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MOTTO 

 

 

YOU ARE STRONG 

 

 Remember that you are strong, intelligent, and 

capable 

 You are dedicated to any endeavor that you 

undertake 

 You can follow your dreams and dance to the beat 

of your own  heart 

 You can fly to the stars and claim  one for your 

own  

(By Bobette Bryan ‘2001) 
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ABSTRACT 
 

THE INFLUENCE OF PERCEPTION QUALITY PRODUCT IN PARENT 
BRAND ADVERTISEMENT AND CORPORATE CREDIBILITY ABOUT 

BUY INTEREST IN EXTENTION BRAND WITH QUALITY 
PERCEPTION IN EXTENTION BRAND AS MEDIATOR 

(Case Study of Pepsodent in UNS Economics Faculty S1 Non Reguler  
College Student) 

 
CAHYONO SRI HARTOYO 

F 1204007 
 

Giving a brand become necessary problem in product strategy and to be necessary 
part in marketing. Effort of new product development with brand that only so 
much up to now more expensive and not assure of the success. One of strategy 
that can do are with doing brand extention. Brand extention can earn effect of 
extention brand to parent brand that increase or decrease of equity from parent 
brand. Brand extention are one of important decision in the company so decision 
taker need to be focus of himself how to create and increase the success 
opportunity of brand extention mentioned. The aim of this research are to 
identified the factors that influence quality perception of extention brand with this 
influence about buy interest of  extention brand. This research is a causal research 
with survey methods. The research populations are all college student in 
Economics Faculty UNS who used toopaste Pepsodent. The samples were taken 
128 people. The sampling techniques that used in this research are nonprobability 
purposive sampling. The analysis method that used in this research is Structural 
Equation Modelling (SEM). The hypothesis test used AMOS version 6.01 to 
analyzed causality correlation in structural model which suggested. In this 
research that are getting result of product quality perception and corporate 
credibility positive influential about quality perception of extention brand. And 
then quality perception of extention brand positive influential about buy interest at 
extention brand. 
 
 
Keyword: product quality perception in parent brand advertisement, corporate 
credibility, quality perception at extention brand, buy interest of product of  
extention brand 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang akan diuraikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pertumbuhan skala bisnis yang ditandai dengan peningkatan market 

share produk tentu menjadi harapan setiap perusahaan yang bersaing ketat di 

pasaran. Ada beragam strategi pemasaran yang dapat dipakai oleh perusahaan 

untuk mewujudkan harapan tesebut. Salah satu strategi pemasaran yang 

populer diterapkan saat ini adalah strategi ekstensi merek (brand extension). 

Ekstensi merek merupakan penggunaan sebuah nama merek yang dibangun 

pada suatu kelas produk untuk memasuki kelas produk yang lain (Aaker, 

1991: 208).  

Fenomena tentang ekstensi merek telah menjadi sesuatu yang tidak 

asing bagi konsumen. Kita telah melihat berbagai merek melakukan strategi 

ini untuk memasarkan produknya. Contohnya merek Adidas yang semula kita 

kenal sebagai merek sepatu olah raga, saat ini telah memperluas penggunaan 

mereknya pada produk pakaian bahkan parfum. Merek Gillete yang semula 

hanya digunakan pada produk silet kini digunakan pada produk alat pencukur 

dan after shave lotion. Merek Sony yang pada awalnya digunakan pada 

produk tape recorder kemudian memperluas penggunaan mereknya ke 
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berbagai produk seperti televisi, radio, VCD, DVD bahkan laptop dan 

handphone yang berbeda dari parent brand. Kemudian Honda, merek ini tidak 

hanya sekedar dikenal dengan produk mobilnya, tetapi juga produk sepeda 

motor, penyapu salju, pemotong rumput, mesin kapal dan mobil salju. Strategi 

ini tidak hanya dilakukan oleh merek berskala multinasional, tapi juga oleh 

merek yang nasional merek ABC yang semula kita kenal sebagai merek kecap 

telah memperluas penggunaan mereknya untuk produk lain seperti, sirup, mie 

instan dan saus tomat serta sambal.  

