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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan analisis hasil mengenai “Wardah Branding, 

Emotional Attachment dan Brand Loyalty”. Pembahasan analisis hasil 

penelitian ini dimulai dari analisis kualitatif yang meliputi uji goodness of fit 

index, analisis Structural Equation Modeling (SEM), dan pengujian hipotesis. 

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengumpulan data 

penelitian  dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden 

penelitian. Dalam penelitian ini disebarkan 270 kuesioner pada 270 responden. 

Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 270 eksemplar, jadi respon rate-nya 

sebanyak 100,0%. Kuesioner yang terjawab lengkap dengan baik dan layak 

dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 270 kuesioner.  

Rincian perolehan kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

lampiran rekapitulasi data. Setelah data terkumpul, kemudian data diedit (editing), 

diberi kode (coding), dan ditabulasikan (tabulating). Untuk selanjutnya dianalisis 

dengan bantuan program statistik komputer AMOS. 

4.1 Deskripsi Responden 

4.2.1 Usia Responden 

Deskripsi responden berdasarkan usia dibedakan menjadi tiga kategori 

yaitu kurang dari 15-20, 21-25 tahun, 26-30 tahun, dan 31-34 tahun. Hasil 

distribusi responden berdasarkan usia responden adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Usia Responden 

Usia Jumlah Persentase 

15-20 tahun 40 14,81% 

21-25 tahun 108 40% 

26-30 tahun 77 28,52% 

31-34 tahun 45 16,67% 

Jumlah  270 100% 

   Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar adalah responden dengan umur 21-25 tahun 

sebanyak 108 responden atau 40%, responden dengan umur 26-30 tahun sebesar 

77 atau 28,52%, responden berumur  31-34 tahun seebsar 45 responden atau 

16,67%, dan responden berumur 15-20 tahun sebesar 40 responden atau 14,81%. 

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen adalah pasien dengan umur 21-

25 tahun sebanyak 108 responden atau 40%.  

4.2.4 Pekerjaan Responden 

Deskripsi responden berdasarkan pekerjaan dibedakan menjadi lima 

kategori yaitu pelajar/mahasiswa, pegawai swasta, PNS/TNI/Polri, wiraswasta, 

dan Lainnya. Hasil distribusi responden berdasarkan usia responden adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

PNS/TNI/Polri 13 4,81% 

Wiraswasta 24 8,89% 

Pegawai Swasta 43 15,93% 

Pelajar/Mahasiswa 153 56,67% 

Lainnya 37 13,70% 

Jumlah  270 100% 

      Sumber : Data diolah 

Dari hasil analisis karakteristik responden di atas, dapat diketahui bahwa 

mayoritas responden adalah responden dengan pekerjaan pelajar-mahasiswa 

sebesar 153 responden atau 56,67%. Selanjutnya adalah responden dengan 

pekerjaan pegawai swasta sebesar 43 responden atau 15,93%, responden dengan 

pekerjaan lain-lain sebesar 37 responden atau 13,7%, responden dengan pekerjaan 

sebagai wiraswasta sebesar 24 responden yaitu 8,89% dan responden dengan 

pekerjaan PNS/TNI/POLRI sebesar 13 responden atau 4,81%.  

4.2.6 Pendapatan Responden 

Deskripsi distribusi responden berdasarkan kelompok pendapatan dapat 

disampaikan tabel 4.3 di bawah ini : 

Tabel 4.3 

Pendapatan Responden 

Pendapatan Jumlah Persentase 

< Rp. 1.000.000,- 40 14,81% 

Rp 1.000.001 – Rp 2.000.000 123 45,56% 

Rp 2.000.001 – Rp 3.000.000 87 32,22% 

Rp > 3.000.001 20 7,41% 

Jumlah  270 100% 

      Sumber : Data diolah 
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Berdasarkan sampel responden dapat diketahui mayoritas responden adalah 

responden dengan pendapatan Rp 1.000.001 – Rp 2.000.000 sebanyak 123 

responden atau sebesar 45,56% dan yang paling rendah adalah responden dengan 

pendapatan diatas 3.000.001 sebesar 20 responden atau sebesar 7,41%. 

4.2 Analisis Deskriptif Penilaian Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskriptifkan atau menjelaskan tentang deskriptif penilaian responden 

terhadap variabel penelitian. Penelitian ini diukur dengan penilaian skor masing-

masing pernyataan sebagai berikut : 

Sangat Tidak Setuju  : 1 

Tidak Setuju   : 2 

Cukup Setuju  : 3 

Setuju    : 4 

Sangat Setuju   : 5 

Nilai rata-rata masing-masing responden dikelompokkan dalam kelas 

interval yang berjumlah 5, sehingga intervalnya dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Skor penilaian terendah adalah : 1 

Skor penilaian tertinggi adalah : 5 

Interval =  = 0.80 

Dari perhitungan tersebut dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat 

responden adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Kriteria Penilaian Responden 

