,013

,064

15,711

***

BL4

<--- BL

,997

,064

15,657

***

BLY4 <--- BLY

1,000

BLY3 <--- BLY

1,037

,060

17,291

***

BLY2 <--- BLY

1,011

,050

20,095

***

BLY1 <--- BLY

,803

,063

12,825

***
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RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI

PERSONAL INFORMATION
Name

: Luliawati

Place. Date of Birth

: Jakarta, 07 November 1992

Religion

: Islam

Address

: Jalan Raya Lenteng Agung, Gg. Subur No. 27 Jakarta
Selatan

Phone

: 083874575088

Email

: lia.altaf7@gmail.com

EDUCATIONAL BACKGROUND
Formal





2008-2011
2005-2008
1999-2005
1998-1999

: MAN 13 Lenteng Agung, Jakarta
: SMP Negeri 242 Lenteng Agung, Jakarta
: SD Negeri 07 Lenteng Agung, Jakarta
: TK Nurul Islam Lenteng Agung, Jakarta
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Informal




LBPP LIA
LBI FIB Universitas Indonesia
Primagama

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES



UKM Tari 2011
UKM Band

SKILLS & ABILITIES







Creative
Inovatif
Imaginatif
Energic
Easy Going
Integrity

ACTIVITIES by CERTIFICATED



Participants of Dialog Terbuka – Otoritas Jasa Keuangan STIE Indonesia
Banking School, 2012
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