Strategi ekstensi merek (brand extension) memang memiliki daya tarik 

tersendiri di mata setiap perusahaan. Biaya iklan yang tinggi ditengah 

persaingan yang semakin ketat adalah faktor yang mempengaruhi merek 

produk yang benar-benar baru untuk sukses di pasaran. Hal tersebut tentu 

tidak akan ditemui dalam strategi ekstensi merek (Aaker, 1991). Strategi ini 

juga memiliki keunggulan dimana pemberian nama merek yang sudah terkenal 

untuk produk yang baru diluncurkan dipasaran juga dapat memberikan 

perasaan familiar dan aman bagi konsumen (Han, 1998).  

Ekstensi merek adalah sebuah pembahasan yang menarik bagi banyak 

pengamat maupun praktisi pemasaran hingga saat ini. Hal itu dikarenakan sisi 

positif dan negatif yang ditimbulkan dari penerapan strategi ini. Ibarat pisau 

bermata dua, di satu sisi ekstensi merek merupakan suatu strategi yang 

menguntungkan dari sisi efektifitas biaya serta peningkatan kemungkinan 

sukses suatu produk, tetapi di sisi lain juga mengandung resiko kegagalan 

yang dapat berdampak negatif terhadap merek induk (parent brand) yang 
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mapan terlebih dahulu (Magdalena Sutantio, 2004). Ketidaksuksesan strategi 

ekstensi merek dapat mencelakai merek induk (parent barand) yang pada 

akhirnya mengakibatkan hilangnya ekuitas merek (Ham et al., 2001). 

Keller (1998:453) membagi strategi ekstensi merek menjadi dua 

macam, yaitu; Line Extension, adalah ketika merek induk digunakan untuk 

memberi merek pada suatu produk baru yang mentargetkan segmen pasar baru 

dalam kategori produk yang saat ini dilayani oleh merek induk, serta 

seringkali melibatkan rasa, komposisi, dan aplikasi yang berbeda dari sebuah 

merek dan Category Extension, adalah ketika merek induk digunakan untuk 

memasuki kategori produk yang berbeda dari yang saat ini dilayani oleh 

merek induk. Survey yang dilakukan pada tahun 1997 oleh lembaga survey 

independen Ernest and Young di Amerika Serikat menunjukan bahwa strategi 

ekstensi merek tidak selalu mengalami kesuksesan. Hasil survey tersebut 

menunjukan temuan dimana 28 % kegagalan terjadi pada Line Extension dan 

84 % kegagalan terjadi pada Category Extension. 

Sebuah hal yang krusial kiranya, bagi setiap manajer perusahaan untuk 

mengkaji lebih dalam model pemasaran dari strategi ini, sebelum 

mengaplikasikan secara langsung pada merek yang telah mereka miliki 

sebelumnya. Hal ini tentunya penting guna memaksimalkan sisi positif dan 

mengantisipasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penerapan strategi 

ekstensi merek.  

 

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



 xvi 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan strategi ekstensi 

merek. Dua diantaranya yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah 

persepsi kualitas terhadap merek induk (parent brand) sendiri yang tercermin 

dalam iklan merek induk serta tingkat kredibilitas perusahaan di mata 

konsumennya. Studi yang dilakukan oleh Magdalena Sutantio (2004) terkait 

dengan faktor yang mempengaruhi pengembangan minat beli konsumen 

terhadap merek ekstensi menunjukan hasil dimana ada pengaruh yang 

signifikan dari persepsi kualitas produk dalam iklan merek induk (parent 

brand) dan kredibilitas perusahaan terhadap pembentukan minat beli pada 

merek ekstensi yang dimediasi oleh persepsi kualitas pada merek ekstensi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wernerfelt dalam Erdem (1998:339) 

menunjukan kunci kesuksesan umbrella branding dimana satu merek yang 

sama digunakan untuk beberapa produk adalah adanya pengaruh persepsi 

kualitas terhadap merek induk (parent brand) terhadap pembentukan persepsi 

kualitas dari merek ekstensi (extended brand). Pengaruh persepsi kualitas pada 

merek induk (parent brand) terhadap pembentukan persepsi kualitas dari 

merek ekstensi (extended brand) sangat mungkin terjadi selama terdapat 

similiaritas atau kesamaan antara merek induk dengan merek ekstensi (Aaker, 

1991:212). Similiaritas tersebut dapat terjadi pada kategori produk yang 

berbeda namun masih memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya, 

seperti dalam hubungan antara Televisi dan DVD buatan Sony, maupun pasta 

gigi dengan mouthwash bermerek Pepsodent (Aaker, 1991). 
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Persepsi konsumen itu sendiri seringkali dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Salah satu diantaranya adalah iklan dari produk tesebut. Iklan adalah 