Skala  

Corporate 

Branding 

Emotional 

Attachment 

Brand Loyalty 

1,00 s/d 1,80  Sangat 

buruk 

Sangat tidak 

baik 

Sangat rendah 

1,81 s/d 2,60  buruk  Tidak baik  Rendah 

2,61 s/d 3,40 Cukup cukup cukup 

3,41 s/d 4,20  Baik Baik Tinggi 

4,21 s/d 5,00 Sangat baik Sangat Baik Sangat tinggi 

 Sumber : Data primer diolah, 2019 

4.2.1 Corporate Association 

Hasil penilaian responden mengenai variabel corporate association adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Penilaian Variabel Corporate Association 

No.  Indikator Mean Kategori 

1 Perusahaan kosmetik wardah merupakan 

perusahaan dengan produk berkualitas tinggi 

dengan memperhatikan kehalalan dan manfaat 

produk 3,82 Baik 

2 Perusahaan kosmetik wardah merupakan 

perusahaan yang sukses 3,85 Baik 

3 Perusahaan kosmetik wardah dinilai baik oleh 

masyarakat 3,83 Baik 

4 Perusahaan kosmetik wardah adalah perusahaan 

terdepan dalam bidang kosmetik 3,90 Baik 

Rata - rata total 3,85 Baik  

 Sumber : Data primer diolah, 2019 

     Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat dipaparkan bahwa dari 270 

responden rata – rata memberikan penilaian sebesar 3,845(masuk kategori baik) 

terhadap variabel corporate association. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap corporate association. 
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Penilaian respoden pada corporate association tertinggi adalah Perusahaan 

kosmetik wardah adalah perusahaan terdepan dalam bidang kosmetik dengan rata 

– rata sebesar 3,90 sedangkan hasil penilaian respoden pada corporate association 

terendah adalah Perusahaan kosmetik wardah merupakan perusahaan dengan 

produk berkualitas tinggi dengan memperhatikan kehalalan dan manfaat produk 

dengan rata – rata sebesar 3,82. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

mempunyai persepsi yang sangat baik terhadap corporate association. 

4.2.2 Corporate Association 

Hasil penilaian responden mengenai variabel Corporate Activities adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Penilaian Variabel Corporate Activities 

No.  Indikator Mean Kategori 

1 Perusahaan kosmetik wardah memberikan 

kesempatan konsumen untuk terlibat dalam 

pengembangan produk 3,79 Baik 

2 Perusahaan kosmetik wardah memiliki 

portofolio produk kosmetik yang lengkap 3,82 Baik 

3 Perusahaan kosmetik wardah mendukung 

kegiatan CSR 3,85 Baik 

4 Perusahaan kosmetik wardah mendukung 

kegiatan pemerintah 3,66 Baik 

Rata - rata total 3,78 Baik  

 Sumber : Data primer diolah, 2019 

     Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat dipaparkan bahwa dari 270 

responden rata – rata memberikan penilaian sebesar 3,78 (masuk kategori baik) 

terhadap variabel corporate activity. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap corporate activity. Penilaian 

respoden pada corporate activity tertinggi adalah Perusahaan kosmetik wardah 
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mendukung kegiatan CSR dengan rata – rata sebesar 3,85 sedangkan hasil 

penilaian respoden pada corporate activity terendah adalah Perusahaan kosmetik 

wardah mendukung kegiatan pemerintah dengan rata – rata sebesar 3,66. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden mempunyai persepsi yang sangat baik terhadap 

corporate activity. 

4.2.3 Corporate Value 

Hasil penilaian responden mengenai variabel Corporate Value adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Penilaian Variabel Corporate Value 

No.  Indikator Mean Kategori 

1 Perusahaan kosmetik wardah bertujuan untuk 

mencapai keunggulan produk 3,85 Baik 

2 Perusahaan kosmetik wardah berusaha keras 

untuk menjadi yang terbaik 3,81 Baik 

3 Perusahaan kosmetik wardah fokus terhadap 

pelanggan 3,84 Baik 

4 Perusahaan produsen wardah selalu konstan 

dalam berinovasi 3,76 Baik 

Rata - rata total 3,82 Baik  

 Sumber : Data primer diolah, 2019 

     Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dipaparkan bahwa dari 270 

responden rata – rata memberikan penilaian sebesar 3,82 (masuk kategori baik) 

terhadap variabel corporate value. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap corporate value. Penilaian 

respoden pada corporate value tertinggi adalah Perusahaan kosmetik wardah 

bertujuan untuk mencapai keunggulan produk dengan rata – rata sebesar 3,85 

sedangkan hasil penilaian respoden pada corporate value terendah adalah 
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Perusahaan produsen wardah selalu konstan dalam berinovasi dengan rata – rata 

sebesar 3,76. Hal ini menunjukkan bahwa responden mempunyai persepsi yang 

sangat baik terhadap corporate activity. 

