
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran latar belakang masalah, 

permasalahan yang dirumuskan, hubungan antar-variabel, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian untuk studi lanjutan,  manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

serta justifikasi penelitian. Berikut ini adalah penjelasan terhadap masing-masing 

pembahasan tersebut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Studi di bidang brand extension dilakukan untuk memahami evaluasian 

konsumen terhadap strategi perluasan merek yang dilakukan oleh perusahaan. 

Pengertian brand extension  yang dimaksud adalah strategi yang dilakukan 

perusahaan untuk meluncurkan produk baru dengan kategori yang berbeda 

dengan memanfaatkan keterkenalan nama merek perusahaan sebagai merek 

induk (Haryanto, 2008). Isu ini menarik untuk dikaji karena studi-studi 

terdahulu masih mengindikasi terdapatnya keragaman hasil-hasil yang 

digunakan untuk menjelaskan fenomenanya.1 Keragaman yang terjadi 

diperkirakan bersifat terbatas daya terapnya sehingga untuk mengaplikasikan 

pada setting yang berbeda diperlukan modifikasi model. Hal ini memberikan 

peluang pada studi ini untuk mendesain model yang berkemampuan 

                                                 
1 Lihat studi yang dilakukan Aaker, 1990; Aaker dan Keller, 1990; Keller dan Aaker, 1992; Smith 
dan Park, 1992; Broniarczyk dan Alba, 1994; Hem dan Chernatony, 2001; Chowdhury, 2008;  
Martinez et al., 2008; Wu dan Lo, 2009 
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menjelaskan fenomena pada setting masyarakat Indonesia sebagai obyek 

amatan. 

Secara spesifik, studi ini difokuskan pada 10 variabel amatan, yaitu: (1) 

brand awareness, (2) brand preference, (3) brand image, (4) use experience, 

(5) core brand attitude, (6) product connection, (7) brand association, (8) 

consumer perception fit, (9) attitude toward extended product, dan (10) 

purchase intention toward extended product. Studi ini diterapkan pada 

perilaku masyarakat Indonesia dalam memutuskan pembelian produk hasil 

perluasan Seputar Indonesia berita TV, yaitu koran Seputar Indonesia. Berikut 

ini adalah beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebab keragaman 

hasil studi. 

1.1.1 Keragaman Permasalahan 

Permasalahan yang muncul dalam studi-studi extension evaluation 

berkaitan dengan kompleksitas variabel yang menjadi obyek amatan. Hal 

ini dapat dijelaskan melalui studi-studi berikut ini. Pertama, studi yang 

memfokuskan pada permasalahan attitude toward extension sebagai 

bentuk dari extension evaluation.2 Sebagai variabel tujuan, proses 

pembentukkannya dipengaruhi oleh perceive fit, perceive quality, perceive 

dificulity, parent brand reputation, dan innovativeness.  

Kedua, studi yang memfokuskan pada permasalahan consumer 

behavior toward extension.3 Proses pembentukan variabel ini dipengaruhi 

                                                 
2Lihat Aaker dan Keller ( 1990), Hem dan Chernatony ( 2001) 
3 Lihat studi yang dilakukan Czellar, 2003; Wu dan Lo, 2009 
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oleh core brand attitude, consumer perception fit dan attitude toward 

extended product.  

Ketiga, studi yang memfokuskan pada brand dilution effect pada 

produk asal yang merupakan bentuk akibat timbal baik dari adanya brand 

extension stategy  (lihat Martinez dan Chernatony, 2008). Dalam studi ini 

variabel tujuan adalah brand image produk asal yang dipengaruhi oleh 

brand extension strategies. 

 

1.1.2 Keragaman produk yang menjadi objek amatan 

Keragaman yang terjadi berkaitan dengan lingkungan dan 

karakteristik produknya. Pertama, studi pada produk  FMCG (fast moving 

consumer goods)4 difokuskan pada quality, perceive fit dan perceive 

difficulity dan pengaruhnya terhadap evaluasian konsumen terhadap 

produk perluasan (attitude toward extension).  

Kedua, studi brand extension pada produk durable goods5 

bertumpu pada core brand attitude, perception fit, core brand past use 

experience, perceive risk dan brand srength sebagai variabel kunci yang 

mempengaruhi  attitude toward extended product dan purchase intention 

toward extended product. Ketiga, studi brand extension pada produk 

services (Aaker dan Keller, 1990; Hem dan Chernatony, 2001) bertumpu 

pada variabel similiarity, reputation, perceived risk, dan innovativeness 

                                                 
4 Lihat studi yang dilakukan Aaker dan Keller, 1990; Keller dan Aaker,1992; Smith dan Park, 
1992; Broniarczyk dan Alba, 1994; Hem dan Chernatony, 2001; Chowdhury, 2008 
5Lihat studi yang dilakukan Broniarczyk dan Alba, 1994; Dacin dan Smith, 1994; Canli dan 
Maheswaran, 1998; Hem dan Chernatony, 2001; Wu dan Lo, 2009 
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sebagai variabel kunci yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap 

produk perluasan (attitude toward extended product). 

Dari keragaman permasalahan yang terjadi mengindikasi bahwa 

setiap setting dan produk yang diteliti memunculkan permasalahan 

pendesainan model yang berbeda. Berikut ini adalah permasalahan yang 

dirumuskan terkait dengan variabel-variabel yang teridentifikasi dari studi 

pendahuluan (lihat Lampiran 8) dan hubungan antar-variabel yang 

terbentuk. 

 

1.2 Permasalahan 

Attitude toward extended product. Variabel ini didefinisi sebagai 

bentuk penilaian positif atau negatif, bagus atau tidak bagus, suka atau tidak 

suka, berkualitas atau tidak berkualitas produk perluasan. Dalam studi ini 

attitude toward extended product diperkirakan sebagai variabel kunci yang 

mempengaruhi purchase intention toward extended product (Czellar, 2003). 

Sehingga permasalahan pertama yang dirumuskan adalah: 

Apakah attitude toward extended product berpengaruh pada purchase 

intention toward extended product? 

 

Core Brand Attitude. Variabel core brand attitude didefinisi sebagai 

bentuk penilaian positif atau negatif, bagus atau tidak bagus, suka atau tidak 

suka, berkualitas atau tidak berkualitas suatu merek yang diperluas (core 

brand). Kaitannya dengan proses pembentukan sikap konsumen terhadap 
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produk perluasan (attitude toward extended product) adalah semakin tinggi 

core brand attitude semakin tinggi attitude toward extended product (lihat 

Aaker dan Keller, 1990; Czellar, 2003). Sehingga permasalahan kedua yang 

dirumuskan adalah: 

Apakah core brand attitude berpengaruh pada attitude toward 

extended product? 

 

Past Use Experience. Variabel ini didefinisi sebagai pengalaman 

pengunaan yang dimiliki konsumen terhadap produk inti (Smith dan Park, 

1992). Hal ini memberi penjelasan bahwa seseorang akan dapat menilai merek 

inti dengan benar jika mereka dapat mengerti berbagai artibut dan merasakan 

sendiri menggunakan merek tersebut. Dengan memberikan penilaian yang 

benar terhadap merek tersebut konsumen akan dapat menentukan sikap yang 

merupakan gambaran dari kesimpulan evaluasi menyeluruh terhadap merek 

tersebut. Dalam studi ini, past use experience diperkirakan mempengaruhi 

core brand attitude (Wu dan Lo, 2009).  Dengan demikian permasalah ketiga 

yang dirumuskan adalah: 

Apakah past use experience berpengaruh pada core brand attitude? 

 

Core Brand Image. Variabel ini didefinisi sebagai persepsi tentang 

merek yang tertanam lama dalam ingatan konsumen (Keller, 1993). Persepsi 

ini merupakan seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu merek (Kotler, 2002). Dalam studi ini, core brand 
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image diperkirakan sebagai variabel kunci yang dapat mempengaruhi core 

brand attitude (Wu dan Lo, 2009). Dengan demikian permasalahan keempat 

yang dirumuskan adalah : 

Apakah core brand image berpengaruh pada core brand attitude? 

 

Brand Awareness. Brand awareness dikonseptualisasi sebagai kekuatan 

dari jejak merek (brand node) yang terekam dalam ingatan dan merefleksikan 

kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi suatu merek dalam berbagai 

kondisi (Rossiter dan Percy dalam Keller, 1993). Dalam studi ini brand 

awareness mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dengan 

mempengaruhi bentuk dan kekuatan dari core brand image (Keller, 1993; Wu 

dan Lo, 2009). Sehinnga permasalahan kelima yang dirumuskan adalah : 

Apakah brand awareness berpengaruh pada core brand image? 

 

Brand Preference. Brand Preference didefinisi sebagai merek yang 

dipilih atau disukai oleh konsumen. Bila seseorang semakin menyukai suatu 

merek maka orang tersebut akan memiliki keyakinan bahwa merek tersebut 

baik bagi dirinya. Keyakinan inilah yang menjadi bentuk dari brand image. 

Dalam studi ini, Wu dan Lo (2009) menyatakan bahwa brand preference 

berpengaruh terhadap variabel core brand image. Sehingga permasalahan 

keenam yang dirumuskan adalah: 

Apakah brand preference berpengaruh pada core brand image? 
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Consumer Perception Fit. Variabel ini didefinisi sebagai kesamaan dan 

kesesuaian karakteristik antara produk asal dengan kategori produk perluasan.6 

Jika consumer perception fit tinggi maka konsumen akan cenderung mampu 

untuk mentransfer pengenalan dari produk asal ke produk perluasan. Dalam 

studi ini apabila konsumen melihat adanya kesesuaian (fit) antara produk asal 

dengan produk perluasan maka konsumen akan memiliki sikap positif 

terhadap produk perluasan (Aaker dan Keller, 1990).7 Sehingga permasalahan 

ketujuh yang dirumuskan adalah: 

Apakah consumer perception fit berpengaruh pada attitude toward 

extended product 

 

Brand Association. Brand association didefinisi sebagai keterkaitan 

citra khusus antara produk inti dengan produk perluasannya. (Grime et al., 

2002; Czellar, 2003). Hal ini memberi penjelasan bahwa seseorang akan 

menganggap produk inti dengan produk perluasan memiliki kesesuaian jika 

kedua produk tersebut memiliki keterkaitan citra khusus. Dalam studi ini 

brand association diperkirakan sebagai variabel yang mempengaruhi 

consumer perception fit (Wu dan Lo, 2009). Sehingga permasalahan 

kedelapan yang dirumuskan adalah: 

Apakah brand association berpengaruh pada consumer perception 

fit? 

 
                                                 
6 Lihat studi yang dilakukan Aaker dan Keller, 1990; Boush dan Loken, 1991, Wu dan Lo, 2009. 
7 Lihat studi yang dilakukan oleh Keller dan Aaker, 1992; Hem dan Chernatony, 2001; Czellar, 
2003. 
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Product Connection. Product connection didefinisi sebagai konektivitas 

kategori antara produk perluasan dengan produk asal (Grime et al., 2002; 

Czellar, 2003). Dalam studi ini, product connection menjelaskan kedekatan 

hubungan atribut produk dari kategori produk perluasan dengan kategori 

produk asal sehingga diperkirakan mempengaruhi consumer perception fit 

(Keller dan Aaker, 1992; Wu dan Lo, 2009). Sehingga permasalahan 

kesembilan yang dirumuskan adalah: 

Apakah product connection berpengaruh pada consumer perception 

fit? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Studi ini bertujuan untuk menguji goodness-of-fit model. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh dari brand awareness, brand 

preference, brand image, use experience, core brand attitude, product 

connection, brand association, consumer perception fit, dan attitude toward 

extended product terhadap purchase intention toward extended product. 

Dengan demikian model yang diusulkan dapat digunakan sebagai prediksian 

yang baik terhadap proses keputusan beli konsumen pada produk hasil 

perluasan merek Seputar Indonesia. 

Secara spesifik, studi ini menjelaskan lima hal. Pertama, pengaruh 

attitude toward extended product terhadap purchase intention toward 

extended product. Kedua, pengaruh core brand attitude dan consumer 

perception fit terhadap attitude toward extended product. Ketiga, pengaruh 
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core brand image dan use experience terhadap core brand attitude. Keempat, 

pengaruh brand association dan product connection terhadap consumer 

perception fit. Kelima, pengaruh brand awareness dan brand preference 

terhadap brand image. Berikut ini adalah manfaat penelitian yang diharapkan 

berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kemanfaatan teoritis. Metode riset yang dikembangkan dalam studi ini 

berlatarbelakang budaya keperilakuan konsumen Indonesia terutama di kota 

Surakarta. Hal ini diduga menjadikan studi ini mempunyai keunikan dari 

studi-studi sebelumnya. Dengan demikian diharapkan studi ini memberikan 

pemahaman terhadap proses pembentukan keputusan pembelian terhadap 

produk perluasan.  

Kemanfaatan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan pemasar untuk 

melakukan pembentukan niat pembelian terhadap produk perluasan merek. 

Kemanfaatan untuk studi lanjutan. Studi ini didesain dengan bertumpu 

pada ruang lingkup yang terbatas. Keterbatasan ini diperkirakan berpengaruh 

pada daya terap yang bersifat terbatas. Dengan demikian studi mendatang 

dapat mengembangkan pengujiannya pada konteks yang berbeda dan lebih 

luas. 
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1.5 Justifikasi Penelitian 

Justifikasi penelitian meliputi: pemilihan isu, pendekatan penelitian, 

pemilihan metode pengujian dan prinsip generalisasi model. Berikut ini 

penjelasan dari justifikasi penelitian. 

Isu penelitian. Studi ini mengungkap tentang niat pembelian terhadap 

produk hasil perluasan sebagai objek tujuan. Sedangkan produk yang diteliti 

adalah Koran bermerek Seputar Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada pemasar terkait stimulus-stimulus yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan niat pembelian terhadap produk hasil 

perluasan. Selain itu, pemilihan produk tersebut dimaksudkan untuk 

membatasi lingkup penelitian sehingga faktor eksternal yang tidak dimodelkan 

dapat direduksi pengaruhnya. Dengan demikian model yang digunakan dapat 

menjelaskan fenomena yang terjadi. 

Pendekatan penelitian. Studi ini bertumpu pada pendekatan konatif 

sebagai dasar untuk memahami niat pembelian terhadap produk perluasan. 