semua kegiatan penyajian yang bersifat non personal, memuat pesan tertentu, 

mempromosikan ide, barang, maupun jasa yang dilakukan oleh sponsor yang 

telah dkenal secara luas (Keller, 1998). Iklan dapat memberikan informasi 

secara langsung mengenai kualitas suatu produk (Erdem et al., 1999). Ada tiga 

cara dimana iklan dapat membentuk persepsi kualitas konsumen terhadap 

suatu produk, yaitu dengan memberikan informasi mengenai atribut produk, 

dengan meningkatkan keakraban (familiarity) dengan produk tersebut, serta 

dengan membentuk perilaku konsumen terhadap iklan tersebut (Moorthy dan 

Hawkins, 2003). 

Merek ekstensi sendiri memiliki potensi untuk terjadinya spillover 

effect dari iklan produk lain yang berkaitan dengan merek tersebut, atau 

dengan kata lain persepsi kualitas terhadap iklan merek induk (parent brand) 

dapat mempengaruhi pembentukan persepsi kualitas dari merek ekstensi 

(Smith dan Park, 1992). Penjelasan tersebut menunjukan penting kiranya, bagi 

perusahaan untuk memaksimalkan potensi  dari spillover effect tersebut untuk 

perolehan market share yang lebih besar sekaligus efisiensi biaya periklanan. 

Faktor kedua yang mempengaruhi pengembangan minat beli 

konsumen terhadap merek ekstensi melalui mediasi persepsi kualitas pada 

merek ekstensi adalah kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan 

merupakan tingkat dimana konsumen merasa bahwa perusahaan mempunyai 

pengetahuan atau kemampuan untuk memenuhi tuntutannya dan apakah 
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perusahaan dapat dipercaya untuk mengatakan yang sesungguhnya atau tidak 

(Massey, 2003). Konsumen seringkali mempertimbangkan faktor yang 

berkaitan dengan perusahaan yang memproduksi produk tersebut dalam 

membentuk evaluasi mereka terhadap merek ekstensi (Keller dan Aaker, 

1992). Konsumen dapat menilai seberapa baik kualitas merek ekstensi bahkan 

sebelum mencoba langsung, hanya dengan menilai dari kredibilitas yang 

dimiliki perusahaan tersebut (Keller dan Aaker, 1992:32).  

Obyek dalam penelitian ini adalah salah satu merek unggulan dari 

Unilever, yaitu Pepsodent. Pepsodent sendiri pada awalnya adalah sebuah 

merek pasta gigi yang menerapkan strategi Line Extension untuk mendorong 

peningkatan market share-nya, kemudian kini juga menerapkan strategi 

Category Extension dengan mengenalkan produk sikat gigi dan mouthwash. 

Seberapa ekfektifkah strategi dari Unilever dalam mengekstensi merek 

Pepsodent, hal itu dapat kita ketahui lebih lanjut dalam penelitian ini.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul yang diambil untuk 

penelitian ini adalah: ”Pengaruh Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan 

Merek Induk Dan Kredibilitas Perusahaan Terhadap Minat Beli Pada 

Merek Ekstensi Dengan Persepsi Kualitas Pada Merek Ekstensi Sebagai 

Pemediasi ( Studi Kasus Merek Pepsodent pada Mahasiswa S1 Non 

Reguler Fakultas Ekonomi UNS )”. 
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B. PEMBATASAN MASALAH 

1. Pengukuran variabel persepsi kualitas produk dalam iklan merek induk 

dalam penelitian ini hanya dibatasi pada satu versi iklan pasta gigi 

Pepsodent, yaitu untuk versi ” kekuatan alami versus ilmiah”. Pembatasan 

ini diperlukan mengingat sampai saat ini pasta gigi Pepsodent telah 

memiliki berbagai versi iklan yang berbeda, yang tentunya masing-masing 

iklan memiliki daya tarik dan efektivitas yang berbeda satu dengan 

lainnya. Iklan pasta gigi Pepsodent versi ”kekuatan alami versus ilmiah” 

ini juga termasuk iklan yang terbaru, sehingga daya ingat konsumen 

terhadap versi iklan ini diharapkan masih baik. 