4.2.4 Corporate Personaloities 

Hasil penilaian responden mengenai variabel Corporate personalities adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Penilaian Variabel Corporate Personalities 

No.  Indikator Mean Kategori 

1 Perusahaan kosmetik wardah memiliki 

kompetensi dalam bidang kosmetik 4,10 Baik 

2 Perusahaan kosmetik wardah mencerminkan 

kepribadian konsumen 3,79 Baik 

3 Perusahaan kosmetik wardah menggunakan 

teknologi terbaru 4,01 Baik 

Rata - rata total 3,97 Baik  

 Sumber : Data primer diolah, 2019 

     Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dipaparkan bahwa dari 270 

responden rata – rata memberikan penilaian sebesar 3,97 (masuk kategori baik) 

terhadap variabel Corporate personalities. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap Corporate personalities 

Penilaian respoden pada Corporate personalities tertinggi adalah Perusahaan 

kosmetik wardah memiliki kompetensi dalam bidang kosmetik dengan rata – rata 

sebesar 4,10 sedangkan hasil penilaian respoden pada Corporate personalities 

terendah adalah Perusahaan kosmetik wardah mencerminkan kepribadian 

konsumen dengan rata – rata sebesar 3,79. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

mempunyai persepsi yang sangat baik terhadap Corporate personalities. 
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4.2.5 Emotional Attachment 

Hasil penilaian responden mengenai variabel emotional attachment adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Penilaian Variabel Emotional Attachment 

No.  Indikator Mean Kategori 

1 Cinta  3,68 Baik 

2 Rasa kasih sayang 3,83 Baik 

3 Bergairah 3,72 Baik 

4 Gembira 3,71 Baik 

5 Hubungan 3,62 Baik 

6 Terikat  3,56 Baik 

Rata - rata total 3,68 Baik  

 Sumber : Data primer diolah, 2019 

     Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat dipaparkan bahwa dari 270 

responden rata – rata memberikan penilaian sebesar 3,68 (masuk kategori baik) 

terhadap variabel emotional attachment. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap emotional attachment. 

Penilaian respoden pada emotional attachment tertinggi adalah indicator rasa 

kasih sayang dengan rata – rata sebesar 3,83 sedangkan hasil penilaian respoden 

pada emotional attachment terendah adalah indicator terikat dengan rata – rata 

sebesar 3,56. Hal ini menunjukkan bahwa responden mempunyai persepsi yang 

sangat baik terhadap emotional attachment. 

. 
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4.2.6 Brand Loyalty 

Hasil penilaian responden mengenai variabel brand loyalty adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.10 

Penilaian Variabel Brand Loyalty 

No.  Indikator Mean Kategori 

1 Hanya membeli produk wardah 3,76 Baik 

2 Tidak akan membeli merek lain 3,77 Baik 

3 Jika tidak tersedia, akan membeli wardah di lain waktu 3,62 Baik 

Rata - rata total 3,72 Baik  

 Sumber : Data primer diolah, 2019 

     Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat dipaparkan bahwa dari 270 

responden rata – rata memberikan penilaian sebesar 3,72 (masuk kategori baik) 

terhadap variabel brand loyalty. Penilaian respoden pada brand loyalty tertinggi 

adalah indicator Tidak akan membeli merek lain dengan rata – rata sebesar 3,77 

sedangkan hasil penilaian respoden pada brand loyalty terendah adalah indicator 

Jika tidak tersedia, akan membeli wardah di lain waktu dengan rata – rata sebesar 

3,62. Hal ini menunjukkan bahwa responden mempunyai persepsi yang sangat 

baik terhadap brand loyalty. 

4.3 Analisis Structural Equation Model 

4.3.1 Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam penelitian 

data penelitian terdistribusi normal apa tidak. Asumsi normal diperlukan dalam 

analisis karena seluruh uji statistic dihitung dengan asumsi data normal. Pengujian 

normalitas dilakukan dengan menggunakan jarak mahalonobis untuk membentuk 
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Q-Q plot normalitas. Dalam software AMOS, pengujian normalitas dapat 

dilakukan menggunakan nilai Critical Ratio atau CR pada output AMOS. Bila CR 

lebih besar dari nilai kritis maka dapat diduga bahwa distribusi data tidak normal. 

Nilai kritis berdasarkan tingkat signifikansi 1% dapat ditentukan sebesar 

±2,58(Ghozali, 2011). Hasil analisis uji normalitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas 