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat menghasilkan model yang 

mempunyai daya prediksian yang tinggi terhadap niat pembelian pada produk 

perluasan koran Seputar Indonesia. Hal ini dikarenakan niat pembelian 

merupakan perilaku yang belum nampak dan terjadi sebelum dilakukannya 

perilaku aktual.  

Pemilihan metode pengujian. Structural equation model merupakan 

metode statistik yang diperkirakan mampu untuk menjawab permasalahan 

penelitian yang dirumuskan. Alat analisis ini digunakan karena 
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memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang 

kompleks untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan 

model dimana SEM dapat menguji model struktural dan model pengukuran. 

Prinsip generalisasi model. Studi ini bertumpu pada metode riset yang 

terbatas ruang lingkupnya, sehingga model yang digunakan hanya mampu 

digeneralisasi pada konteks setting dan produk yang diteliti. Dengan demikian, 

perlu dilakukan pengkajian ulang apabila digunakan pada penelitian dengan 

konteks yang berbeda. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

Bab ini membahas tiga sub bahasan yang dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran posisi studi dan menelusuri landasan teori untuk menjelaskan fenomena 

proses pembentukan purchase intention toward extended product. 

Ketiga sub bahasan tersebut yaitu, Pertama, posisi studi yang menjelaskan 

posisi studi ini dibandingkan studi-studi sebelumnya. Kedua, pengertian variabel 

amatan dan pengembangan hipotesis. Ketiga, pengembangan model penelitian 

yang didasarkan pada rumusan hipotesis. Berikut ini adalah penjelasan terhadap 

masing masing sub bahasan tersebut. 

 

2.1 Posisi Studi 

Posisi studi ini dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya dapat 

dijelaskan melalui variabel-variabel yang digunakan untuk mengkonstruksi 

model dan alat analisis yang digunakan untuk pengujian. Lampiran 1 dan 

lampiran 2 menyajikan variabel-variabel yang teridentifikasi dari studi-studi 

terdahulu dan variabel yang dikonstruksi untuk studi ini.  

Adapun variabel tujuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purchase intention toward extended product  (Lihat Czeelar, 2003; Wu dan 

Lo, 2009). Selanjutnya, studi ini juga menggunakan sembilan variabel amatan 

yang diadopsi dari kajian literatur, yaitu: (1) attitude toward extended product 
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yang diadopsi dari penelitian Aaker dan Keller (1990), Keller  dan Aaker 

(1992), Phang (2004); (2) core brand attitude yang diadopsi dari penelitian 

Aaker dan Keler (1990), Hem dan Chernatony (2001), Wu dan Lo, (2009);  

(3) consumer perception fit yang diadopsi dari penelitian Aaker dan Keller 

(1990), Smith dan Park (1992) Broniarczyk dan Alba (1994), Hem dan 

Chernatony (2001), Chowdhury (2008), Martinez dan Chernatony (2008), Wu 

dan Lo (2009); (4) past use experience yang diadopsi dari penelitian Smith 

dan Park (1992), Wu dan Lo (2009), (5) core brand image yang diadopsi dari 

penelitian Aaker dan Keller (1990), Keller  dan Aaker (1992), Wu dan Lo 

(2009); (6) brand awareness dan brand preference yang diadopsi dari 

penelitian Aaker dan Keller (1990), Smith dan Park (1992),  Wu dan Lo 

(2009); (7) brand association yang diadopsi dari penelitian Aaker (1990), 

Czeelar (2003), Grime et al. (2002), Wu dan Lo (2009); serta (8) product 

connection yang diadopsi dari penelitian Czeelar (2003), Grime et al. (2002), 

Wu dan Lo (2009) 

  

2.2 Pengertian Variabel Amatan dan Pengembangan Hipotesis 

Attitude toward extended product. Variabel ini diperkirakan penting 

untuk menjelaskan model evaluasian brand extension dengan variabel tujuan 

purchase intention toward extended product. Dalam review literatur yang 

dilakukannya, Czellar (2003) menjelaskan bahwa attitude toward extended 

product mempengaruhi keperilakuan konsumen pada brand extension yang 

berupa purchase intention, choice dan repeat purchase. Hal ini terjadi ketika 
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seseorang memiliki sikap yang tinggi terhadap suatu obyek sikap, orang 

tersebut akan memiliki kecenderungan untuk bertindak terhadap obyek sikap 

tersebut. Pendapat ini didukung oleh teori tricomponent attitude model yang 

menjelaskan sikap terdiri dari tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan 

konatif  (Schifman dan Kanuk, 1997). 

Lebih lanjut Schifman dan Kanuk (1997) menjelaskan sikap sebagai 

ekspresi perasaan (inner feeling), yang mencerminkan apakah seseorang 

senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju 

terhadap suatu obyek sikap. Sikap yang memiliki tiga komponen yaitu: (1) 

kognitif yang merupakan bentuk pengetahuan dan keyakinan seseorang 

mengenai sesuatu yang menjadi objek sikap, (2) afektif yang merupakan 

bentuk perasaan terhadap objek sikap, dan (3) konatif sebagai kecenderungan 

untuk melakukan sesuatu terhadap objek sikap, diasumsikan ketiga komponen 

tersebut berada dalam suatu hubungan yang konsisten sehingga dari ekspresi 

perasaan yang ada menciptakan niat untuk bertindak (behaviour) terhadap 

obyek sikap. 

Pendapat yang berbeda adalah teori model sikap multiatribut Fishbein 

yang menjelaskan sikap memiliki sifat multidimensi, bukan unidimensi seperti 

dalam teori psikologi sosial. Pendekatan yang digunakan dalam teori ini 

adalah pendekatan multiartibut, yaitu pendekatan yang melihat sikap terhadap 

suatu objek sikap didasarkan pada penilaian seseorang terhadap artibut-artibut 

yang berkaitan dengan objek tersebut. Ekspektasi ini melihat sikap sebagai 

fungsi multiplicative dari (1) Keyakinan (belief) konsumen bahwa produk atau 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



jasa tersebut mempunyai atribut tertentu, dan (2) Evaluasi penilaian dari 

keyakinan tersebut (Keller, 1993). 

Dalam studi ini variabel attitude toward extended product 

dikonseptualisasi sebagai pencerminan dari tricomponent attitude model. 

Attitude toward extended product dedefinisi sebagai respon seseorang 

(penerima pesan) yang menilai positif atau negatif, bagus atau tidak bagus, 

suka atau tidak suka, berkualitas atau tidak berkualitas suatu produk perluasan.  

Sikap yang memiliki tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif 

diasumsikan bahwa ketiga komponen pembentuknya berada dalam hubungan 

yang konsisten. Keyakinan (kognitif) yang terbentuk tentang merek 

mempengaruhi perasaan terhadap merek (afektif) yang kemudian 

mempengaruhi niat untuk membeli atau tidak membeli (konatif). 

Dipreposisikan semakin tinggi attitude toward extended product akan semakin 

tinggi purchase intention toward extended product. Sehingga hipotesis 

pertama yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H1:  Atitude toward extended product berpengaruh positif terhadap 

purchase intention toward extended product. 

 

Core Brand Attitude. Variabel ini didefinisi sebagai respon seseorang 

yang menilai positif atau negatif, bagus atau tidak bagus, suka atau tidak suka, 

berkualitas atau tidak berkualitas suatu merek yang diperluas (core brand). 

Apabila sikap konsumen tehadap merek inti semakin tinggi, maka akan 

semakin tinggi pula sikap konsumen terhadap produk perluasan. Hal ini terjadi 
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karena terdapat komponen dari core brand attitude yang akan ditransfer dari 

poduk inti ke produk perluasan sehingga konsumen akan mudah untuk 

mengenali produk perluasan tersebut (Czellar, 2003). 

Dalam studinya Aaker dan Keller (1990) menjelaskan bahwa evaluasi 

terhadap perluasan merek dapat dilakukan melalui category based processing 

yang didasarkan pada teori ketegorisasi.8 Evaluasi produk perluasan menurut 

category based processing dilakukan konsumen sebagai fungsi dari attitude 

toward original brand yang ditransfer ke produk perluasannya.   

Lebih lanjut Czellar (2003) menjelaskan terdapat dua komponen core 

brand attitude yang akan ditransfer dari produk inti ke produk perluasan yaitu, 

Pertama, komponen brand affect yang merupakan potensi dari sebuah merek 

untuk mendapatkan respon emosional positif dari konsumen karena telah 

menggunakan merek tersebut. Komponen ini akan mempertinggi sikap 

terhadap produk perluasan ketika berhasil ditransfer ke produk perluasan. 

Kedua, brand knowledge yang terdiri dari brand image dan brand awareness, 

akan mempertinggi attitude toward extended product dengan cara 

mempengaruhi struktur memori dari konsumen ketika mereka berpikir tentang 

sebuah merek (Keller, 1993). Senada dengan hal tersebut, Chen dan Liu 

(2004) mengindikasi bahwa core brand attitude yang dibentuk dari use 

experience dan core brand image dari produk inti akan mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan trial purchase terhadap produk perluasannya. 

                                                 
8 Teori katgorisasi menjelaskan bahwa individu mengorganisasi obyek atau informasi dalam suatu 
kategori yang selanjutnya digunakan untuk memproses dan memahami lingkungan secara efisien 
(manstead et al. Dalam Haryanto, 2008)  
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Dalam studi ini Wu dan Lo (2009) manyatakan bahwa core brand 

attitude merupakan faktor kunci dari penentu purchase intention toward 

extended product. Core brand attitude akan mempengaruhi consumer 

behavior extension seorang konsumen yang berupa purchase intention dengan 

terlebih dahulu membentuk attitude toward extended product (Czellar, 2003) 

Sehingga semakin tinggi brand attitude akan semakin tinggi attitude 

toward extended product. Dengan demikian hipotesis kedua yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

H2:  Core brand attitude berpengaruh positif terhadap attitude toward 

extended product 

 

Beberapa studi terdahulu mengindikasi bahwa core brand attitude 

dipengaruhi oleh core brand image dan use experience (Smith dan Park, 1992; 

Martinez, 2004).9 

Past Use Experience. Chen dan Liu (2004) menyatakan past use 

experience pada produk inti memiliki pengaruh yang besar pada brand 

extension evaluation. Hal ini terjadi karena saat produk perluasan diposisikan 

berbeda tetapi memiliki kategori yang sama dengan produk asal, hal itu akan 

diterima oleh konsumen sebagai inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Sehingga dengan menggunakan experience yang dimiliki konsumen tehadap 

produk inti, konsumen akan mudah mengenali produk perluasan tersebut. 

                                                 
9Lihat juga Martinez ( 2007); Wu dan Lo ( 2009);  Chen dan Liu (2004); Wu dan Lo (2009). 
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Variabel ini didefinisi sebagai pengalaman pengunaan yang dimiliki 

konsumen terhadap produk inti (Smith dan Park, 1992). Lebih lanjut Smith 

dan Park (1992) mengemukakan bahwa suatu produk dapat dibagi kedalam (1) 

product use experience, dan (2) produk yang dapat dievaluasi secara visual. 

Untuk kategori product use experience, konsumen cenderung untuk 

menggunakan pengalaman dalam menggunakan merek produk untuk 

mengevaluasi kualitas produk tersebut dan menentukan kepuasan setelah 

menggunakan produk tersebut.  

Dalam studi ini Wu dan Lo (2009) menyimpulkan bahwa penggunaan 

pengalaman ketika mengevaluasi produk dari merek inti akan membantu 

untuk mempertinggi purchase intention toward extended product dengan 

mempengaruhi core brand attiude. Hal ini terjadi karena untuk produk yang 

membutuhkan pengalaman penggunaan untuk mengevaluasinya, konsumen 

akan dapat menilainya dengan benar jika mereka dapat mengerti berbagai 

artibut dan merasakan sendiri dengan menggunakan produk tersebut. Dengan 

memberikan penilaian yang benar terhadap merek tersebut konsumen akan 

dapat menentukan sikap yang merupakan gambaran dari kesimpulan evaluasi 

menyeluruh terhadap merek tersebut. Dalam model, past use experience 

dipreposisikan berhubungan positif dengan core brand attitude. Pendapat ini 

mengacu pada studi yang dilakukan Wu dan Lo (2009) yang menjelaskan 

bahwa semakin tinggi  past use experience akan semakin tinggi core brand 

attitude. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 
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H3:  Past use experience pada core brand (merek inti) berpengaruh 

positif terhadap core brand attitude 

 

Core Brand Image. Martinez dan Leslie (2002) menjelaskan bahwa 

sikap terhadap merek akan dipengaruhi oleh variabel brand image, yaitu 

persepsi mengenai sebuah merek yang digambarkan oleh asosiasi yang 

melekat pada ingatan seorang konsumen. Persepsi ini merupakan proses 

pengorganisasian dan penginterpretasian yang dilakukan konsumen terhadap 

stimulus merek yang ada.    

Core brand image dikonseptualisasi sebagai persepsian tentang suatu 

merek inti produk yang ada dalam ingatan konsumen (Keller, 1993). Persepsi 

ini merupakan seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu merek (Kotler, 2002). Hal ini memberi penjelasan 

bahwa core brand image menggambarkan pandangan dan kesepakatan yang 

dimiliki oleh konsumen tentang sebuah merek yang akan diperluas. 

Dalam lingkup brand extension studi-studi terdahulu mengungkapkan 

bahwa kekuatan merek (brand strength) merupakan faktor yang signifikan 

selama proses perluasan merek.10  Brand strength yang dimaksud adalah 

pengertian brand strength dari definisi subyektif yang mengacu pada penilaian 

seorang konsumen terhadap suatu merek yang disebut sebagai brand image, 

                                                 
10 Lihat studi yang dilakukan Broniarczyk dan Alba, (1994); Wu dan Lo, (2009). 
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yang terbentuk dari brand preference dan brand awareness (Aaker dan Keller, 

1990; Smith dan Park, 1992).11  

Dalam studi ini Schiffman dan Kanuk (1997) mendefinisi brand image 

merupakan bentuk persepsian konsumen terhadap (1) kualitas atau mutu 

produk, (2) reliabilitas produk, yaitu kesepakatan yang dibentuk oleh 

konsumen tentang suatu produk yang dikonsumsi, (3) kegunaan atau manfaat 

(4) pelayanan, terkait dengan tugas produsen dalam melayani konsumennya, 

(5) resiko, terkait dengan besar kecilnya akibat yang mungkin dialami oleh 

konsumen, (6) harga produk, dan (7) citra, yaitu berupa pandangan, 

kesepakatan dan informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari produk 

tertentu. Dipreposisikan bahwa core brand image berhubungan positif dengan 

core brand attitude. Fenomena yang dijelaskan adalah semakin tinggi fungsi 

core brand image, semakin tinggi core brand attitude (Wu dan Lo, 2009). 