2. Penelitian ini membutuhkan evaluasi terhadap dua macam kategori 

produk, dimana salah satunya adalah sebagai merek induk sedangkan yang 

lain sebagai merek ekstensi. Merek induk dalam penelitian ini mengacu 

pada kategori produk pasta gigi Pepsodent yang telah terlebih dahulu 

dikenal masyarakat, sedangkan untuk kategori produk ekstensinya adalah  

mouthwash dengan merek yang sama yaitu Pepsodent. Kategori produk 

mouthwash dari Pepsodent ini relatif baru bila dibandingkan sikat gigi 

bermerek Pepsodent yang telah terlebih dahulu ada dan dikenal di 

masyarakat, sehingga efektifitas dari produk mouthwash yang bermerek 

Pepsodent ini masih perlu diteliti lebih lanjut. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Bedasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah persepsi konsumen akan kualitas produk dalam iklan merek induk  

berpengaruh terhadap persepsi kualitas merek ekstensi? 

2. Apakah kredibilitas perusahaan berpengaruh terhadap persepsi kualitas 

merek ekstensi? 

3. Apakah persepsi kualitas merek ekstensi berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen terhadap produk merek ekstensi? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui apakah 

persepsi kualitas produk dalam iklan merek induk dan kredibilitas perusahaan 

berpengaruh terhadap persespsi kualitas pada merek ekstensi dan apakah 

persepsi kualitas pada merek ektensi berengaruh terhadap minat beli pada 

merek ekstensi, dengan penjabarannya sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas produk dalam iklan merek 

induk terhadap persepsi kualitas merek ekstensi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kredibilitas perusahaan terhadap persepsi 

kualitas merek ekstensi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas merek ekstensi terhadap 

minat beli konsumen pada produk merek ekstensi.    
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Diharapkan hasil dan temuan dari penelitian ini dapat memberi 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini menjadi kontribusi yang berarti bagi peneliti dalam 

mengembangkan wacana mengenai pemasaran, khususnya pengetahuan  

mengenai  faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen 

terhadap merek ekstensi. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian-

penelitian berikutnya dan diharapkan penelitian berikutnya mampu 

memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang memuat teori-teori relevan dan 

mendukung analisis serta pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

A. Merek 

1. Definisi Merek 

Merek adalah atribut yang penting bagi sebuah produk. Sebuah produk 

hanya akan menjadi komoditi yang tidak dapat dibedakan satu dengan 

lainnya tanpa adanya merek (Kartajaya, 2006:27). Hal itu sesuai dengan 

definisi merek itu sendiri yang dikemukakan oleh American Marketing 

Association dalam Kotler (2003:82) dimana merek dijabarkan sebagai nama, 

istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi semuanya, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seorang atau 

sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari barang atau jasa 

pesaing.  

Fitzgerald dalam Kotler (2003:87) mendefinisikan merek sebagai 

gudang penyimpan kepercayaan yang semakin penting peranannya seiring 

dengan meningkatnya jumlah pilihan yang dihadapi masyarakat, yang pada 

dasarnya hanya menginginkan hidup yang makin mudah dan sederhana. 
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Konsumen dapat menghemat waktu dan biaya pencarian (searching cost) 

serta menghindari risiko-risiko (baik finansial maupun non finansial) yang 

dapat muncul di kemudian hari melalui pengetahuan merek yang cukup 

(Wahyudi, 2005:11).  

Simamora (2004:20) menyebutkan dengan adanya merek, masyarakat 

mendapat jaminan tentang mutu suatu produk yaitu dengan memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan merek tersebut. Dikenalnya merek oleh 

masyarakat membuat pihak perusahaan meningkatkan inovasi produk untuk 

menghadapi persaingan. Sedangkan bagi produsen merek tentunya 

bermanfaat untuk melakukan segmentasi pasar, menarik konsumen untuk 

membeli produk dari merek tersebut serta memberikan perlindungan 

terhadap produk yang dihasilkan. 