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

BL3 1,000 5,000 -,752 -5,047 -,762 -2,555 

BL2 1,000 5,000 -,998 -6,692 -,184 -,617 

BL1 1,000 5,000 -,983 -6,592 -,179 -,602 

EA6 1,000 5,000 -,676 -4,533 -,762 -2,556 

EA5 1,000 5,000 -,746 -5,004 -,684 -2,295 

EA4 1,000 5,000 -,782 -5,246 -,634 -2,125 

EA3 1,000 5,000 -,821 -5,508 -,446 -1,497 

EA2 1,000 5,000 -1,035 -6,942 -,179 -,601 

EA1 1,000 5,000 -,869 -5,826 -,534 -1,792 

CP3 1,000 5,000 -1,229 -8,244 ,865 2,901 

CP2 1,000 5,000 -,843 -5,653 ,010 ,033 

CP1 1,000 5,000 -1,267 -8,500 ,718 2,407 

CV4 1,000 5,000 -,957 -6,422 -,460 -1,542 

CV3 1,000 5,000 -1,006 -6,752 -,150 -,504 

CV2 1,000 5,000 -,981 -6,581 -,252 -,844 

CV1 1,000 5,000 -1,105 -7,414 ,169 ,568 

CAC4 1,000 5,000 -,792 -5,314 -,501 -1,680 

CAC3 1,000 5,000 -1,007 -6,756 -,426 -1,428 

CAC2 1,000 5,000 -,981 -6,583 -,305 -1,022 

CAC1 1,000 5,000 -,867 -5,816 -,305 -1,024 

CAS4 1,000 5,000 -1,095 -7,345 ,147 ,492 

CAS3 1,000 5,000 -1,036 -6,948 -,126 -,421 

CAS2 1,000 5,000 -1,043 -6,997 -,309 -1,035 

CAS1 1,000 5,000 -,996 -6,680 -,445 -1,493 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

Multivariate      5,135 1,689 

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

Nilai  Critical ratio yang digunakan adalah sebesar + 2,58 pada tingkat 

signifikasi 1%, artinya jika nilai dari CR  tidak melebihi harga mutlak dari 2,58 

maka variabel disimpulkan terdistribusi normal 

4.3.2 Uji Outlier 

Uji outlier bertujuan untuk mengetahui adanya karakteristik unik yang 

terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam 

bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variable tunggal ataupun variabel-variabel 

kombinasi. Deteksi terhadap multivariate outliers dilakukan dengan 

memperhatikan nilai mahalonobis distance. Suatu observasi dinyatakan sebagai 

outlier jika memiliki jarak (distance) yang signifikan dengan pusat observasi pada 

tingkat signifikansi p < 0,001 dengan derajat kebebasan sejumlah konstruk yang 

digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2011) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji outlier 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

73 26,862 ,311 ,131 

203 26,862 ,311 ,105 

133 26,759 ,316 ,114 

263 26,759 ,316 ,191 

43 26,758 ,316 ,172 

27 26,328 ,337 ,198 

194 26,168 ,345 ,242 

142 26,152 ,346 ,213 

Sumber : Data Diolah, 2019 
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Dari tabel 4.11 di atas merupakan tabel dari Observations farthes from the 

centroid (Mahalanobis distance). Hasilnya nilai p1 dan p2 diatas 0,001 sehingga 

tidak ada data yang melebihi dari batas outliers. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat outliers dari hasil penelitian ini 

4.3.3 Uji Confimatory 

Model pengukuran AMOS diperlukan untuk menguji ulang data. pengujian 

ulang ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah data analisis AMOS adalah valid 

dan dapat diandalkan atau tidak. pengujian validitas dalam penelitian ini 

menggunakan software AMOS versi 22.0. Evaluasi model pengukuran juga 

mengevaluasi apakah item konstruk yang baik atau tidak, dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) atau dikenal sebagai analisis faktor. Tujuan 

dari model pengukuran oleh CFA adalah untuk menggambarkan seberapa baik 

variabel dapat digunakan untuk mengukur konstruk. Jika nilai loading factor dari 

masing-masing konstruk adalah lebih dari 0,5 (λ> 0,5), dapat dinyatakan sebagai 

valid. Apalagi, jika nilai reliabilitas konstruk dari masing-masing konstruk lebih 

dari 0,6, maka dapat dinyatakan sebagai terpercaya. 

Reliabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari indikator-indikator 

sebuah konstruk yang menunjukkan derajad kemampuan masing-masing indikator 

mengindikasikan sebuah construct yang umum atau secara sederhana dapat 

dikatakan sebagai tingkat konsistensi dan stabilitas dari sebuah alat ukur 

(Ferdinand, 2002). Dalam SEM ada beberapa uji statistik untuk menguji 

reliabilitas konstruk yaitu construct reliability dan variance extracted. Pada 

penelitian ini reliabilitas konstruk diuji menggunakan pendekatan construct 
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reliability  dengan menghitung indeks reliabilitas instrumen yang digunakan dari 

model SEM yang dianalisis. construct reliability diperoleh dengan rumus Fornell 

and Laker’s (1981) berikut : 

              ( i)
2 

  Construct Reliability = 

             ( i)2 + i 

Hasil uji validitas dan reliabilitas data secara parsial adalah sebagai berikut 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Kode 