Dengan demikian, hipotesis keempat yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H4: Core brand image berpengaruh positif terhadap core brand 

attitude. 

 

Dalam studi yang dilakukan Wu dan Lo (2009) diindikasi dua variabel 

kunci yang mempengaruhi brand image, yaitu: (1) brand awareness yang 

dikonseptualisasi sebagai kekuatan dari jejak merek (brand node) dalam suatu 

ingatan yang merefleksikan kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi 

suatu merek dalam berbagai kondisi, dan (2) brand preference yang didefinisi 
                                                 
11Brand strength  dapat didefinisi diantara definisi subyektif dan obyektif. Sebagai definisi obyekif, 
brand strength dapat dilihat dari indikator seperti market share, biaya promosi dan iklan, kekuatan 
jaringan dan distribusi (Reddy et al., dalam Wu dan Lo, 2009). 
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sebagai kecenderungan seseorang untuk menyukai suatu merek. Kedua 

variabel tersebut mempengaruhi core brand image dengan proses sebagai 

berikut : 

Brand Awareness. Brand awareness  dikonseptualisasi sebagai 

kekuatan dari jejak merek (brand node) dalam suatu ingatan yang 

merefleksikan kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi suatu merek 

dalam berbagai kondisi (Rossiter dan Percy dalam Keller, 1993). Hal ini 

memberi penjelasan bahwa pengambilan keputusan seorang konsumen akan 

dipengaruhi brand awareness dengan mempengaruhi bentuk dari brand 

strength yaitu asosiasi merek (brand association) dalam citra merek (brand 

image).  

Menurut Keller (1993) ada tiga alasan yang membuat brand awareness 

memiliki peranan penting dalam pembuatan keputusan seorang konsumen, 

yaitu (1) sangat penting bagi seorang konsumen untuk memikirkan sebuah 

merek ketika mereka berpikir tentang sebuah kategori produk, (2) brand 

awareness dapat mempengaruhi keputusan tentang merek dalam 

seperangkat pertimbangan, sama seperti halnya pada kondisi tidak ada 

asosiasi merek lain yang masuk, dan (3) brand awareness mempengaruhi 

pengambilan keputusan seorang konsumen dengan mempengaruhi bentuk 

dan kekuatan dari brand association dalam pembentukan brand image. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa kondisi yang diperlukan untuk membuat 

brand image adalah adanya brand node (jejak merek) dalam pikiran 

seseorang, yang pada dasarnya brand node tersebut mempengaruhi 
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bagaimana dengan mudahnya berbagai macam informasi yang berbeda dapat 

melekat dalam sebuah merek. Hal ini berarti bila dalam pikiran seseorang 

semakin tinggi memiliki brand node yang ditimbulkan dari kesadaran akan 

berbagai informasi dari sebuah merek, maka orang tersebut akan semakin 

mudah mengaitkan merek tersebut dengan berbagai informasi yang lain 

sehingga dapat terbentuk citra dari merek tersebut (brand image). 

Dalam model, fungsi brand awareness diproposisikan berhubungan 

positif dengan core brand image. Pendapat ini mengacu pada studi yang 

dilakukan Wu dan Lo (2009) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi fungsi 

brand awareness, maka semakin tinggi core brand image. Dengan demikian 

hipotesis kelima yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H5: Brand awareness berpengaruh positif terhadap core brand 

image. 

 

Brand Preference. Brand preference didefinisi sebagai kecenderungan 

seseorang untuk menyukai suatu merek. Derajad kecenderungan terhadap 

produk ini merupakan pertimbangan konsumen untuk lebih memilih suatu 

merek. Lebih lanjut kecenderungan ini dapat diartikan sebagai rasa suka 

suatu pihak kepada pihak lain karena pihak tersebut menyenangkan dan 

sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa semakin seseorang 

suka terhadap suatu merek maka orang tersebut akan memiliki keyakinan 

bahwa merek tersebut baik bagi dirinya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Selanjutnya ketika konsumen sudah merasakan suka terhadap sebuah 

merek maka konsumen tersebut akan berusaha untuk mencari sesuatu yang 

lebih dari merek itu yang dapat membuat merek tersebut dipercaya. Dalam 

studi ini Wu dan Lo (2009) mengemukakan bahwa brand preference 

berpengaruh positif terhadap core brand image. Dipreposisikan semakin 

tinggi brand preference maka akan semakin tinggi core brand image. 

Sehingga hipotesis keenam yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H6:  Brand Preference berpengaruh positif terhadap Core Brand 

Image. 

 

Consumer Perception Fit. Tauber (1988) mendefinisi bahwa consumer 

perception fit mengacu pada persepsi konsistensi dan kesamaan antara produk 

asal dengan produk perluasan. Dalam studi ini consumer perception fit 

dikonseptualisasi sebagai kesesuaian karakteristik dan kesamaan (similiarity) 

antara produk inti dengan kategori produk perluasan (Aaker dan Keller, 

1990).12  

Beberapa studi menjelaskan bahwa hubungan consumer perception fit 

dengan attitude toward extended product didasarkan pada teori kategorisasi 

yang konsep-konsepnya berasal dari studi-studi dibidang ilmu psikologi 

kognitif sebagai ilmu induk (lihat Aaker dan Keller, 1990; Haryanto, 2008).  

Lebih lanjut Czellar (2003) menjelaskan bahwa studi pada perception fit 

didasarkan pada konsep merek dan produk sebagai kategori kognitif dalam 

                                                 
12 Lihat juga studi yang dilakukan Boush dan Loken  (1991); Barone et al.( 2000) 
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ingatan konsumen. Perluasan merek dalam kategori produk baru dapat 

dipandang sebagai hal baru yang mungkin sangat sesuai atau tidak sesuai sama 

sekali dengan merek dan produk inti.  

Perception fit merupakan karakteristik dari jumlah asosiasi yang terbagi 

antara produk perluasan dengan produk aslinya. Karakteristik tersebut 

mengacu pada feature, attribute dan benefit dari produk. Sedangkan kesamaan 

(similiarity) mengacu pada tansfer kemampuan dari produk inti ke produk 

perluasan. Sehingga jika konsumen menganggap diantara produk perluasan 

dengan produk aslinya memiliki kesesuaian (fit), konsumen akan memiliki 

sikap positif terhadap produk perluasannya. Hal ini terjadi karena kesesuaian 

antara produk perluasan dengan produk asli, atas dasar penilaian subyektif  

konsumen, merupakan faktor penting yang mempengaruhi diterima atau 

tidaknya produk perluasan (sikap positif atau negatif). Jika perception fit 

tinggi maka konsumen akan cenderung mampu untuk mentransfer pengenalan 

dari produk asli ke produk perluasannya. Selain itu konsumen juga akan 

mampu untuk mentransfer  general affect dari produk inti ke produk 

perluasannya. (Aaker dan Keller, 1990) 

Sehingga preposisi yang dikembangkan adalah semakin tinggi consumer 

perception fit maka akan semakin tinggi attitude toward extended product. 

Sehingga hipotesis ketujuh yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H7:  Consumer Perception Fit berpengaruh positif terhadap Attitude 

Toward Extended Product. 
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Dalam studinya, Czellar (2003) mengindikasi dua dimensi kesesuaian, 

yaitu: (1) product category fit yang didefinisi sebagai kemiripan antara 

kategori produk parent brand dengan kategori produk perluasan (extended 

product), dan (2) brand level fit yang didefinisi sebagai kecocokan brand 

image antara merek asal dengan image kategori produk perluasan. Senada 

dengan hal tersebut Wu dan Lo (2009) menjelaskan variabel perception fit 

dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu: (1) brand association dan (2) product 

connection.13 Kedua variabel tersebut mempengaruhi consumer perception fit 

dengan proses sebagai berikut. 

Brand association. Brand association didefinisi sebagai keterkaitan 

citra khusus antara produk inti dengan produk perluasannya (Grime et al., 

2002; Czellar, 2003). Aaker (1991) menjelaskan bahwa brand association 

merupakan inti dari ekuitas merek yang membantu proses konsumen dalam 

mengingat informasi yang relevan serta menciptakan perception fit terhadap 

produk perluasan.14 Berbagai asosiasi yang diingat konsumen dapat 

dirangkai sehingga membentuk citra tentang merek atau brand image dalam 

benak konsumen. 

Dalam studi ini Wu dan Lo ( 2009) menjelaskan bahwa brand extension 

akan mudah diterima untuk merek dengan asosiasi yang kuat. Hal ini terjadi 

karena ketika terdapat keterkaitan brand image yang dibentuk oleh brand 

association antara merek inti dengan produk perluasan maka konsumen akan 

menganggap bahwa produk tersebut memiliki kecocokan atau kesesuaian 
                                                 
13  Lihat juga studi yang diakukan Broniarczyk dan Alba (1994), Aaker dan Keller (1990),  Smith 
dan Park (1992). 
14 Asosiasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan merek  (Aaker, 1997). 
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karena brand image itu mampu ditransfer dari produk inti ke produk 

perluasannya. Dipreposisikan semakin tinggi brand association maka akan 

semakin tinggi consumer perception fit. Sehingga hipotesis kedelapan yang 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H8: Brand association berpengaruh positif terhadap consumer 

perception fit. 

 

Product Connection. Variabel ini didefinisi sebagai konektivitas 

kategori antara produk perluasan dengan produk asal (Grime et al., 2002; 

Czellar, 2003). Jika product connection mendekati atau sama dengan atribut 

produk dari kategori produk perluasan dan produk inti, akan didapatkan 

perception fit yang tinggi (Keller dan Aaker, 1992). Tingkat konektivitas 

yang besar berdampak langsung terhadap tingginya kemungkinan transfer 

yang tepat dari produk inti. Sehingga hipotesis kesembilan yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

H9: Product connection berpengaruh positif terhadap consumer 

perception fit. 
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2.3 Model Penelitian 

Berdasarkan 10 hipotesis yang dirumuskan, hubungan antar variabel 

yang dikonsepkan dapat digambarkan dalam bentuk model yang 

mendeskripsikan proses pengaruh brand awarenes, brand preference, brand 

association, product connection, use experience, core brand attitude, core 

brand image, consumer perception fit serta attitude toward extended product 

pada purchase intention toward extended product (Lihat gambar 2.1). 

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa H1 mengindikasi pengaruh attitude 

toward extended product pada purchase intention toward extended product, 

H2 mengindikasi pengaruh core brand attitude pada attitude toward extended 

product, H3 mengindikasi pengaruh  use experience pada core brand attitude, 

H4 mengindikasi pengaruh core brand image pada core brand attitude, H5 

mengindikasi pengaruh brand awarenes pada core brand image, H6 

mengindikasi pengaruh brand preference pada core brand image, H7 

mengindikasi pengaruh consumer perception fit pada attitude toward extended 

product, H8 mengindikasi pengaruh brand association pada consumer 

perception fit, serta H9 mengindikasi pengaruh product connection pada 

consumer perception fit. Core brand attitude dan consumer perception fit juga 

diindikasi memiliki pengaruh langsung terhadap consumer purchase intention 

toward extended product. 
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Gambar 2.1. Model Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Tujuan bab ini adalah untuk memberikan landasan yang valid dan reliabel 

agar hasil studi dapat diyakini kebenarannya. Hal ini penting untuk dibahas sebab 

mengungkap prosedur pengujian teknis untuk menjelaskan fenomena 

pembentukan purchase intention toward extended product. 

Terdapat empat sub bahasan yang akan dijelaskan antara lain: ruang 

lingkup penelitian, metode pengambilan sample dan teknik pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, serta pengujian statistik. Berikut ini 

adalah penjelasan terhadap masing masing sub bahasan tersebut. 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Studi ini berjenis kausal yaitu tipe studi yang bersifat konklusif yang 

bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. 

Penelitian yang berjenis ini berusaha untuk memahami hubungan antar 

variabel yang dapat dibedakan menjadi variabel independen yang merupakan 

suatu penyebab dan variabel dependen yang merupakan akibat dari suatu 

fenomena. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan yang memberikan pemahaman, penjelasan dan prediksi. 

Hubungan kausalitas yang terbentuk antar variabel amatan didasarkan 

pada justifikasi teori yang mengindikasi bahwa hubungan antar variabel 

tersebut telah memiliki teori yang mapan. Studi ini bertujuan untuk 
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mengkonfirmasi hubungan kausalitas antar variabel dari model teoritis yang 

dibangun dengan menggunakan data empiris.   

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survei yang dipandu dengan kuesioner sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan keakuratan data yang didapatkan dari responden. Dalam studi 

ini teknik pengumpulan data ini perlu dicermati karena data yang terkumpul 

merupakan informasi yang bersumber pada fenomena riil yang diamati. 

Teknik ini dipandang relevan untuk memberikan dukungan terhadap 

pengujian konsep yang bersifat konfirmasi dikarenakan datanya 

berkecenderungan untuk memberikan dukungan atau penolakan terhadap 

hipotesis yang dirumuskan. 

 

3.2 Metode Pengambilan Sampel Dan Teknik Pengumpulan Data 

Target populasi studi ini adalah orang yang berniat untuk membeli 

produk perluasan Seputar Indonesia berita TV yaitu koran Seputar Indonesia. 

Sampel direncanakan diambil di kota Surakarta sebanyak 200 responden 

dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel non 

probabilitas dengan kriteria yang ditentukan. 