Kotler (2003:88) menambahkan bahwa suatu merek adalah suatu 

simbol yang komplek yang menjelaskan enam tingkatan pengertian, yaitu: 

a. Atribut produk 

Merek memberikan ingatan pada atribut-atribut tertentu dari suatu 

produk, misalnya jika kita mendengar merek Nutrisari, tentunya kita 

teringat akan minuman rasa jeruk. 

b. Manfaat 

Atribut-atribut produk yang dapat diingat melalui merek harus dapat 

diterjemahkan dalam bentuk manfaat baik secara fungsional dan manfaat 

secara emosional, misalnya atribut kekuatan kemasan produk 

menterjemahkan manfaat secara fungsional dan atribut harga produk 
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menterjemahkan manfaat secara emosional yang berhubungan dengan 

harga diri dan status. 

c. Nilai 

Merek mencerminkan nilai yang dimiliki oleh produsen sebuah produk, 

misalnya merek Sony mencerminkan produsen elektronik yang memiliki 

teknologi yang canggih dan modern 

d. Budaya 

Merek mempresentasikan suatu budaya tertentu, misalnya Mercedes 

mempresentasikan budaya Jerman yang teratur, efisien, dan berkualitas 

tinggi. 

e. Kepribadian 

Merek dapat diproyeksikan pada suatu kepribadian tertentu, misalnya 

Isuzu Panther yang diasosikan dengan kepribadian binatang panther 

yang kuat (mesin kuat dan tahan lama). 

f. Pengguna 

Merek mengelompokkan tipe-tipe konsumen yang akan membeli atau 

mengkonsumsi suatu produk, misalnya Honda Jazz untuk konsumen 

remaja dan pemuda. 

Merek mempunyai makna yang berbeda-beda bagi para produsen. 

Menurut Kertajaya (2006:78), perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda 

dalam memandang merek. Hal itu tergantung pada tipe pemasaran yang 

digunakan oleh perusahaan tersebut. Berikut ini adalah tipe-tipe pemasaran 

yang biasa digunakan oleh berbagai perusahaan: 
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a.  No marketing 

Tipe pemasaran ini dilakukan pada saat perusahaan memonopoli pasar 

dan tidak memiliki pesaing. Konsumen pasti mencari produk karena 

tidak ada pilihan. Dalam hal ini, merek hanya dianggap sekedar nama. 

b.  Mass marketing 

Tipe pemasaran ini dilakukan ketika perusahaan sudah memiliki pesaing 

walaupun pesaingnya lemah, untuk itu perusahaan masih menguasai 

sebagian besar pasar dengan melakukan pemasaran massal (mass 

marketing), dan pada saat ini merek tidak lebih dari sekedar 

mengenalkan produk (brand awareness). 

c.  Segmented marketing 

Dilakukan pada saat persaingan mulai ketat, oleh karena itu perusahaan 

perlu melakukan segmentasi pasar. Dalam tipe pemasaran ini, 

perusahaan harus menancapkan citra yang baik tentang mereknya, 

karena itu merek diperlukan sebagai jangkar asosiasi (brand 

association). 

d.  Niche marketing 

Ketika persaingan bertambah ketat lagi, perusahaan tidak bisa hanya 

mengandalkan segmen, melainkan ceruk pasar (niche marketing) yang 

ukurannya lebih kecil tetapi memiliki perilaku khas. Perusahaan perlu 

menciptakan kesan bahwa mereknya berkualitas karena itu merek adalah 

persepsi kualitas (perceived quality). 
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e. Individualized marketing 

Ketika sudah mencapai puncak persaingan, bagi perusahaan merek 

berkaitan dengan loyalitas (brand loyalty). Dalam puncak persaingan 

tentunya jumlah pesaing sangat banyak dengan berbagai strategi yang 

digunakan dan konsumen tidak mau hanya sekedar dipandang sebagai 

pembeli saja, karena itu perusahaan harus menjalin kemitraan dengan 

konsumen melalui individualized marketing. 