Indikator 
          

Tvalue 
Ket 

Construct 

Reliability 
Ket 

Corporate 

Association 
CAS1 1,794 0,172 10,437 Valid 0,978 Reliabel 

  CAS2 1,288 0,165 7,797 Valid   

  CAS3 1,186 0,144 8,221 Valid   

 CAS4 1,176 0,132 8,900 Valid   

Corporate 

Activity 
CAC1 1,155 0,130 8,900 Valid 0,981 Reliabel 

  CAC2 1,530 0,151 10,130 Valid   

  CAC3 1,613 0,159 10,119 Valid   

 CAC4 1,136 0,144 7,892 Valid   

Corporate 

Value 
CV1 1,249 0,132 9,446 Valid 0,981 Reliabel 

  CV2 1,490 0,149 10,003 Valid   

  CV3 1,089 0,144 7,553 Valid   

 CV4 1,612 0,162 9,950 Valid   

Corporate 

Personalities 
CP1 0,744 0,089 8,379 Valid 0,952 Reliabel 

  CP2 0,667 0,092 7,244 Valid   

  CP3 0,926 0,094 9,805 Valid   

Emotional 

Attachment 
EA1 1,504 0,136 11,021 Valid 0,987 Reliabel 

  EA2 1,524 0,137 11,153 Valid   

  EA3 1,356 0,125 10,874 Valid   
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 EA4 1,572 0,142 11,045 Valid   

 EA5 0,653 0,088 7,442 Valid   

 EA6 0,765 0,092 8,338 Valid   

Brand 

Loyalty 
BL1 1,477 0,146 10,115 Valid 0,977 Reliabel 

  BL2 1,389 0,148 9,395 Valid   

  BL3 1,537 0,166 9,243 Valid   

Sumber : Data Diolah, 2018 

Table di atas, menunjukkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas. Jika 

nilai loading factor dari masing-masing konstruk adalah lebih dari 0,5 (λ> 0,5), 

dapat dinyatakan sebagai valid dan nilai reliabilitas konstruk dari masing-masing 

konstruk lebih dari 0,6. Berdasarkan persyaratan tersebut semua indikator atau 

item pertanyaan dinyatakan valid dan reliabel dalam mengukur variabelnya. 

4.3.4 Uji Hipotesis 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation 

Modeling (SEM) dengan bantuan software statistik AMOS 20 dalam model dan 

pengkajian hipotesis. Sebelum menganalisis data menggunakan SEM dilakukan 

terlebih dahulu mengevaluasi criteria Goodness of Fit. 

4.3.4.1 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit  

Uji ini bertujuan untuk pengujian penilaian model structural SEM. Evaluasi 

kriterian goodness of Fit menggunakan bantuan software AMOS versi 20. 

Pengujian ini menggunakan uji Chi Square, Probability, RMSEA, GFI, AGFI, 

TLI, dan CFI. Berikut ini goodness of fit index yang dihasilkan setelah pengujian : 
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Tabel 4.15 

Indikator Pengujian Goodness of Fit 

Kriteria Hasil Model Nilai Kritis Kesimpulan 

X2-Chi-square 223,817 Kecil Baik 

Probability 0,780 > 0,05 Baik 

RMSEA 0,000 < 0,08 Baik 

GFI 0,935 > 0,90 Baik 

AGFI 0,919 > 0,90 Baik 

TLI 1,019 > 0,90 Baik 

CFI 1,000 > 0,90 Baik 

       Sumber : Data Diolah 

Sedangkan dalam bentuk gambar, hasil analisis goodness of fit pada model 

penelitian adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Gambar Structural Equation Model 

 

                 Sumber : Data Amos Diolah 
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Dari hasil pengukuran Goodness of Fit Index di atas, dapat disimpulkan 

seluruh parameter sudah memenuhi persyaratan yang diharapkan kecuali AGFI 

dalam kondisi marginal, sehingga dapat disimpulkan model penelitian dinyatakan 

memenuhi Goodness of Fit.  

4.3.4.2 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui hubungan langsung terjadi jika 

satu variabel mempengaruhi variabel lainnya tanpa ada variabel ke tiga yang 

memediasi (intervening) hubungan kedua variabel tadi. Hubungan tidak langsung 

adalah jika ada variabel ke tiga yang memediasi hubungan kedua variabel ini. 

Kemudian pada setiap variabel dependen (endogen variabel) akan ada anak panah 

yang menuju ke variabel ini dan ini berfungsi untuk menjelaskan jumlah variance 

yang tidak dapat dijelaskan (unexplained variance) oleh variabel itu. Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Nilai koefisien regresi positif dan p value < 0,05 atau nilai Critical Ratio > 1,96, 

maka hipotesis diterima. 

p value > 0,05 atau nilai Critical Ratio < 1,96 maka hipotesis ditolak 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SEM dapat dilihat pada 

table di bawah ini : 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Hipotesis 

   Standardized S.E. C.R. P Label 

EA <--- CAS ,174 ,094 1,976 ,048 par_19 

EA <--- CAC ,222 ,098 1,991 ,046 par_20 

EA <--- CV ,351 ,107 3,234 ,001 par_21 

EA <--- CP ,274 ,102 2,173 ,030 par_22 

BL <--- EA ,779 ,151 4,542 *** par_23 

                 Sumber : Data AMOS diolah 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka dapat disimpulkan pengujian masing-

masing hipotesis adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis Pertama 

Perjanjian hipotesis pertama bertujuan untuk membuktikan Corporate 

Association berpengaruh positif terhadap emotional attachment. Dari table 4.16, 

emotional attachment dibentuk oleh Corporate Association menghasilkan 

koefisien positif sebesar 0,174 dengan pvalue 0,048. Berdasarkan hasil analisis 

maka didapatkan p-value kurang 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Corporate 

Association berpengaruh positif signifikan terhadap emotional attachment 

sehingga hipotesis pertama penelitian ini diterima. 

2. Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk membuktikan Corporate 

Activity berpengaruh positif terhadap emotional attachment. Dari table 4.16, 

emotional attachment dibentuk oleh Corporate Activity menghasilkan koefisien 

positif sebesar 0,222 dengan pvalue 0,046. Berdasarkan hasil analisis maka 

didapatkan p-value kurang 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Corporate 
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Activity berpengaruh positif signifikan terhadap emotional attachment sehingga 

hipotesis kedua penelitian ini diterima. 

3. Hipotesis Ketiga 

Pengujian hipotesis ketiga bertujuan untuk membuktikan Corporate value 

berpengaruh positif terhadap emotional attachment. Dari table 4.16, emotional 

attachment dibentuk oleh Corporate Value menghasilkan koefisien positif sebesar 

0,351 dengan pvalue 0,001. Berdasarkan hasil analisis maka didapatkan p-value 

kurang 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Corporate Value berpengaruh positif 

signifikan terhadap emotional attachment sehingga hipotesis ketiga penelitian ini 

diterima. 

4. Hipotesis Keempat 

Pengujian hipotesis keempat bertujuan untuk membuktikan Corporate 

personalities berpengaruh positif terhadap emotional attachment. Dari table 4.14, 

emotional attachment dibentuk oleh Corporate personalities menghasilkan 

koefisien positif sebesar 0,274 dengan pvalue 0,030. Berdasarkan hasil analisis 

maka didapatkan p-value kurang 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Corporate 

personalities berpengaruh positif signifikan terhadap emotional attachment 

sehingga hipotesis keempat penelitian ini diterima. 

5. Hipotesis Kelima 

Pengujian hipotesis kelima bertujuan untuk membuktikan emotional 

attachment berpengaruh positif terhadap brand loyalty. Dari table 4.14, brand 

loyalty dibentuk oleh emotional attachment menghasilkan koefisien positif 

sebesar 0,779 dengan pvalue 0,000. Berdasarkan hasil analisis maka didapatkan p-
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value kurang 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa emotional attachment 

berpengaruh positif signifikan terhadap brand loyalty sehingga hipotesis kelima 

penelitian ini diterima. 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Corporate Association Terhadap Emotional Attachment 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa Corporate 

Association berpengaruh positif terhadap Emotional Attachment. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik Corporate Association maka Emotional 

Attachment akan semakin baik. 

Asosiasi perusahaan mengacu pada evaluasi pelanggan terhadap suatu 

merek yang ditentukan oleh pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan mereka, 

berdasarkan interaksi merek-pelanggan sebelumnya (Romaniuk & Gaillard, 

2007). Dengan pengetahuan merek ini, asosiasi perusahaan berfungsi sebagai 

isyarat informasi penting bagi pelanggan ketika menilai kredibilitas perusahaan 

dan kualitas produk yang dirasakan selama pemilihan merek (Souiden et al., 

2006). Asosiasi perusahaan yang menguntungkan mendorong pelanggan untuk 

percaya bahwa merek akan memenuhi harapan mereka melalui memenuhi janji 

merek (Souiden et al., 2006). Ketika pelanggan menganggap perusahaan sebagai 

mitra yang dapat diandalkan, mereka bersedia untuk meningkatkan 

ketergantungan emosional mereka pada merek (Khan et al., 2016). Ini 

kemungkinan akan meningkatkan ikatan ikatan yang dimiliki pelanggan dengan 

merek mereka. Selain itu, mitra yang dapat dipercaya juga mendorong pelanggan 

untuk melihat hubungan merek-pelanggan mereka dalam perspektif jangka 
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panjang karena mereka memiliki kepercayaan pada kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka di masa depan (Khan et al., 2016). Hal ini berarti 

semakin baik pandangan konsumen terhadap suatu perusahaan maka akan 

menciptakan keterikatan emosional yang dimiliki oleh konsumen (Khan et al., 

2016; So et al., 2013) 

Hasil ini sesuai penelitian Khan et al., (2016) membuktikan Corporate 

Association berpengaruh positif terhadap emotional attachment.  

4.4.2 Pengaruh Corporate Activities Terhadap Emotional Attachment 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa Corporate 

Activities berpengaruh positif terhadap Emotional Attachment. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik Corporate Activities maka Emotional 

Attachment akan semakin baik. 