Penentuan jumlah sampel diharapkan memenuhi kriteria minimal dalam 

pengujian hipotesis sesuai dengan metode statistik yang dipilih, yaitu 

Structural Equation Model (Hair et al., 1998). Sedangkan teknik purposive 

sampling yang dipilih bertujuan untuk menghindari bias persepsian dalam 

pengisian kuesioner dengan menenetukan kriteria sample terlebih dahulu. 
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Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut : (1) pernah menonton acara 

berita TV Seputar Indonesia, (2) familiar dengan produk media masa koran,(4) 

berniat untuk membeli koran Seputar Indonesia, (5) setiap responden 

mempunyai kesempatan sekali dalam pengisian kuesioner, dan (6) setiap 

responden bebas menerima atau menolak survei, dan tidak ada ikatan 

kekerabatan, intimidasi atau hadiah-hadiah dalam bentuk apapun apapun yang 

dapat menurunkan derajad keyakinan terhadap kualitas data yang 

dikumpulkan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei yang dipandu 

dengan kuesioner yang telah didesain. Teknik ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan tingkat keseriusan responden dalam pengisian kuesioner 

sehingga diharapkan data yang terkumpul mempunyai tingkat keakuratan yang 

tinggi. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Purchase Intention Toward Extended Product. Purchase intention 

toward extended product dikonseptualisasi sebagai perilaku kesediaan 

konsumen untu membeli produk hasil perluasan (Czellar, 2003; Wu dan Lo, 

2009). Purchase intention toward extended product dioperasionalisasi  

menggunakan 5 item pengukuran yang menunjukan kemauan seseorang untuk 

(1) membeli produk perluasan di waktu yang akan datang, (2) tetap membeli 

produk perluasan meskipun susah didapatkan, (3) membeli produk perluasan 

meskipun memerlukan waktu untuk mendapakanya, (4) merekomendasikan 
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produk perluasan kepada relasi mereka, dan (5) membeli produk perluasan 

meskipun dalam harga yang lebih tinggi (lihat Wu dan Lo, 2009). Masing-

masing item diukur dengan menggunakan 5 point skala Likert (1 = sangat 

tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju). 

Attitude Toward Extended Product. Attitude toward extended product 

dedefinisi  sebagai bentuk penilaian positif atau negatif, bagus atau tidak 

bagus, suka atau tidak suka, berkualitas atau tidak berkualitas produk 

perluasan. Variabel ini dioperasionalisasi menggunakan 5 item pengukuran 

yang menunjukkan penilaian seorang konsumen bahwa menggunakan produk 

perluasan merupakan hal yang (1) positif, (2) disukai, (3) berguna, (4) baik, 

dan (5) menyenangkan. Semua item pengukuran diukur dengan menggunakan 

5 point skala Likert (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju). 

Core Brand Attitude. Variabel ini didefinisi sebagai respon seseorang 

yang menilai positif atau negatif, bagus atau tidak bagus, suka atau tidak suka, 

berkualitas atau tidak berkualitas suatu merek yang diperluas (core brand). 

Variabel core brand attitude diukur dengan menggunakan 5 item pengukuran 

yang menunjukan penilaian seorang konsumen bahwa menggunakan produk 

inti merupakan hal yang (1) positif, (2) disukai, (3) berguna, (4) baik, dan (5) 

menyenangkan. Item-item ini diukur dengan menggunakan 5 point skala 

Likert (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju). 

Past Use Experience. Past use experience didefinisi sebagai pengalaman 

pengunaan yang dimiliki konsumen terhadap produk (Smith dan Park, 1992). 

Variabel ini dioperasionalisasi dengan 5 item pengukuran yang menunjukan 
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tingkat: (1) penggunaan produk inti, (2) keseriusan menggunakan produk inti, 

(3) pengetahuan terhadap merek lain yang sejenis dengan merek inti, (4) 

kemampuan untuk membandingkan merek inti dengan merek lain, dan (5) 

penilaian kepuasan setelah menggunakan produk, (lihat Smith dan Park, 1992;  

Wu dan Lo, 2009). Semua item diukur dengan menggunakan 5 point skala 

Likert (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju). 

Core Brand Image.  Brand image dikonseptualisasi sebagai persepsian 

tentang suatu merek inti yang ada dalam ingatan konsumen (Keller, 1993). 

Persepsi ini merupakan seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki 

oleh seseorang terhadap suatu merek (Kotler, 2002). Core brand image  

dioperasionalisasi dengan 7 item pengukuran yang menunjukan keyakinan, 

ide, dan kesan seorang konsumen terhadap merek inti terkait dengan aspek: 

(1) kualitas atau mutu produk, (2) reliabilitas, (3) kegunaan atau manfaat, (4) 

pelayanan, (5) resiko, (6) harga produk, dan (7) citra yang dimiliki oleh merek 

itu sendiri yang  berupa pandangan, kesepakatan dan informasi yang berkaitan 

dengan suatu merek dari produk tertentu. Item-item ini diukur dengan 

menggunakan 5 point skala Likert (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = 

sangat setuju). 

Brand Awareness. Brand awareness dikonseptualisasi sebagai kekuatan 

dari jejak merek (brand node) dalam suatu ingatan yang merefleksikan 

kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi suatu merek dalam berbagai 

kondisi (Rossiter dan Percy dalam Keller, 1993). Variabel ini 

dioperasionalisasi  dengan  7 item pengukuran yang menunjukan tingkat 
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kesadaran konsumen untuk mengidentifikasi atau mengenali merek inti 

sebagai : (1) merek pelopor, (2) merek yang memiliki pengalaman untuk 

menyediakan berita, (3) penyedia berita-berita universal, (4) merek yang 

memiliki kemampuan untuk menyajikan berita terkini, (5) merek yang 

memiliki kemampuan untuk berinovasi, (6) merek yang memiliki pengalaman 

untuk berkembang menyediakan berita berkualitas, dan (7) merek berita TV 

dengan visibilitas yang tinggi dipasar (Wu dan Lo, 2009). Semua item 

pengukuran untuk mengukur brand awareness ini diukur dengan 

menggunakan 5 point skala Likert (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = 

sangat setuju). 

Brand Preference. Brand preference didefinisi sebagai kecenderungan 

seseorang untuk menyukai dan memilih suatu merek. Brand preference 

dioperasionalisasi dengan menggunakan 4 item pengukuran yang menunjukan 

kecenderungan pilihan konsumen terkait dengan aspek : (1) waktu untuk 

menggunakan merek inti, (2) pilihan yang tepat daripada merek lain, (3) 

kesukaan terhadap merek inti, dan (4) kepercayaan terhadap merek inti (Wu 

dan Lo, 2009). Item-item pengukuran ini diukur dengan menggunakan 5 point 

skala  Likert (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju). 

Consumer Perception Fit. Consumer perception fit dikonseptualisasi 

sebagai kesesuaian karakteristik dan kesamaan (similiarity) antara produk inti 

dengan kategori produk perluasan (Aaker dan Keller, 1990). Karakteristik 

yang dimaksud mengacu pada feature, attribute dan benefit dari produk. 

Sedangkan kesamaan (similiarity) mengacu pada tansfer kemampuan dari 
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produk inti ke produk perluasan. Dari definisi ini dikembangkan 6 item 

pengukuran yang menunjukan pandangan konsumen terhadap merek inti 

dengan produk perluasan yang mempunyai kesesuaian dalam hal (1) visi, (2) 

keahlian untuk membuat, (3) manfaat yang diberikan, (4) jenis produk yang 

dikembangkan (5) kandungan produk, dan (6) kualitas produk. Semua item 

pengukuran yang dikembangkan diukur dengan menggunakan 5 point skala 

Likert (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju). 

Brand Association. Brand association didefinisi sebagai keterkaitan 

citra khusus antara produk inti dengan produk perluasannya (Grime et al., 

2002; Czellar, 2003).. Variabel brand association dioperasionalisasi dengan 4 

item pengukuran yang menunjukan pandangan konsumen terhadap keterkaitan 

produk induk dengan produk perluasan dalam aspek :  (1) logo yang 

digunakan, (2) tampilan, (3) jenis berita, dan (4) gaya bahasa yang digunakan. 

Semua item pengukuran ini diukur dengan menggunakan 5 point skala Likert 

(1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju). 

Product Connection. Variabel ini didefinisi sebagai konektivitas 

kategori antara produk perluasan dengan produk asal (Grime et al., 2002; 

Czellar, 2003). Dari defenisi ini dikembangkan 5 item pengukuran yang 

menggambarkan persepsi konsumen terhadap adanya hubungan (konektivitas) 

produk perluasan dengan produk asal terkait dengan aspek: (1) kesan 

(impression), (2) konsep produk, (3) sifat dasar (nature), (4) cara promosi 

yanmg dilakukan, dan (5) manfaat yang terdapat dalam produk (Wu dan Lo, 

2009). Semua item pengukuran untuk mengukur product conection ini diukur 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dengan menggunakan 5 point skala Likert (1 = sangat tidak setuju sampai 

dengan 5 = sangat setuju). 

 

3.4 Pengujian Statistik  

Pengujian statistik diawali dengan pengujian validitas dan reliabilitas 

data penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa data yang 

diperoleh telah memenuhi kriteria kelayakan untuk diuji dengan menggunakan 

metode statitik apapun jenisnya. Dengan demikian, hasil yang diperoleh 

mampu menggambarkan fenomena yang diukur. 

Uji Validitas. Uji Validitas digunakan untuk menentukan sah atau valid 

tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini akan digunakan uji validitas 

dengan confirmatory factor analysis (CFA) menggunakan software SPSS 

11.5. 

CFA perlu dilakukan terhadap model pengukuran karena syarat untuk 

dapat menganalisis model dengan SEM, indikator masing-masing konstruk 

harus memiliki loading factor yang signifikan terhadap konstruk yang diukur. 

Indikator masing-masing konstruk yang memiliki loading factor yang 

signifikan membuktikan bahwa indikator tersebut merupakan satu kesatuan 

alat ukur yang mengukur konstruk yang sama dan dapat memprediksi dengan 

baik konstruk yang seharusnya diprediksi (Hair, et. al., 1998). 
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Validitas berhubungan dengan kesesuaian dan kecermatan fungsi ukur 

dari alat yang digunakan. Dalam penelitian ini pengujian validitas instrumen 

yang digunakan adalah Confirmatory Factor Analisys (CFA), serta setiap item 

pertanyaan harus mempunyai factor loading yang lebih dari 0,40 (Hair, et. al., 

1998). 

Teknik yang digunakan adalah dengan melihat output dari rotated 

component matrix yang harus terekstrak secara sempurna. Jika masing-masing 

item pertanyaan belum terekstrak secara sempurna, maka proses pengujian 

validitas dengan Factor Analysis harus diulang dengan cara menghilangkan 

item pertanyaan yang memiliki nilai ganda yang mengindikasi 2 (dua) kostruk. 

Uji Reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu (Ghozali, 2006). Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

cronbach alpha dari software  SPSS 11.5. Rules of tumb yang dipakai adalah 

item-total correlation masing-masing butir harus lebih besar dari 0,50 dan 

cronbach's alpha harus lebih besar dari 0,70 agar konstruk dikatakan 

memenuhi syarat reliabilitas dengan baik. 

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2006) yang membagi 

tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut, jika alpha atau r hitung: 

1. 0,8-1,0 = Reliabilitas baik 

2. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima secara moderat 

3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik 
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3.5 Pengujian Model Struktural 

Analisis Stuctural Equation Model (SEM) bertujuan untuk mengestimasi 

beberapa persamaan regresi terpisah akan tetapi masing masing mempunyai 

hubungan simultan atau bersaman. Dalam analisis ini dimungkinkan terdapat 

beberapa variabel dependen, dan variabel ini dimungkinkan menjadi variabel 

independen bagi variabel dependen yang lainnya. 

Asumsi Kecukupan Sampel. Disarankan lebih dari 100 atau minimal 5 

kali jumlah observasi. Namun apabila jumlah sampel yang terlalu banyak dan 

tidak memungkinkan  untuk dilakukan penarikan sampel seluruhnya, maka 

penelitian akan menggunakan rekomendasi untuk menggunakan maksimun 

likelihood yaitu penarikan sampel antara 100-200 sampel (Ferdinand, 2006; 

Ghozali, 2008). 

Asumsi Normalitas. Asumsi yang paling fundamental dalam analisis 

multivariate adalah normalitas yang merupakan bentuk distribusi data pada 

variabel matriks tunggal yang menghasilkan distribusi normal (Hair et al., 

dalam Ferdinand, 2002). Apabila asumsi normalitas tidak dipenuhi dan 

penyimpangan data normalitas tersebut besar maka akan menghasilkan hasil 

uji statistik yang bias.  Normalitas univariate dilihat dengan nilai critical ratio 

(cr) pada skewness dan kurtosis dengan nilai di bawah 2,58. Normalitas 

multivariate dilihat pada c.r kurtosis baris bawah kanan yang 

direkomendasikan mempunyai nilai dibawah 7 (Ghozali dan Fuad, 2008) 

Asumsi Outliers. Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-

nilai ekstrim baik secara univariat maupun multivariat yaitu yang mucul 
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karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat 

berbeda dari observasi-observasi lainnya. (Ferdinand, 2006). Umumnya 

perlakuan terhadap outliers adalah dengan mengeluarkannya dari data dan 

tidak diikutsertakan dalam perhitungan berikutnya. Bila tidak terdapat alasan 

khusus untuk mengeluarkan outliers, maka observasi dapat diikutsertakan 

dalam analisis selanjutnya. Outliers dapat dievaluasi dengan nilai mahalanobis 

distance dengan nilai degree of freedom sejumlah variabel yang dipergunakan 

dalam penelitian pada tingkat p < 0,001. 

Evaluasi Atas Kriteria Goodness of Fit Pengujian goodness of fit model 

didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 

Chi Square. Tujuan analisis ini adalah mengembangkan dan 

menguji sebuah model yang sesuai dengan data. Dalam pengujian ini nilai 

x2 yang rendah dan menghasilkan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 

0,05 akan mengindikasikan tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

matriks kovarians data dan matriks kovarians yang diestimasi. Chi square 

sangat bersifat sensitif terhadap sampel yang terlalu kecil maupun yang 

terlalu besar. Oleh karenanya pengujian ini perlu dilengkapi dengan alat 

uji lainnya.  

Goodness of fit index (GFI). Indeks ini mencerminkan tingkat 

kesesuaian model secara keseluruhan yang dihitung dari residual kuadrat 

dari model yang diprediksi dibandingkan data yang sebenarnya. Nilai yang 

mendekati 1 mengisyaratkan model yang diuji memiliki kesesuaian 

dengan baik.  
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Root Mean SquareError of Approximation (RMSEA). RMSEA 

adalah indeks yang digunakan untuk mengukur fit model menggantikan 

chi square statistik dalam jumlah sampel yang besar. Nilai RMSEA < 0,08 

mengindikasi indeks yang baik untuk menerima kesesuaian sebuah model.  

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI). Indeks ini merupakan 

pengembangan dari GFI yang telah disesuaikan dengan rasio dari degree 

of freedom model yang diajukan dengan degree of freedom dari null model 

(model konstruk tunggal dengan semua indikator pengukuran konstruk). 