2. Ekuitas Merek 

Ekuitas merek merupakan seperangkat aset liabilitas merek yang 

terkait dengan suatu merek, nama, atau simbol yang mampu menambah atau 

mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada 

perusahaan maupun pada pelanggan (Durianto et al., 2004:4). Ekuitas merek 

seringkali mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian akibat dari pengalaman masa lalu dalam menggunakan 

merek tersebut maupun kedekatan dengan merek dan karakteristiknya 

(Durianto et al., 2004:5). Aaker dalam Durianto et al. (2004:4) membagi 

ekuitas merek ke dalam lima kategori, yaitu: 

a. Brand awareness (kesadaran merek), yaitu merupakan kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. 

b. Brand association (asosiasi merek), yaitu menunjukkan citra suatu merek 

terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya 

hidup, manfaat, atribut, produk, harga, pesaing dan lain-lain. 
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c. Perceived quality (persepsi kualitas), yaitu menunjukkan persepsi 

pelanggan  terhadap kualitas produk atau jasa secara keseluruhan dengan 

maksud yang diharapkan. 

d. Brand loyality (loyalitas merek), yaitu merupakan tingkat keterikatan 

konsumen dengan suatu merek produk. 

e. Other propertary brand assets (aset-aset merek lain). 

Manfaat ekuitas merek yang kuat bagi sebuah perusahaan di sisi lain 

adalah adanya keleluasaan untuk menentukan harga yang lebih tinggi 

dibanding kompetitor, disamping adanya kemudahan untuk melakukan 

pengembangan merek (Kartajaya, 2006:14). 

3. Strategi Pengembangan Merek 

Kotler (2003:87) membagi usaha pengembangan merek suatu 

perusahaan menjadi empat alternatif, yaitu: 

a. Line Extension / Perluasan Lini Produk 

 Strategi pengembangan merek ini menggunakan nama merek yang sudah 

dikenal oleh konsumen untuk memperkenalkan tambahan variasi seperti 

rasa baru, warna, ukuran dan kemasan baru pada suatu kategori produk 

dengan menggunakan nama merek yang sama. Contoh: Merek laptop 

Fujitsu meluncurkan koleksi Lifebook Series terbaru dengan varian lini 

produk antara lain S2110, C1320, dan P1510. 

b. Brand Extension / Ekstensi Merek 

Strategi pengembangan merek ini menggunakan nama merek  yang sudah 

dikenal oleh konsumen untuk meluncurkan produk baru atau produk 
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modifikasi pada kategori produk yang baru. Contoh: Merek sabun mandi 

Lifebouy yang memperluas mereknya pada kategori produk shampo. 

c. Multi brand / Banyak Merek 

Strategi pengembangan merek ini meluncurkan banyak merek pada satu 

macam kategori produk yang sama. Contoh: PT Unilever Indonesia Tbk 

memiliki tiga macam merek untuk kategori produk sabun mandi yaitu 

Lux, Lifebouy, dan Dove. 

d. New Brand / Merek Baru 

Strategi pengembangan merek ini menggunakan merek yang benar-

benar baru untuk peluncuran produk baru perusahaan. Contoh: PT Coca-

Cola Indonesia Tbk meluncurkan merek Freshtea untuk produk baru 

minuman produk perusahaan yaitu teh dalam kemasan botol dengan aroma 

bunga melati. 

4. Ekstensi Merek  

Kotler (2003:88) mendefinisikan ekstensi merek sebagai 

penggunaan merek yang sudah ada pada produk baru dimana produk 

tersebut memiliki kategori yang berbeda dengan merek yang 

digunakannya. Simamora (2004:26) menjabarkan konsep ekstensi merek 

atau brand extension sebagai peluncuran suatu produk baru yang memiliki 

kategori yang berbeda dengan produk yang sudah ada dan produk yang 

baru tersebut menggunakan nama produk yang sudah ada. 

Ekstensi merek merupakan strategi bagi perusahaan yang sedang 

berusaha untuk tumbuh dengan mengeksplorasi asetnya. Merek yang telah 
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berkembang merupakan suatu aset yang penting dan nyata dalam usaha 

pemasaran bagi suatu perusahaan. Salah satu pilihan mengeksploitasi aset 

tersebut dengan cara menggunakannya untuk melakukan penetrasi pada 

kategori produk baru (Susanto dan Wijanarko dalam Simamora, 2004:26). 

 Aaker dalam Simamora (2004:28) mengemukakan dalam 

melakukan ekstensi merek diperlukan strategi yang terdiri dari tiga tahap 

yaitu : 

a. Mengidentifikasikan asosiasi-asosiasi yang terdapat dalam merek 

tersebut. 

b. Mengidentifikasikan produk-produk yang berkaitan dengan asosiasi 

merek  tersebut. 

c.  Memiliki calon terbaik dari daftar produk tersebut untuk melakukan uji 

konsep dan pengembangan produk baru. 