Aktivitas perusahaan mencakup semua tindakan yang diambil oleh 

perusahaan untuk secara aktif melibatkan pelanggan dengan merek. Langkah-

langkah perusahaan ini seperti iklan dan CSR bertujuan untuk meningkatkan citra 

merek (Sen & Bhattacharya, 2001) dan reputasi merek yang diharapkan pelanggan 

(Heath, Brandt, & Nairn, 2006) serta emotional attachment dan brand loyalty 

(Pratihari & Uzma, 2018). Citra merek yang menguntungkan menunjukkan 

hubungan yang andal, kompeten, dan kredibel. Jika merek memiliki citra yang 

menguntungkan di benak pelanggan, ketergantungan pelanggan pada merek akan 

meningkat karena mereka percaya bahwa hanya merek ini yang akan memenuhi 

harapan mereka (So et al., 2013). Semakin tinggi ketergantungan pada merek 

meningkatkan keterikatan emosional terhadap merek ini (Whan Park, MacInnis, 
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Priester, Eisingerich, & Iacobucci, 2010). Selain menjadi lebih terikat secara 

emosional, citra perusahaan yang baik juga mendorong pelanggan untuk menjadi 

loyal terhadap merek. Karena pelanggan percaya bahwa merek mampu 

menunjukkan kemampuan kinerja yang unggul, mereka cenderung menghargai 

merek-merek ini dengan tetap berada dalam hubungan jangka panjang (Khan et 

al., 2016).  

Hasil ini sesuai penelitian Pratihari & Uzma, (2018) membuktikan bahwa 

aktivitas perusaaan berupa CSR mempengaru keterikatan emosional pelanggan.  

4.4.3 Pengaruh Corporate Value Terhadap Emotional Attachment 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa Corporate Value 

berpengaruh positif terhadap Emotional Attachment. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin baik Corporate Value maka Emotional Attachment akan semakin baik 

Nilai perusahaan dapat dihasilkan oleh semua hubungan baik dengan peserta 

lain di lingkungan di luar perusahaan, seperti pelanggan, pemasok dan kelompok 

lain. Organisasi menciptakan nilai, dan sebagian besar dari mereka memasukkan 

semacam pernyataan nilai baik secara eksplisit maupun implisit di situs web 

mereka, tetapi ekspresi nilai tidak hanya tidak jelas tetapi juga bertentangan. 

Struktur yang mungkin untuk sistem nilai perusahaan terdiri dari tiga kategori 

nilai. Kategori nilai pertama adalah nilai-nilai inti yang menggambarkan sikap dan 

karakter organisasi seperti kejujuran, integritas, keterbukaan, dan 

ketidakberpihakan. Kategori nilai kedua adalah nilai tugas yang telah dipilih 

secara sukarela oleh organisasi untuk dipilih, di luar hukum dan peraturan. Yang 
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terakhir terdiri dari nilai konsekuensial yang merupakan dampak akhir dari 

kegiatan organisasi (Karadal, Çelik, & Saygın, 2013) 

Nilai-nilai perusahaan menunjukkan tujuan inti dari sebuah perusahaan yang 

dipandu oleh misi dan visinya (Urde, 2003). Pada gilirannya, keputusan strategis 

ini membantu membentuk bagaimana pelanggan memandang identitas merek . 

Penelitian menunjukkan bahwa pelanggan mengidentifikasi diri mereka lebih kuat 

dengan merek yang memiliki identitas yang menguntungkan (Sen & 

Bhattacharya, 2003). Ketika pelanggan semakin terlibat dengan merek melalui 

koneksi kognitif dan emosi, pelanggan diharapkan menjadi lebih terikat secara 

emosional dengan merek. Mirip dengan hubungan manusia-manusia, pelanggan 

mencari karakteristik positif dalam suatu merek sebelum mereka memutuskan 

untuk membangun hubungan pelanggan-merek (Khan et al., 2016). Merek yang 

didukung oleh nilai-nilai perusahaan yang kuat cenderung dianggap sebagai mitra 

merek berkualitas tinggi, yang mendorong pelanggan untuk berkomitmen pada 

hubungan jangka panjang (So et al., 2013). 

Hasil ini sesuai penelitian (So et al., 2013) membuktikan bahwa Corporate 

Value berpengaruh positif terhadap Emotional Attachment.  

4.4.4 Pengaruh Corporates Personalities Terhadap Emotional Attachment 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa Corporates 

Personalities berpengaruh positif terhadap Emotional Attachment. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik Corporates Personalities maka Emotional 

Attachment akan semakin baik 
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Kepribadian perusahaan mencerminkan serangkaian karakteristik emosional 

mirip manusia yang terkait dengan suatu merek (Aaker, 2006). Konsumen 

menganggap suatu merek mampu mewakili sifat kepribadian mereka (Orth, 

Limon, & Rose, 2010). Kepribadian perusahaan ini dapat dimanifestasikan dan 

ditingkatkan melalui perwujudan simbolis dan perilaku karyawan (Abratt dan 

Kleyn, 2011). Kepribadian perusahaan yang kuat memerlukan elemen kreativitas, 

kasih sayang, ketangkasan, dan kolaborasi (Abratt dan Kleyn, 2011). Merek yang 

mewarisi kepribadian positif perusahaan dapat mengurangi risiko emosional yang 

dialami pelanggan selama pembelian merek (So et al., 2013). Sebagai merek yang 

mendorong perasaan nyaman dan aman, pelanggan diharapkan untuk 

meningkatkan ketergantungan merek yang meningkatkan kemungkinan mereka 

menumbuhkan ikatan emosional dengan merek (Khan et al., 2016). Demikian 

pula, pelanggan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mempercayai 

merek yang memiliki kredibilitas lebih besar. Ketika pelanggan memiliki 

kepercayaan pada suatu merek, mereka memiliki kepercayaan pada merek untuk 

terus memenuhi harapan mereka, oleh karena itu lebih bersedia untuk menjadi 

loyal terhadap merek (Khan et al., 2016). 