Nilai yang direkomendasikan adalah AGFI > 0,90. Semakin besar nilai 

AGFI maka semakin baik kesesuaian yang dimiliki model. 

Tucker Lewis Index (TLI). TLI merupakan indeks kesesuaian 

incremental yang membandingkan model yang diuji dengan null model. 

Nilai penerimaan yang direkomendasikan adalah nilai TLI > 0,90. TLI 

merupakan indeks kesesuaian yang kurang dipengaruhi oleh ukuran 

sampel.  

Normed Fit Index (NFI). Indeks ini juga merupakan indeks 

kesesuaian incremental. Normed Fit Index  merupakan ukuran 

perbandingan antara proposed model dengan null model. Nilai yang 

direkomendasikan adalah > 0,90.  

Comparative Fit Index (CFI). CFI juga merupakan indeks 

kesesuaian incremental. Besaran indeks ini adalah dalam rentang 0 sampai 

1 dan nilai yang mendekati 1 mengindikasikan model memiliki tingkat 

kesesuaian yang baik. Indeks ini sangat dianjurkan untuk dipakai karena 
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indeks ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan kurang 

dipengaruhi oleh kerumitan model. Nilai penerimaan yang 

direkomendasikan adalah CFI > 0,90.   

Normed Chi Square (CMIN/DF). CMIN/DF adalah ukuran yang 

diperoleh dari nilai chi square dibagi dengan degree of freedom. Indeks ini 

merupakan indeks kesesuaian parsimonious yang mengukur hubungan 

goodness of fit model dan jumlah-jumlah koefisien estimasi yang 

diharapkan untuk mencapai tingkat kesesuaian. Nilai yang 

direkomendasikan untuk menerima kesesuaian model adalah CMIN/DF < 

2,0. 

Tabel III.1  
 Indikator Goodness-of-fit Model  

Kriteria Control off value Keterangan 

chi square Diharapkan kecil Baik 

significance 
probability 

≥ 0,05 Baik 

GFI ≥ 0,90 Baik 
RMSEA ≤ 0,08 Baik 
AGFI ≥ 0,90 Baik 
TLI ≥ 0,90 Baik 
Comparative Fit Index 
(CFI) 

≥ 0,90 Baik 

Normed Chi Square 
(CMIN/DF) 

< 2,00 Baik 

Sumber : Ferdinand, 2006 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan hasil-hasil yang diperoleh melalui 

pengujian statistik yang dilakukan. Namun sebelum mengungkapnya, terlebih 

dahulu dikemukakan hasil pengujian validitas dan reliabilitas data penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui kualitas data penelitian, yang diikuti dengan 

statistik deskriptif yang menunjukkan profil responden yang menjadi sampel 

penelitian.  

Secara lengkap, bab ini berisi tentang analisis deskriptif, uji validitas dan uji 

reliabilitas, analisis data penelitian (analisis model struktural), dan analisis 

hipotesis serta pembahasannya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai analisis 

statistik deskriptif. 

 

4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik 

responden yang berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, penghasilan, 

dan pekerjaan  yang dijelaskan melalui tabel IV.1. 

Dari Tabel IV.1 dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh 

wanita. Hal itu dapat dilihat dari nilai mean gender yaitu 1,52 yang lebih 

mendekati 2. Selain itu dari segi usia didominasi oleh responden yang berusia 

diantara 23 hingga 24 tahun yang dapat dilihat dari nilai mean sebesar 23,73.  
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Dari sisi pendidikan formal, hasil statistik deskripstif menunjukkan bahwa 

responden berpendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) atau dibawahnya 

hingga berpendidikan sarjana. Sedangkan hasil perhitungan mean 

mengindikasi bahwa rerata pendidikan responden menunjukkan angka 1,67. 

Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan formal calon responden sebagaian 

besar lulus SMA atau dibawahnya. 

Tabel IV.1 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std deviation Ukuran 

Jenis 
Kelamin 

196 1 2 1.52 0.501 1:Laki-laki 
2:Perempuan 

Usia 196 16 47 23.73 5.938 Dalam  Tahun 
Pendidikan 196 1 2 1.67 0.472 1:Tamat Sarjana, 

Akademi/Diploma 
2:Tamat SMA & 
dibawahnya 

Penghasilan 196 1 4 1.39 0.711 1:  < 750.000 
2: 750.000 – 1.5Jt 
3: 1.5 Jt - 2.5 Jt 
4: >2.5 Jt  

Pekerjaan 196 1 5 3.52 1.125 1 : PNS 
2 : Pegawai 
Swasta 
3 : Wiraswasta 
4 : Pelajar / 
Mahasiswa 
5 : Lainya 

Sumber : hasil olahan data, 2009 

 

4.2. Pengujian Statistik 

4.2.1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk menentukan sah atau valid tidaknya 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 
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kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini akan digunakan uji 

validitas dengan confirmatory factor analysis (CFA) menggunakan 

software SPSS 11.5, di mana setiap item pertanyaan harus mempunyai 

factor loading >0,40. Confirmatory Factor Analysis (CFA) harus dipenuhi, 

karena merupakan salah satu syarat untuk dapat menganalisis model dengan 

Structural Equation Modelling (SEM). Teknik yang digunakan adalah 

dengan melihat output dari rotated component matrix yang harus terekstrak 

secara sempurna.  

Tabel IV.2 

Hasil Uji Validitas 

 Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PC1           0,734         
PC2           0,621         
PC3           0,588         
PC4           0,760         
PC5           0,581         
BAS1                 0,639   
BAS2                 0,635   
BAS3                 0,512   
BAS4                 0,717   
F1   0,686                 
F2   0,683                 
F3   0,713                 
F4   0,610                 
F5   0,646                 
F6   0,566                 
BP1                   0,676 

BP2                   0,589 

BP3                   0,601 

BP4                   0,668 

BAW1     0,647               
BAW2     0,564               
BAW3     0,531               
BAW4     0,594               
BAW5     0,527               
BAW6 ,648   0,428               
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 BAW7     0,739               

Dilanjutkan.... 
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Tabel IV.2 

Hasil Uji Validitas (lanjutan) 

  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
BI1 0,651                  
BI2 0,703                   
BI3 0,524                   
BI4 0,625                   
BI5 0,548   0,445               
BI6 0,734                   
BI7 0,699                   
UE1             0,544       
UE2             0,726       
UE3             0,582       
UE4             0,671       
UE5             0,635       
BA1               0,756     
BA2               0,714     
BA3               0,515     
BA4               0,496     
BA5             0,567     
AT1       0,677             
AT2       0,684             
AT3       0,686             
AT4       0,668             
AT5       0,634             
IT1         0,604           
IT2         0,659           
IT3         0,610           
IT4         0,633           
IT5         0,765           

Sumber : hasil olahan data, 2009 

. 
 

Tabel IV.2 menjelaskan hasil uji validitas dengan beberapa item 

pernyataan yang tidak valid yaitu BAW6 yang menjelaskan brand 

awareness, dan  BI5 yang menjelaskan core brand image. Selanjutnya 

dilakukan proses trial and error dalam pereduksian sehingga dapat 
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mereduksi item pertanyaan seminim mungkin. Melalui proses trial and 

error tersebut diperoleh pereduksian item pertanyaan BAW6 dan BI5.  

Tidak validnya item BAW6 dapat terjadi karena responden tidak 

menyadari bahwa RCTI menyajikan berita yang menarik yang 

kemungkinan disebabkan karena acara yang didesain menyajikan berita 

yang juga disiarkan stasiun TV lain. Sedangkan tidak validnya item 

pertanyaan BI5 dapat terjadi karena kemungkinan responden memandang 

tidak cukup dengan menyaksikan acara berita RCTI untuk memenuhi 

seluruh kebutuhan informasinya. Dalam analisis, item yang tidak valid 

dikeluarkan karena menyebabkan pembiasan hasil penelitian. 

 
 

4.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kehandalan atau 

konsistensi internal dari suatu instrumen penelitian. Untuk menguji 

reliabilitas digunakan Cronbach Alpha yang dianalisis dengan 

menggunakan SPSS for windows 11.5. Sekaran (2006)  membagi tingkatan 

reliabilitas menjadi tiga kriteria sebagai berikut : jika alpha atau r hitung (1) 

0,8-1,0 = Reliabillitas baik,  (2) 0,6-0,799= Reliabilitas diterima,  (3) 

Kurang dari 0,6= Reliabilitas kurang baik. Dengan demikian, prosedur 

pengujian ini dapat memberikan jaminan bahwa datanya memenuhi kriteria 

kelayakan untuk dianalisis dengan menggunakan metode-metode statistik 

yang lain. Berikut tabel output hasil pengukuran alpha cronbach. 
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Tabel IV.3 menjelaskan bahwa nilai koefisien Cronbach,s Alpha 

untuk variabel product connection, brand association, consumer 

perception fit, brand preference, brand awareness,  use experience, core 

brand attitude, attitude toward extended product, dan purchase intention 

toward extended product berturut-turut adalah sebesar 0,7169; 0,6036; 

0,7919; 0,6075; 0,7316; 0,6828; 0,6624; 0,7586; dan 0,7229. Nilai-nilai 

tersebut membuktikan bahwa variabel product connection, brand 

association, consumer perception fit, brand preference, brand awareness,  

use experience, core brand attitude, attitude toward extended product, dan 

purchase intention toward extended product memiliki nilai reliabilitas 

yang bisa diterima secara moderat. Sedangkan variabel core brand image 

mempunyai nilai Cronbach,s Alpha sebesear 0,8058 yang merupakan 

indikasi reliabilitas yang baik. Hal ini juga berarti bahwa variabel-variabel 

tersebut mempunyai konsistensi internal yang tinggi. 

Tabel IV.3 

Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach's Alpha 

Product Connection 0,7169 
Brand Association 0,6036 
Consumer Perception Fit 0,7609 
Brand Preference 0,6075 
Brand Awareness 0,7316 
Core Brand Image 0,8058 
Use Experience 0,6828 
Core Brand Attitude 0,6624 
Attitude Toward Extended 
Product 

0,7586 

Purchase Intention Toward 
Extended Product 

0,7229 

                     Sumber: hasil olahan data, 2009 
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Sub bahasan berikut akan menjelaskan analisis data penelitian yang 

menggunakan metode analisis Structural Equation Model (SEM) 

4.3.   Analisis Structural Equation Model (SEM) 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode statistik Stuctural 

Equation Model (SEM). Pada prinsipnya, model struktural bertujuan untuk 

menguji hubungan sebab akibat dari hubungan variabel sehingga jika salah 

satu variabel diubah, maka terjadi perubahan pada variabel yang lain. Sealain 

itu analisis Stuctural Equation Model bertujuan untuk mengestimasi beberapa 

persamaan regresi teepisah akan tetapi masing masing mempunyai hubungan 

simultan atau bersaman. Dalam analisis ini dimungkinkan terdapat beberapa 

variabel dependen, dan variabel ini dimungkinkan menjadi variabel 

independen bagi variabel dependen yang lainnya. 

 Dalam studi ini, data diolah dengan menggunakan sofware khusus untuk 

analisis SEM yaitu Analysis of Moment Structure atau AMOS versi 16. Ada 

beberapa asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengujian dengan 

pendekatan Structural Equation Model, yaitu: 

4.3.1. Asumsi Kecukupan Sample 

Jumlah responden dalam penelitian ini direncanakan sebanyak 200 

responden. Tetapi dari seluruh kuesioner yang disebar terdapat 4 buah 

kuisioner yang tidak dapat diolah karena pengisian yang tidak lengkap dari 

responden. Sehingga hanya 196 buah kuisioner yang dapat diolah untuk 
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analisis SEM. Jumlah ini memenuhi prosedur Maximum Likelihood 

Estimation yaitu penarikan sampel antara 100-200 sampel (Ghozali, 2008). 

 

 

4.3.2. Normalitas 

 Asumsi yang paling fundamental dalam analisis multivariate adalah 

normalitas yang merupakan bentuk distribusi data pada variabel matriks 

tunggal yang menghasilkan distribusi normal (Hair et al., dalam Ferdinand, 

2002). Apabila asumsi normalitas tidak dipenuhi dan penyimpangan data 

normalitas tersebut besar maka akan menghasilkan hasil uji statistik yang 

bias. 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi 

data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Normalitas univariate 

dilihat dengan nilai critical ratio (c.r) pada skewness yaitu di bawah 2,58. 

Sedangkan  normalitas multivariate dilihat pada assessment of normality 

baris bawah kanan yaitu nilai critical ratio (c.r) kurtosis dibawah 7 

(Ghozali dan Fuad, 2008).  

Normalitas univariate dan multivariate terhadap data yang 

digunakan dalam analisis ini diuji dengan menggunakan AMOS 16. Hasil 

Uji asumsi normalitas secara lengkap dapat dilihat pada Tabel IV.5. 