Keunggulan yang dimiliki oleh ekstensi merek menurut Rangkuti 

(2002:120) diantaranya adalah sebagai berikut : 

a.  Mengurangi persepsi resiko ditolaknya produk tersebut oleh konsumen. 

b. Memanfaatkan saluran distribusi yang sudah ada. 

c. Meningkatkan efisiensi biaya promosi. 

d. Mengurangi biaya promosi. 

e. Mengurangi biaya pengembangan produk baru. 

f. Meningkatkan efisiensi desain logo dan kemasan. 

g. Menyediakan variasi pilihan produk. 
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Han (1998:443) menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan ekstensi merek sebagai berikut: 

a. Similarity (kesamaan atau kemiripan) 

Yaitu tingkatan dimana konsumen menganggap bahwa produk hasil 

perluasan memiliki persamaan dengan merek asalnya. Konsumen akan 

membangun sifat yang lebih baik terhadap perluasan merek, apabila 

mereka merasa extension dan parent brand memiliki kesesuaian yang 

tinggi (Boush, et al. 1987 dalam Han, 1998:443). Semakin mirip antara 

dua obyek, semakin mungkin pengetahuan, pengaruh, dan maksud dari 

obyek yang diketahui dengan baik untuk ditransfer pada obyek yang 

kurang diketahui. Ada  tiga pendekatan umum yang digunakan sebagai 

pengukuran kemiripan produk (product similarity), diantaranya yaitu 

kemiripan tampilan (feature-based similarity), kemiripan penggunaan 

(usage-based similarity), dan kemiripan tujuan (goal-based similarity).  

b. Reputation (reputasi).  

Asumsi yang dapat dikemukakan dari penggunaan reputasi adalah 

bahwa merek yang memiliki posisi yang kuat akan memberikan 

pengaruh yang besar pada produk hasil perluasannya (Aaker dan 

Keller 1992; Smith dan Park 1992 dalam Han, 1998:443). Bahkan 

telah dilaporkan bahwa merek yang dipersepsi memiliki kualitas yang 

tinggi dapat melakukan perluasan produk daripada merek yang 

memiliki kualitas yang rendah. Reputasi di sini adalah sejumlah hasil 

yang diperoleh dari kualitas suatu produk. 
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c. Perceived Risk (persepsi resiko) 

Yaitu konstruk multi dimensional yang mengimplikasikan 

pengetahuan konsumen secara tidak pasti tentang suatu produk 

sebelum dilakukan pembelian didasarkan pada tipe dan tingkatan 

kerugian dari produk itu setelah dilakukan pembelian. Perceived risk 

biasanya dikonseptualisasi dengan konstruk dua dimensi yaitu 

ketidakpastian tentang konsekuensi melakukan kesalahan dan 

ketidakpastian tentang hasil yang diperoleh. 

d. Innovativeness  

Yaitu aspek kepribadian yang berhubungan dengan penerimaan 

konsumen untuk mencoba produk baru atau merek baru. Dan 

konsumen yang memiliki sifat innovativeness ini suka melakukan lebih 

banyak evaluasi pada perluasan merek terutama dalam hal jasa. Oleh 

karena itu untuk mengembangkan strategi ekstensi merek ini agar lebih 

efisien maka pihak perusahaan harus menarik lebih banyak konsumen 

yang memiliki sifat innovativeness. 

 

B.  Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

1. Definisi Persepsi Konsumen 

Persepsi konsumen adalah suatu proses dimana seseorang 

menyeleksi, mengorganisir, dan menginterpretasi stimulus kedalam suatu 

gambaran yang menyeluruh dan memiliki arti (Kotler, 2003:173). 

Stimulus adalah rangsangan berupa audio visual yang disampaikan 
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melalui komunikasi verbal maupun non verbal yang dapat mempengaruhi 

respon seseorang (Kotler, 2003:174).  

Gambar II.1 dibawah ini menunjukkan tahapan terjadinya persepsi 

yang terdiri dari proses menyeleksi, mengorganisir dan menginterpretasi 

stimuli-stimuli yang meliputi penglihatan, suara, bau, rasa dan tekstur. 