Hasil ini sesuai penelitian (Khan et al., 2016) membuktikan bahwa 

Corporates Personalities berpengaruh positif terhadap Emotional Attachment 

4.5.1 Pengaruh Emotional Attachment Terhadap Brand Loyalty 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa Emotional 

Attachment berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty. Hal ini menunjukkan 



60 
 

bahwa semakin baik Emotional Attachment maka Brand Loyalty akan semakin 

baik 

Konsumen yang melakukan pembelian secara berulang pada merek yang 

dipasarkan merupakan hal yang diinginkan oleh pemasar. Hal ini mengingat 

loyalitas yang mereka lakukan akan secara konsisten berkontribusi pada 

pemasukan maupun laba perusahaan (Reicheld, 1996). Beberapa peneliti 

berpendapat bahwa konsumen akan melakukan pembelian kembali apabila 

konsumen memiliki perasaan positif yang sangat kuat terhadap merek (Dick & 

Basu, 1994), melibatkan kondisi psikologis yang mengikat konsumen dengan 

merek (Kotler & Keller, 2012) dan menguatkan komitmen untuk melakukan 

pembelian secara berulang (Oliver, 1999). Penerimaan dan laba yang dihasilkan 

dari pembelian berulang karena konsumen terikat secara emosional akan lebih 

stabil (Grisaffe & Nguyen, 2011) dan konsumen siap untuk mengorbankan 

uangnya guna mengonsumsi merek tersebut (Oliver, 1999). Hubungan ini dikenal 

dengan nama emotional attachment to brands – keterikatan emosional konsumen 

terhadap merek (Thomson, MacInnis, & Park, 2005). 

Attachment (keterikatan) merupakan suatu kondisi emosional pada 

hubungan khusus antara seseorang dan obyek tertentu (Khan et al., 2016; So et al., 

2013). Keterikatan memiliki tingkatan yang bervariasi, dimana keterikatan yang 

tinggi diasosiasikan dengan perasaan yang kuat dari connection (koneksi), 

affection (afeksi), love (cinta), dan passion (gairah) (Khan et al., 2016; So et al., 

2013). Hasrat untuk memiliki keterikatan emosional pada suatu obyek merupakan 

kebutuhan dasar masuia dan berlanjut hingga mereka dewasa yang terikat secara 
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emosional pada pasangannya maupun sahabatnya (Khan et al., 2016; So et al., 

2013). Berdasarkan teori tersebut, Thomson et.al (2005) mengembangkan konsep 

emotional attachment to brands dan mendefinisikannya sebagai keterikatan 

emosional antara konsumen yang dikarakteristikkan dengan perasaan yang 

mendalam mengenai koneksi, afeksi, dan gairah pada merk tertentu yang 

dikonsumsinya. 

Keterikatan secara emosional akan mendorong seseorang untuk selalu dekat 

dengan obyek yang dimaksud. Tentunya terikat secara emosional dengan suatu 

merk akan mendorong seseorang untuk selalu dekat dengannya melalui pembelian 

yang dilakukan secara berulang. Keterikatan emosional juga dapat memprediksi 

komitmen seseorang dalam jangka panjang dan memiliki keinginan untuk 

menjaga hubungan yang telah ada meskipun banyak kendala yang menghadang. 

Dalam konteks pemasaran, komitmen tersebut diwujudkan melalui kesediaan 

konsumen untuk melakukan pembelian secara berulang pada merk yang 

dimaksud. Selain itu, komitmen tersebut juga diwujudkan melalui kesediaan 

konsumen untuk melakukan pengorbanan (dalam hal ini keuangan) agar 

hubungan yang ada tetap terjalin dengan membelinya lagi dan lagi (Thomson 

et.al, 2005).  

Keterikatan emosional konsumen tidak akan ada apabila konsumen tersebut 

tidak memiliki pengalaman yang intens dalam mengonsumsi merek tersebut. 

Konsumen memiliki pengalaman dengan sebuah merek ketika mereka sedang 

mencari produk yang tepat, melakukan pembelian, dan menggunakannya (Brakus, 

Schmitt, & Zarantonello, 2009). Apabila pengalaman yang konsumen miliki 
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positif, diprediksikan konsumen akan dengan senang hati melakukan pembelian 

kembali terhadap merek tersebut. 

Hasil ini sesuai penelitian Khan et al., (2016) dan So et al., (2013) 

membuktikan bahwa keterikatan emosional berpengaruh positif terhadap loyalitas 

merek. 

 