Tabel IV.4 
 Hasil Uji Normalitas 

 Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
pc1 1,000 5,000 -0,299 -1,711 -0,317 -0,906 
pc2 1,000 5,000 0,013 0,075 -0,235 -0,671 
pc3 2,000 5,000 -0,185 -1,055 -0,468 -1,337 
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Tabel IV.4 
Hasil Uji Normalitas (Lanjutan) 

 Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
bas1 2,000 5,000 -0,075 -0,428 -0,896 -2,561 
bas2 2,000 5,000 -0,147 -0,839 -0,624 -1,782 
bas3 2,000 5,000 -0,051 -0,290 -0,609 -1,739 
bas4 2,000 5,000 -0,046 -0,260 -0,810 -2,314 
it5 1,000 5,000 0,017 0,098 -0,660 -1,886 
it4 1,000 5,000 0,189 1,082 -0,669 -1,912 
it3 1,000 5,000 0,035 0,200 -0,878 -2,509 
it2 1,000 5,000 0,136 0,780 -0,201 -0,574 
it1 1,000 5,000 0,140 0,799 -0,379 -1,084 
at5 1,000 5,000 0,049 0,278 -0,464 -1,325 
at4 1,000 5,000 -0,074 -0,425 -0,296 -0,846 
at3 2,000 5,000 -0,053 -0,301 -0,724 -2,068 
at1 2,000 5,000 -0,206 -1,177 -0,456 -1,304 
at2 2,000 5,000 -0,288 -1,648 -0,341 -0,975 
ba5 2,000 5,000 -0,191 -1,091 -0,697 -1,992 
ba4 2,000 5,000 -0,145 -0,829 -0,419 -1,197 
ba3 1,000 5,000 -0,192 -1,098 -0,437 -1,250 
ba2 2,000 5,000 -0,308 -1,758 -0,501 -1,432 
ba1 2,000 5,000 -0,192 -1,099 -0,602 -1,721 
ue1 2,000 5,000 0,114 0,649 -0,913 -2,608 
ue2 2,000 5,000 -0,142 0-,811 -0,542 -1,548 
ue3 1,000 5,000 -0,042 0-,239 -0,053 -0,151 
ue4 1,000 5,000 0,172 0,981 -0,522 -1,493 
ue5 1,000 5,000 0,157 0,900 -0,245 -0,700 
bp1 2,000 5,000 0,131 0,750 -0,649 -1,854 
bp2 2,000 5,000 -0,502 -2,868 -0,483 -1,379 
bp3 2,000 5,000 -0,189 -1,082 -0,839 -2,398 
bp4 2,000 5,000 -0,038 -0,219 -0,798 -2,281 
bi7 2,000 5,000 -0,249 -1,426 -0,779 -2,227 
bi6 2,000 5,000 -0,243 -1,386 -0,494 -1,412 

pc5 1,000 5,000 -0,368 -2,102 -0,294 -0,841 
pc4 1,000 5,000 -0,156 -0,891 -0,321 -0,919 
f6 2,000 5,000 0,013 0,074 -0,677 -1,934 
f5 2,000 5,000 -0,103 -0,588 -0,693 -1,981 
f4 2,000 5,000 0,070 0,400 -0,469 -1,340 
f3 2,000 5,000 -0,153 -0,875 -0,504 -1,440 
f2 2,000 5,000 -0,084 -0,480 -0,628 -1,795 
f1 2,000 5,000 -0,106 -0,604 -0,502 -1,434 

Dilanjutkan.... 
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bi4 2,000 5,000 -0,106 -0,605 -0,635 -1,814 
bi3 2,000 5,000 -0,119 -0,680 -0,523 -1,493 
bi2 2,000 5,000 -0,083 -0,475 -0,433 -1,238 
bi1 2,000 5,000 -0,101 -0,577 -0,587 -1,679 
baw1 2,000 5,000 -0,096 -0,550 -0,599 -1,711 
baw2 2,000 5,000 -0,162 -0,929 -0,738 -2,109 
baw3 2,000 5,000 0,005 0,026 -0,686 -1,961 
baw4 2,000 5,000 0,082 0,471 -0,612 -1,750 
baw5 2,000 5,000 -0,037 -0,212 -0,784 -2,240 
baw7 2,000 5,000 -0,074 -0,426 -0,481 -1,375 
Multivariate      30,862 2,938 
Sumber : hasil olahan data, 2009 

Tabel IV.5 menjelaskan bahwa secara univariate data dalam 

penelitian ini termasuk moderatly non-normal yang ditunjukkan dengan 

terdapatnya nilai skewness >2,58. Sedangkan secara multivariate data 

dalam penelitian ini termasuk normal karena memilki c.r kurtosis dibawah 

7 yaitu sebesar 2,938. 

Analisis terhadap data yang tidak normal dapat mengakibatkan 

pembiasan intrepretasi karena nilai chi-square hasil analisis cenderung 

meningkat sehingga nilai probability level akan mengecil. Namun 

demikian, teknik Maximum Likelihood Estimates (MLE) yang digunakan 

dalam penelitian ini tidak terlalu terpengaruh (robust) terhadap 

penyimpangan multivariate normality (Ghozali, 2005). Selain itu, data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang disajikan apa 

adanya dari data primer berdasarkan jawaban responden yang sangat 

beragam, sehingga sulit untuk memperoleh data yang mengikuti distribusi 

normal secara sempurna. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4.3.3. O

utliers 

Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim 

yang memiliki karakteristik unik yang sangat berbeda dari observasi 

lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk variabel tunggal 

maupun variabel kombinasi (Hair et al., dalam Ferdinand, 2006). 

Umumnya perlakuan terhadap outliers adalah dengan mengeluarkannya 

dari data dan tidak diikutsertakan dalam perhitungan berikutnya. Bila tidak 

terdapat alasan khusus untuk mengeluarkan outliers, maka observasi dapat 

diikutsertakan dalam analisis selanjutnya. Outliers dapat dievaluasi dengan 

nilai mahalanobis distance dengan nilai degree of freedom sejumlah 

variabel yang dipergunakan dalam penelitian pada tingkat p < 0,001.Dalam 

hal ini variabel yang dimaksud adalah jumlah item pengukuran pada model. 

 Dalam penelitian ini jumlah indikator variabel yang digunakan 

sebanyak 51 indikator variabel. Dengan demikian, apabila terdapat nilai 

mahalanobis distance yang lebih besar dari χ2(51. 0,001) = 87,968 maka 

nilai tersebut adalah outliers multivariate. Mahalanobis distance dapat 

dilihat pada tabel IV.6. 

Tabel IV.5 

Jarak Mahalanobis Data  

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 
66 76,998 0,011 0,881 
93 75,711 0,014 0,759 

122 75,173 0,015 0,585 
36 74,755 0,017 0,416 

188 74,156 0,019 0,308 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 
165 72,653 0,025 0,360 
23 71,498 0,031 0,394 

171 68,923 0,048 0,726 
3 68,776 0,049 0,629 

51 68,732 0,049 0,506 
. . . . 
. . . . 
. . . . 

Sumber : hasil olahan data, 2009 

Dari tabel IV.6 dapat disimpulkan bahwa tidak ada nilai yang 

dikategorikan sebagai  outliers karena nilai  Mahalanobis Distance tidak 

melebihi nilai χ2(51, 0.001) = 87.968. Dengan demikian jumlah sampel 

yang akan digunakan tetap sebanyak 196 sampel.  

 

4.3.4. K

riteria Goodness of Fit 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, langkah pertama adalah 

menilai kesesuaian goodness of fit. Hasil evaluasi nilai goodness of fit 

dari model penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel IV.8 

berikut ini: 

 
 

Tabel IV.6 
Hasil Peengujian Goodness-of-Fit Model 

 
Kriteria Hasil  

chi square 1364,501 
significance probability 0,001 

GFI 0,797* 
RMSEA 0,026** 
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AGFI 0,776* 
TLI 0,908** 
NFI 0,563* 
Comparative Fit Index 
(CFI) 

0,913** 

Normed Chi Square 
(CMIN/DF) 

1,134** 

Sumber : hasil olahan data, 2009 
Keterangan: ** Baik 
                    *   Moderat 
 

                   

Pada tabel IV.8 dapat dilihat bahwa chi-square yang bernilai 

1364,501  dengan degree of freedom 1203 adalah signifikan secara 

statistik pada level signifikansi 0,001. Probalitas sebesar 0,001 lebih 

kecil dari 0,05, hal ini merupakan indikasi yang buruk. Dengan 

demikian, terdapat perbedaan antara matrik kovarian sampel dengan 

matrik kovarian populasi yang diamati. Nilai GFI sebesar 0,797 

merupakan indikasi yang moderat. Sementara nilai AGFI sebesar 

0,776 merupakan indikasi yang moderat.  Nilai TLI sebesar 0,908 

merupakan indikasi baik. Nilai CFI sebesar 0,913 merupakan indikasi 

baik. Nilai RMSEA sebesar 0,026 merupakan indikasi yang baik. 

Sedangkan  indeks parsimony fit measures didapat nilai CMIN/df  

sebesar 1,134 merupakan indikasi yang baik karena mempunyai nilai 

yang kurang dari 2.  

Dari keseluruhan pengukuran goodness of fit tersebut di atas 

mengindikasikan bahwa model yang diajukan dalam penelitian ini 

belum dapat diterima. Karena model yang diajukan dalam penelitian 

ini belum dapat diterima, maka peneliti mempertimbangkan untuk 
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melakukan modifikasi model untuk membentuk model alternatif yang 

mempunyai goodness of fit yang lebih baik. 

 

4.3.5. M

odifikasi Model 

Salah satu tujuan modifikasi model adalah untuk mendapatkan 

kriteria goodness of fit dari model yang dapat diterima. Melalui nilai 

modification indices dapat diketahui ada tidaknya kemungkinan 

modifikasi terhadap model yang dapat diusulkan. Modification indices 

dapat diketahui  dari output Amos 16 yang menunjukkan hubungan-

hubungan yang perlu diestimasi yang sebelumnya tidak ada dalam 

model supaya terjadi penurunan pada nilai chi-square untuk 

mendapatkan model penelitian yang lebih baik.  

Untuk mendapatkan kriteria model yang dapat diterima, peneliti 

mengestimasi hubungan korelasi antar error term yang tidak 

memerlukan justifikasi teoritis dan yang memiliki nilai modification 

indices lebih besar atau sama dengan 4,0. Cara ini dilakukan untuk 

mendapatkan nilai goodness of  fit yang memenuhi syarat. Tabel IV.9 

merupakan hasil goodness of fit model yang telah dimodifikasi. 

 
Tabel IV.7 

Hasil Goodness-of-Fit Setelah Modifikasi Model 
 

Kriteria Hasil  
Sebelum Modifikasi 

Hasil  
Setelah Modifikasi 

chi square 1369,097 1270,876 
significance probability 0,001 0,060 
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GFI 0,797** 0,809** 
RMSEA 0,026* 0,016* 
AGFI 0,776** 0,788** 
TLI 0,907* 0,956* 
NFI 0,563** 0,594** 
Comparative Fit Index 
(CFI) 

0,912* 0,959* 

Normed Chi Square 
(CMIN/DF) 

1,136* 1,064* 

Sumber : hasil olahan data, 2009 
Keterangan: *    Baik 
                    **  Moderat 

 

Dalam pengujian Chi-Square, nilai x2 yang tinggi menunjukkan 

korelasi yang diobservasi dengan yang diprediksi berbeda secara nyata 

sehingga menghasilkan probabilitas yang kecil. Sebaliknya, nilai chi-

square yang rendah dan menghasilkan tingkat signifikansi lebih besar 

dari 0,05 akan mengindikasikan tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara observasi dengan prediksi. Chi-Square sangat sensitif terhadap 

ukuran sampel. Nilai x2 pada penelitian ini sebesar 1270,876 dengan 

probabilitas 0,060 menunjukkan bahwa model penelitian yang 

diajukan dapat diterima. 

Normed Chi-Square (CMIN/DF) adalah nilai yang diperoleh dari 

pembagian nilai chi-square terhadap degree of freedom. Indeks ini 

mengukur hubungan goodness-of-fit model dengan jumlah koefisien-

koefisien estimasi yang diharapkan untuk mencapai tingkat kesesuaian. 

Nilai CMIN/DF pada model ini adalah 1,064 menunjukkan bahwa 

model penelitian ini bagus. 
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Goodness of Fit Index (GFI) mencerminkan tingkat kesesuaian 

model secara keseluruhan yang dihitung dari residual kuadrat dari 

model yang diprediksi dibandingkan data yang sebenarnya. Nilai GFI 

berkisar antara 0 – 1, dimana 0 menunjukkan poor fit dan 1 

menunjukkan perfect fit. Dengan tingkat penerimaan yang 

direkomendasikan > 0,9 dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini 

memiliki tingkat kesesuaian yang moderat dengan nilai GFI sebesar 

0,809 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) adalah pengembangan 

dari GFI yang disesuaikan dengan rasio degree of freedom dari model 

yang diusulkan dan degree of freedom dari null model. Nilai AGFI 

dalam model ini adalah 0,788 menunjukkan tingkat penerimaan yang 

moderat. 

Tucker Lewis Index (TLI) adalah indeks kesesuaian incremental 

yang membandingkan model yang diuji dengan null model. Nilai yang 

direkomendasikan > 0,9. Dapat disimpulkan bahwa model yang 

diajukan menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik dengan nilai TLI 

sebesar 0,956. 

Comparative Fit Index (CFI) adalah indeks kesesuaian 

incremental yang membandingkan model yang diuji dengan null 

model. Besaran indeks ini dalam rentang 0 sampai 1 dan nilai yang 

mendekati 1 mengindikasikan model memiliki tingkat kesesuaian yang 

baik. Indeks ini sangat dianjurkan untuk dipakai karena indeks ini 
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relatif tidak sensitif dengan besarnya sampel dan kurang dipengaruhi 

oleh kerumitan model. Dengan memperhatikan nilai yang 

direkomendasikan yaitu > 0,9; maka nilai CFI sebesar 0,959 

menunjukkan bahwa model ini memiliki kesesuaian yang baik. 

The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) adalah 

ukuran yang digunakan untuk memperbaiki kecenderungan statistik 

chi-square yang sensitif terhadap jumlah sampel yang besar. Nilai 

penerimaan yang direkomendasikan < 0,08; nilai RMSEA model 

sebesar 0,016 menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik.  

Berdasarkan keseluruhan pengukuran goodness-of-fit  model 

penelitian setelah proses modifikasi tersebut di atas, mengindikasikan 

bahwa model yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. 

Setelah model penelitian dapat diterima, sub bahasan berikutnya 

akan menjelaskan analisis uji hipotesis dan pembahasan hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

4.4.  Analisis Uji Hipotesis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1. Uji Hipotesis 

Setelah kriteria goodness of fit model struktural yang diestimasi 

dapat terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah analisis terhadap 
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hubungan-hubungan struktural model (pengujian hipotesis). Hubungan 

antar konstruk dalam hipotesis ditunjukkan oleh nilai regression 

weights.  

Tabel IV.10 menunjukkan nilai regression weights dari variabel 

variabel yang diuji hubungan kausalitasnya. 

Tabel IV.10 
Regression Weights 

Regresion Weights Estimate S.E. C.R. 

Core Brand Image  ß Brand Awareness 0,499*** 0,126 3,951 

Core Brand Image  ß Brand Preference 0,046 0,146 0,314 

Core Brand Attitude  ß Core Brand Image 0,203** 0,097 2,092 

Consumer Perception Fit  ß Brand Association 0,283** 0,128 2,217 

Consumer Perception Fit  ß Product Connection 0,059 0,086 0,689 

Core Brand Attitude ß Past Use Experience 0,256** 0,110 2,332 

Attitude Toward Extended 
Product 

ß Core Brand Attitude 
 

0,358*** 0,099 3,596 

Attitude Toward Extended 
Product 

ß Consumer 
Perception Fit 

0,167** 0,084 1,987 

Purchase Intention Toward 
Extended Product 

ß Attitude Toward 
Extended Product 

0,317** 0,119 2,655 

Purchase Intention Toward 
Extended Product 

ß Consumer 
Perception Fit 

0,172** 0,086 1,986 

Purchase Intention Toward 
Extended Product 

ß Core Brand Attitude 
 

0,083 0,90 0,926 

Sumber: hasil olahan data, 2009 
Keterangan: *** sigifikan pada level 1% 
                    **   signifikan pada level 5% 
                 *    signifikan pada level 10% 

 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisis tingkat 

signifikansi hubungan kausalitas antar konstruk dalam model yang 

didasarkan pada nilai C.R (z-hitung) lebih besar dari atau sama dengan 

nilai z-tabel (z-hitung ³ z-tabel). Pada jumlah responden lebih dari 120 
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maka nilai z tabel untuk masing-masing tingkat signifikansi adalah: (1) 

1%= 2,56, (2) 5%= 1,96, (3) 10%= 1,645 

 

4.4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Hubungan antara attitude toward extended product dan purchase  

intention toward extended product ( Hipotesis 1) 

Hasil pengujian mengindikasi hubungan yang signifikan dan positif 

antara attitude toward extended product dengan purchase  intention 

toward extended product (β=0,317, CR = 2,655, SE = 0,119). Dengan 

demikian  menunjukkan bahwa hipotesis 1 didukung pada tingkat 

signifikansi α = 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa attitude toward 

extended product merupakan variabel kunci yang dapat membentuk 

purchase  intention toward extended product. Fenomena ini dapat 

terjadi dikarenakan tiga komponen sikap berada dalam hubungan yang 

konsisten yaitu keyakinan (kognitif) yang terbentuk tentang merek 

mempengaruhi perasaan terhadap merek (afektif) yang kemudian 

mempengaruhi niat untuk membeli atau tidak terhadap merek tersebut. 

Hal ini memberi penjelasan bahwa dari ekspresi perasaan yang ada 

yang merupakan bentuk sikap menciptakan niat untuk bertindak 

(behaviour) terhadap obyek sikap. Pemasar dapat  mendesain stimulus-

stimulus pemasaran yang memperhatikan stimulus-stimulus yang 

terkait untuk menciptakan sikap konsumen bahwa membaca koran 
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Seputar Indonesia merupakan ide yang positif, disukai, berguna, baik, 

dan menyenangkan. 

Secara teoritis, studi ini memberikan dukungan terhadap regularitas 

teori yang menjelaskan bahwa semakin tinggi attitude toward extended 

product akan semakin tinggi purchase intention toward extended 

product (Lihat Wu dan Lo, 2009). Sehingga bentuk penilaian positif 

atau negatif, bagus atau tidak bagus, suka atau tidak suka, berkualitas 

atau tidak berkualitas terhadap koran Seputar Indonesia mempengaruhi 

niat beli konsumen terhadap koran tersebut. 

 

b. Hubungan antara core brand attitude dan attitude toward extended 

product (Hipotesis2) 

Hasil pengujian mengindikasi hubungan yang signifikan dan positif 

antara core brand attitude dan attitude toward extended product 

(β=0,358, CR = 3,596, SE = 0,099). Hal ini menjelaskan bahwa 

semakin tinggi core brand attitude semakin tinggi attitude toward 

extended product. Hal ini dapat terjadi kemungkinan dikarenakan 

terdapat komponen dari core brand attitude yang akan ditransfer dari 

poduk inti ke produk perluasan sehingga konsumen akan mudah untuk 

mengenali produk perluasan tersebut (Czellar, 2003).  

Transfer dari komponen-komponen merek dari produk inti ke 

produk perluasan ini menyebabkan konsumen yang memiliki sikap 

yang tinggi terhadap produk inti juga akan memiliki sikap yang tinggi 
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terhadap produk perluasannya. Komponen-komponen tersebut menurut 

Czellar (2003) terdiri dari brand affect dan brand knowledge yang 

berupa brand image dan brand awareness. Adanya transfer komponen-

komponen merek ini juga dijelaskan dalam studi Aaker dan Keller 

(1990) yang menyatakan bahwa evaluasi terhadap perluasan merek 

dapat dilakukan melalui category based processing yang didasarkan 

pada teori ketegorisasi. Evaluasi produk perluasan menurut category 

based processing dilakukan konsumen sebagai fungsi dari attitude 

toward original brand yang ditransfer ke produk perluasannya. 

Oleh karena core brand attitude  dapat mempengaruhi attitude 

toward extended product, maka disarankan kepada pemasar untuk 

mendesain stimulus-stimulus yang dapat mempertinggi core brand 

attitude seseorang. Stimulus yang didesain harus mampu untuk 

menimbulkan respon konsumen yang positif, suka, berguna, baik, dan 

menyenangkan terhadap acara berita yang didesain.  

Dengan demikian temuan studi ini mendukung Hipotesis 2 yang 

menjelaskan hubungan yang signifikan dan positif. Secara teoritis, 

studi ini memberikan dukungan terhadap regularitas teori yang 

menjelaskan bahwa semakin tinggi core brand attitude akan semakin 

tinggi attitude toward extended product seperti yang dikemukakan 

oleh Wu dan Lo (2009).  

 

c. Hubungan Past Use Experience dan Core Brand Atitude (Hipotesis 3) 
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Hasil pengujian mengindikasi hubungan yang signifikan dan positif 

antara past use experience dengan core brand attitude (β=0,256, CR= 

2,332 , SE = 0,110). Dengan demikian  menunjukkan bahwa Hipotesis 3 

didukung pada tingkat signifikansi α = 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa 

past use experience merupakan variabel yang dapat mempengaruhi 

core brand attitude. Fenomena ini dapat terjadi dikarenakan untuk 

produk berita TV, konsumen membutuhkan pengalaman penggunaan 

(menyaksikan) untuk mengevaluasinya. Konsumen akan dapat 

menilainya dengan benar jika mereka dapat mengerti berbagai artibut 

dan merasakan sendiri dengan menggunakan produk tersebut. Dengan 

memberikan penilaian yang benar terhadap merek tersebut konsumen 

akan dapat menentukan sikap yang merupakan gambaran dari 

kesimpulan evaluasi menyeluruh terhadap merek tersebut. 

Secara teoritis, studi ini memberikan dukungan terhadap regularitas 

teori yang menjelaskan bahwa semakin tinggi past use experience akan 

semakin tinggi core brand attitude (Lihat Wu dan Lo, 2009). 

 

 

 

d. Hubungan antara core brand image dan core brand atitude (Hipotesis 

4) 

Hasil pengujian mengindikasi bahwa core brand image 

berhubungan secara signifikan dan positif dengan core brand attitude 
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(β=0,203, CR= 2,092, SE = 0,097). Dengan demikian  menunjukkan 

bahwa Hipotesis 3 didukung pada tingkat signifikansi α = 0,05. Hal ini 

menjelaskan bahwa semakin tinggi persepsian tentang merek inti 

produk semakin tinggi sikap terhadap produk inti tersebut. Fenomena 

ini dapat terjadi karena core brand image menggambarkan pandangan 

dan kesepakatan yang dimiliki oleh konsumen tentang sebuah merek 

yang akan diperluas sehingga jika pandangan dan kesepakatan itu 

tinggi (baik) maka akan tinggi sikap terhadap merek tersebut.  Dengan 

kata lain, konsumen memilki sikap positif terhadap suatu produk 

bergantung terhadap bagaimana pandangan dan kesepakatan yang 

dimilki konsumen terhadap produk tersebut. 

Temuan studi ini mendukung konsep yang dikemukakan dalam 

studi terdahulu yang menjelaskan bahwa adalah semakin tinggi fungsi 

core brand image, semakin tinggi core brand attitude sehingga 

mendukung hipotesis 4 yang dikonsepkan (Wu dan Lo, 2009). Oleh 

karena core brand image secara signifikan dan positif mempengaruhi 

core brand attitude maka disarankan agar pemasar mendesain 

stimulus-stimulus yang berkemampuan untuk membangun core brand 

image. Stimulus-stimulus yang dimaksud adalah pendesainan stimulus 

terkait dengan pembentukan persepsian terhadap kualitas atau mutu 

produk, reliabilitas produk, kegunaan atau manfaat produk, pelayanan, 

resiko, harga produk, dan citra yang berupa pandangan, kesepakatan 
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dan informasi yang berkaitan dengan merek Seputar Indonesia 

(Schiffman dan Kanuk, 1997) 

 

e. Hubungan antara brand awareness dan core brand image  (Hipotesis 

5) 

Hasil pengujian menunjukkan hubungan yang signifikan dan 

positif antara brand awareness dan core brand image (β=0,499, CR= 

3,951, SE= 0,126). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

jejak merek dalam ingatan konsumen semakin tinggi keyakinan, ide, 

dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap merek tersebut. 

Fenomena ini dapat terjadi karena kondisi yang diperlukan untuk 

membentuk brand image adalah adanya brand node (jejak merek) 

dalam pikiran seseorang, yang pada dasarnya brand node tersebut 

mempengaruhi bagaimana dengan mudahnya berbagai macam 

informasi yang berbeda dapat melekat dalam sebuah merek. Hal ini 

berarti bila dalam pikiran seseorang semakin tinggi memiliki brand 

node yang ditimbulkan dari kesadaran akan berbagai informasi dari 

sebuah merek, maka orang tersebut akan semakin mudah mengaitkan 

merek tersebut dengan berbagai informasi yang lain sehingga dapat 

terbentuk citra dari merek tersebut (brand image). Alasan inilah yang 

menjadikan hubungan yang positif antara brand awarenes dan core 

brand image. 
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Temuan studi ini mendukung Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa 

semakin brand awareness diperkirakan semakin tinggi core brand 

image. Oleh karena brand awareness secara signifikan dan positif 

mempengaruhi core brand image, maka pemasar disarankan untuk 

mendesain stimulus yang berkemampuan untuk membangun brand 

awareness. Stimulus-stimulus yang didesain terkait dengan penciptaan 

jejak marek dengan meningkatkan kesadaran konsumen bahwa Seputar 

Indonesia sebagai merek pelopor, merek yang memiliki pengalaman 

untuk menyediakan berita, merek penyedia berita-berita universal dan 

terkini, merek yang memiliki kemampuan untuk berinovasi, merek 

yang memiliki pengalaman untuk berkembang menyediakan berita 

berkualitas, dan merk berita TV dengan visibilitas yang tinggi dipasar. 

Melalui stimulus-stimulus ini diharapkan pemasar dapat 

memepertinggi core brand image dimata konsumennya. 

 

f. Hubungan brand preference dan core brand image (Hipotesis 6) 

Hasil pengujian mengindikasi hubungan yang tidak signifikan dan 

positif antara brand preference dengan core brand image (β=0,046, 

CR= 0,314, SE= 0,146). Hal ini menjelaskan bahwa brand preference 

bukan merupakan variabel yang dipertimbangkan penting untuk 

membentuk core brand image. Fenomena ini dapat terjadi 

kemungkinan dikarenakan konsumen tidak menginginkan acara berita 

yang hanya cenderung mereka sukai tetapi juga mempunyai manfaat 
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fungsional seperti kualitas dan kecepatan berita, serta mampu 

melakukan inovasi dan berpengalaman. Hal ini yang diperkirakan 

menyebabkan variabel ini tidak dipertimbangkan penting oleh 

konsumen untuk menciptakan core brand image. 

Pola hubungan yang tidak signifikan dan positif ini tidak 

memberikan dukungan pada Hipotesis 6 yang menjelaskan bahwa 

brand preference berpengaruh positif pada core brand image (Lihat 

Wu dan Lo, 2009). Hal ini memerlukan studi lanjutan untuk 

meningkatkan validitas eksternal dari konsep yang dihipotesiskan. 

Bagi pemasar, temuan ini memberikan pemahaman tentang kehati-

hatian dalam mendesain stimulus yang menghubungkan brand 

preference dengan core brand image sebab jika pemasar terlalu fokus 

pada variabel ini pengaruhnya tidak terlalu dipertimbangkan oleh 

konsumen. 

 

g. Hubungan consumer perception fit dan attitude toward extended 

product (Hipotesis 7) 

Hasil pengujian mengindikasi bahwa hubungan antara consumer 

perception fit dan attitude toward extended product adalah signifikan 

dan positif (β=0,167, CR=1,987, SE= 0,084). Hal ini menjelaskan 

bahwa consumer perception fit  merupakan variabel yang 

dipertimbangkan penting untuk membentuk attitude toward extended 

product. Fenomena ini dapat terjadi kemungkinan dikarenakan 
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kesesuaian antara produk perluasan dengan produk inti, atas dasar 

penilaian subyektif  konsumen, merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi diterima atau tidaknya produk perluasan (sikap positif 

atau negatif). Selain itu dengan adanya consumer perception fit yang 

tinggi konsumen juga akan mampu untuk mentransfer  general affect 

dari produk inti ke produk perluasannya dengan jalan mentransfer 

pengenalan dari produk asli ke produk perluasannya (Aaker dan 

Keller, 1990). Hal ini mengindikasi bahwa persepsian konsumen 

terhadap adanya kecocokan antara produk inti dengan produk 

perluasan dalam hal visi produk, keahlian yang digunakan untuk 

mengembangkan produk, manfaat yang diberikan, jenis produk yang 

dikembangkan, kandungan produk, dan kualitas produk merupakan 

pertimbangan konsumen untuk bersikap terhadap produk perluasan. 

Temuan studi ini mendukung Hipotesis 7 yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi consumer perception fit diperkirakan semakin tinggi 

attitude toward extended product. Secara teoritis, studi ini memberikan 

dukungan terhadap regularitas teori dari studi terdahulu (Lihat Aaker 

dan Keller, 1990).  

 

h. Hubungan brand association dan consumer perception fit (Hipotesis 8) 

Hasil pengujian menunjukkan hubungan yang signifikan dan 

positif antara brand association dan consumer perception fit (β=0,283, 

CR=2,217, SE= 0,128). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 
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keterkaitan antara citra khusus dari produk induk dengan kategori 

produk perluasan semakin tinggi persepsi kesesuaian yang dimilki 

konsumen ketika melihat produk induk dengan produk perluasan. 

Fenomena ini dapat terjadi karena ketika terdapat keterkaitan brand 

image yang dibentuk oleh brand association antara merek inti dengan 

produk perluasan maka konsumen akan menganggap bahwa produk 

tersebut memiliki kecocokan atau kesesuaian karena brand image itu 

mampu ditransfer dari produk inti ke produk perluasannya. Dari hasil 

temuan ini pemasar dapat mendesain stimulus-stimulus pemasaran 

yang membangun brand association. Stimulus-stimulus pemasaran 

tersebut adalah stimulus-stimulus yang menciptakan keterkaitan antara 

produk inti dengan produk perluasan dalam hal logo produk, tampilan, 

jenis berita dan gaya bahasa yang diggunakan.   

Temuan studi ini mendukung Hipotesis 8 yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi brand asociation diperkirakan semakin tinggi consumer 

perception fit. Secara teoritis, studi ini memberikan dukungan terhadap 

regularitas teori dari studi terdahulu (Lihat Wu dan Lo, 2009).  

 

i. Hubungan product connection dan consumer perception fit (Hipotesis 

9) 

Hasil pengujian menunjukkan hubungan yang tidak signifikan dan 

positif antara product connection dan consumer perception fit 

(β=0,059, CR=0,689, SE= 0,086). Hal ini mengindikasi hubungan yang 
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tidak signifikan antara variabel product connection dengan consumer 

perception fit. Dengan demikian temuan studi ini tidak mendukung 

Hipotesis 9 yang menyatakan bahwa semakin tinggi product 

connection diperkirakan semakin tinggi consumer perception fit. 

Fenomena ini terjadi karena tingkat konektivitas produk inti dengan 

produk perluasan bukan merupakan pertimbangan konsumen untuk 

menentukan tingkat kesesuaian (fit) antara produk inti dengan produk 

perluasan. Konsumen menilai kesesuaian produk lebih karena 

keterkaitan special image antara merek inti dengan produk perluasan 

dan mengesampingkan hubungan kategori produk inti dengan produk 

perluasan. Secara teoritis, studi ini tidak memberikan dukungan 

terhadap regularitas teori yang menjelaskan bahwa semakin tinggi 

product connection  semakin tinggi consumer perception fit (Wu dan 

Lo, 2009). 

Bagi pemasar, temuan ini memberikan pemahaman tentang kehati-

hatian dalam mendesain perluasan merek. Kehati-hatian pemasar 

diperlukan dalam mendesain stimulus-stimulus yang berkaitan dengan 

variabel ini. Sebab jika pemasar terlalu fokus pada variabel ini 

pengaruhnya tidak terlalu dipertimbangkan oleh konsumen untuk 

menciptakan tingkat consumer perception fit yang tinggi. 

Ketidakefisienan strategi perluasan merek kemungkinan akan muncul 

jika pemasar terlalu fokus pada variabel ini.  
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j. Hubungan langsung core brand attitude dan purchase intention toward 

extended product  

Hasil pengujian mengindikasi bahwa hubungan antara consumer 

perception fit dan purchase intention toward extended product adalah 

signifikan dan positif (β=0,172, CR=1,986, SE=0,086). Hal ini 

menjelaskan bahwa consumer perception fit  merupakan variabel yang 

memiliki pengaruh langsung terhadap purchase intention toward 

extended product. Temuan ini juga mengindikasi bahwa persepsian 

konsumen terhadap adanya kesesuaian antara produk inti dengan 

produk perluasan dalam hal visi produk, keahlian yang digunakan 

untuk mengembangkan produk, manfaat yang diberikan, jenis produk 

yang dikembangkan, kandungan produk, dan kualitas produk 

merupakan pertimbangan konsumen untuk membentuk niat beli 

terhadap produk perluasan. Fenomena ini dapat terjadi karena niat beli 

konsumen terhadap produk perluasan dapat terbentuk dengan adanya 

kesesuaian antara produk perluasan dengan produk inti tanpa 

membentuk sikap terhadap produk perluasan terlebih dahulu (Lihat 

Wu dan Lo, 2009). Lebih lanjut dijelaskan bahwa niat beli terhadap 

produk perluasan dapat terbentuk karena kemudahan konsumen untuk 

mengenali produk perluasan tersebut sebagai bagian dari produk inti. 

Proses pengenalan konsumen terhadap produk perluasan tersebut 

dipengaruhi oleh kesesuaian antara produk inti dengan produk 

perluasanya. Dengan demikian dengan adanya kesesuaian tersebut 
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konsumen akan cenderung mampu untuk mengenali produk perluasan 

sehingga timbul niat untuk membeli produk perluasan tersebut. 

 

k. Hubungan langsung core brand attitude dan purchase intention toward 

extended product  

Hasil pengujian mengindikasi bahwa core brand attitude 

berhubungan tidak signifikan dan positif dengan purchase intention 

toward extended product (β=0,083, CR=0,926, SE = 0,90). Hal ini 

menunjukkan bahwa core brand attitude tidak memiliki pengaruh 

langsung terhadap purchase intention toward extended product. 

Fenomena ini dapat terjadi karena purchase intention toward extended 

product yang dimiliki konsumen tidak terpengaruh secara langsung 

oleh core brand attitude akan tetapi terbentuk dari consumer 

perception fit dan attitude toward extended product. Hal ini 

memberikan pemahaman bagi pemasar untuk memperhatikan pola 

hubungan tidak signifikan yang terbentuk sehingga dapat menyusun 

setrategi perluasan merek yang baik. Temuan studi ini juga tidak 

meberikan dukungan terhadap regulitas teori yang menyatakan bahwa 

core brand attitude berpengaruh secara langsung terhadap purchase 

intention toward extended product (Wu dan Lo, 2009).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan kesimpulan yang diikuti dengan 

implikasi penelitian dan keterbatasan penelitian. Berikut ini adalah penjelasannya. 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dari analisis Stuctural Equation Model (SEM)  

yang dilakukan mengindikasi 5 pola interaksi hubungan antar variabel 

penelitian.  Pola interaksi hubungan antar variabel yang dimaksud antara lain, 

Pola pertama yaitu pola hubungan signifikan dan positif brand  awareness 

mempengaruhi core brand image, core brand image mempengaruhi core 

brand attitude, core brand attitude mempengaruhi  attitude toward extended 

product yang merupakan variabel kunci yang mempengaruhi purchase 

intention toward extended product.  

Pola kedua, yaitu pola hubungan signifikan dan positif past use experience 

mempengaruhi core brand attitude, core brand attitude mempengaruhi  

attitude toward extended product yang merupakan variabel kunci yang 

mempengaruhi purchase intention toward extended product. Pola ketiga, yaitu 

pola hubungan signifikan dan positif brand association mempengaruhi 

consumer perception fit, consumer perception fit mempengaruhi  purchase 

intention toward extended product dengan dimediasi oleh variabel attitude 

toward extended product. 
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Pola keempat, yaitu pola hubungan tidak signifikan dan positif antara 

variabel product connection dengan consumer perception fit serta brand 

preference dengan core brand image. Pola kelima adalah pola hubungan 

langsung antara core brand attitude dan consumer perception fit dengan 

purchase intention toward extended product. 

Kelima pola hubungan tersebut dapat menjadi acuan untuk mendesain 

stimulus-stimulus pemasaran untuk meciptakan minat beli terhadap produk 

perluasan merek. Pemasar dapat mendesain stimulus-stimulus dengan 

memperhatikan pola hubungan positif dan signifikan antar variabel yang 

terdapat dalam pola hubungan pertama, kedua, dan ketiga serta pola kelima 

yaitu pola hubungan langsung consumer perception fit dengan purchase 

intention toward extended product. Sedangkan pola hubungan keempat yaitu 

pola hubungan yang tidak signifikan merupakan pertimbangan penting bagi 

pemasar untuk tidak mendesain stimulus-stimulus yang berkaitan dengan 

interaksi antara product connection dengan consumer perception fit serta 

brand preference dengan core brand image  sebab hal ini diperkirakan tidak 

akan mempengaruhi purchase intention toward extended product. Berikut ini 

adalah implikasi studi yang diharapkan. 

5.2. Implikasi Studi 

Studi ini diharapkan memberikan implikasi baik secara teoritis, 

metodologis, dan praktis. Melalui ketiga aspek ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman terkait dengan tanggung jawab ilmiah dalam upaya 

untuk mengembangkan teori-teori sesuai dengan bidang studi yang menjadi 
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tanggung jawab peneliti, selain itu juga diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada pemasar tentang upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan 

terkait dengan permasalahan yang distudi. 

5.2.1. Implikasi Teoritis 

Pertama, studi ini mengkompilasi sepuluh variabel amatan, sehingga 

model yang dihasilkan diharapkan mempunyai keunikan yang memberikan 

perspektif yang berbeda dari studi-studi sebelumnya. Kedua, Melalui studi 

ini diharapkan memberikan pemahaman kepada akademisi terkait dengan 

konsep-konsep yang diuji yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi yang 

selanjutnya dapat dikembangkan dan diuji lagi pada konteks yang berbeda. 

5.2.2. Implikasi  Pada Studi Lanjutan 

Ruang lingkup studi ini difokuskan pada produk media Seputar 

Indonesia sehingga berdampak pada generalisasi studi yang terbatas. 

Keterbatasan ini mengisyaratkan perlunya studi-studi lanjutan untuk 

menggeneralisasi hasil-hasil yang diperoleh pada konteks yang berbeda dan 

lebih luas, sehingga konsep-konsep yang diuji dalam model dapat 

ditingkatkan validitas eksternalnya. 

5.2.3. Implikasi Praktis 

Untuk menciptakan minat beli terhadap produk perluasan, disarankan 

pemasar mendesain stimulus-stimulus pemasaran yang dapat menciptakan 

sikap positif terhadap produk perluasan. Stimulus-stimulus pemasaran yang 

dedesain sebaiknya memperhatikan pola hubungan yang terbentuk antar 

variabel yang mempengaruhi purchase intention toward extended product. 
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Pola hubungan tersebut mengindikasi tujuh variabel yang mempunyai 

hubungan signifikan dan positif dengan purchase intention toward extended 

product baik secara langsung maupun tidak langsung. Disarankan pemasar 

mendesain stimulus-stimulus pemasaran yang dapat membangun ketujuh 

variabel tersebut. Berikut ini adalah penjelasannya 

Pertama, stimulus yang dapat membangun brand awareness adalah 

stimulus-stimulus yang berkaitan dengan penciptaan kesadaran konsumen 

terhadap merek Seputar Indonesia RCTI sebagai merek pelopor, 

berpengalaman, penyaji berita universal, terkini dan menarik, serta mampu 

melakukan inovasi dan merupakan acara yang familiar. Kedua, stimulus-

stimulus yang dapat membangun core brand image adalah  stimulus-

stimulus yang terkait dengan upaya-upaya untuk menciptakan suatu image 

bahwa berita RCTI memiliki kualitas tinggi, sumber informasi terpercaya, 

akurat dan cepat, mudah dipahami, sumber informasi yang murah serta 

memiliki repuatsi tinggi. 

Ketiga, stimulus-stimulus yang dapat membangun past use 

experience adalah  stimulus-stimulus yang terkait dengan upaya-upaya 

untuk mendorong konsumen untuk menggunakan produk inti,  sungguh-

sungguh menggunakan produk inti,  mampu untuk membandingkan merek 

inti dengan merek lain, dan puas setelah menggunakan produk inti. 

Keempat, stimulus-stimulus yang dapat membangun core brand attiude 

adalah  stimulus-stimulus yang terkait dengan upaya-upaya untuk 
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menciptakan suatu sikap konsumen bahwa menonton berita RCTI 

merupakan ide yang positif, disukai, berguna, baik, dan menyenangkan. 

Kelima, stimulus-stimulus yang dapat membangun brand association 

adalah stimulus-stimulus yang terkait dengan upaya-upaya untuk 

menciptakan keterkaitan merek antara produk inti dengan produk perluasan 

dalam hal keterkaitan logo produk, tampilan, jenis berita dan gaya bahasa 

yang diggunakan.  

Keenam,  stimulus-stimulus yang dapat membangun consumer 

perception fit  adalah  stimulus-stimulus yang terkait dengan upaya-upaya 

untuk menciptakan kesesuaian merek antara produk inti dengan produk 

perluasan dalam hal visi, keahlian yang digunakan, manfaat yang diberikan, 

jenis produk yang dikembangkan, dan kulalitas serta isi produk. Ketujuh, 

stimulus-stimulus yang dapat membangun attitude toward extended 

product adalah  stimulus-stimulus yang terkait untuk menciptakan sikap 

konsumen bahwa membaca koran Seputar Indonesia merupakan ide yang 

positif, disukai, berguna, baik, dan menyenangkan. 

Selain stimulus-stimulus yang telah diungkapkan, pemasar juga 

disarankan untuk berhati-hati dalam mendesain stimulus-stimulus yang 

terkait dengan variabel-variabel yang masuk kedalam pola hubungan yang 

tidak signifikan. Stimulus-stimulus yang dimaksud adalah yang terkait 

dengan upaya untuk membangun brand preference dan product connection. 

Hal ini perlu dicermati sebab pendesainan stimulus-stimulus tersebut secara 
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berlebihan dapat berdampak pada ketidakefektifan brand extension strategy 

yang dikembangkan.  

5.3. Keterbatasan 

Obyek amatan yang digunakan dalam studi ini difokuskan pada  produk 

media sehingga berdampak pada generalisasi studi yang bersifat terbatas. 

Untuk mengaplikasi studi ini pada konteks yang berbeda, diperlukan kehati-

hatian dalam mencermati karakteristik produk yang melekat pada obyek 

penelitian. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi pembiasan hasil-hasil 

pengujian yang dapat berdampak pada kekeliruan dalam merumuskan 

kebijakan yang diambil. 

Dalam studi ini ada beberapa temuan yang memerlukan studi lanjutan 

yaitu hubungan yang tidak signifikan. Hal ini masih memerlukan studi 

lanjutan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Studi ini 

dilakukan terhadap konsumen yang memiliki niat beli terhadap produk 

perluasan dengan latar belakang budaya Indonesia. Hal ini memberi 

kemungkinan bahwa responden telah memiliki pengalaman penggunaan 

terhadap produk perluasan yaitu koran Seputar Indonesia meskipun belum 

pernah membelinya. Studi di masa mendatang disarankan untuk 

mengkonfirmasi ulang instrumen-instrumen yang didesain dalam studi ini, 

hubungan antar variabel berikut metode statistik yang dipergunakan untuk 

memecahkan permasalahan yang dihipotesiskan. Dengan demikian, studi 

mendatang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih baik terhadap 

model prediksian yang diuji. 
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