Karakteristik stimulus yang mempengaruhi konsumen antara lain adalah 

sensor indrawi sperti bau, rasa, suara, penglihatan dan pendengaran serta 

elemen struktural seperti ukuran, bentuk, posisi, warna dan kontras 

(Kotler, 2003:174). 

 

 
Gambar II.1 

Proses Perpetual 

 

2. Definisi Kualitas 

Kotler (2003:177) mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan ciri 

serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang 

tersirat. Pengukuran kualitas dari segi pamasaran paling obyektif bila 
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menggunakan sudut pandang konsumen terhadap kualitas (Kotler, 

2003:177). Reeves dan Bednar dalam Sutantio (2004:249) di sisi lain 

mendefinisikan kualitas menjadi beberapa kategori sebagai berikut: 

a. Kualitas adalah istimewa (Quality is Excellence). Pengertian kualitas 

disini berarti suatu keistimewaan atau keunggulan yang dimiliki oleh 

suatu produk. 

b. Kualitas adalah harus sesuai spesifikasi (Quality is Conformance 

Specification). Spesifikasi berarti sesuai standar yang ditetapkan dan 

selalu eksis dalam mempertahankannya. 

c. Kualitas adalah nilai (Quality is Value). Definisi ini mempunyai 

implikasi terhadap kualitas bahwasanya konsumen akan mendapatkan 

produk terbaik sesuai dengan harga yang mereka bayar. 

d. Kualitas adalah sesuatu yang diharapkan oleh konsumen (Quality is 

Meeting or Exceeding Costumers Expectations). Pengertiannya adalah 

bahwasanya suatu produk dikatakan mempunyai kualitas apabila dapat 

memenuhi atau bahkan melebihi apa yang diharapkan oleh konsumen.  

3. Definisi Persepsi Kualitas 

Durianto, et al. (2004:96) mendefinisikan persepsi kualitas sebagai 

persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh 

pelanggan. Persepsi kualitas seringkali dikaitkan dengan pendapat 

konsumen tentang superioritas atau keunggulan yang dimiliki oleh suatu 

produk secara keseluruhan (Zeithaml, 1998:3). Persepsi kualitas berbeda 
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dengan kualitas obyektif karena kualitas obyektif lebih mengacu pada 

superioritas atau keunggulan teknis yang dimiliki oleh suatu produk secara 

aktual atau yang sebenarnya, bukan berdasarkan apa yang dipersepsikan 

oleh konsumen (Zeithaml, 1998:4).  

Zeithaml (1998:3) mendidefinisikan karakteristik khusus dari 

persepsi kualitas (perceived quality) sebagai berikut : 

a. Berbeda dari kualitas sesungguhnya. 

b. Memiliki tingkat keabstrakan yang lebih tinggi dibandingkan atribut 

spesifik dari produk. 

c. Sebuah penilaian yang global yang mana ada beberapa kasus 

menyerupai sikap. 

d. Penilaian yang berasal dari konsumen berdasarkan apa yang ada dalam 

ingatannya. 

Schiffman and Kanuk dalam Zeithmal (1998:6) membagi atribut 

kualitas produk yang dinilai oleh konsumen berdasarkan aspek intrinsic 

dan extrinsic produk. Intrinsic berkaitan dengan karakteristik fisik produk 

itu sendiri, seperti ukuran, warna, rasa dan aroma. Konsumen melakukan 

evaluasi terhadap kualitas produk dengan intrinsic karena hal tersebut 

memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan keputusan akan pilihan 

produk mereka secara rasional atau obyektif, dan ketika konsumen tidak 

mempunyai pengalaman dengan produk tersebut maka konsumen 

melakukan evaluasi terhadap kualitas produk berdasarkan extrinsic. 

Atribut ini berkenaan dengan elemen eksternal produk seperti harga, brand 
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image, manufacture image, serta retail store image yang mempengaruhi 

persepsi konsumen akan kualitas produk. 

Persepsi kualitas memberikan beragam keuntungan bagi sebuah 

produk. Diantaranya dijabarkan oleh Rangkuti (2002:27) seperti yang 

terlihat pada diagram berikut: 

 

 

 

 
 
 
 

 

Gambar II.2 

Diagram Nilai dari Perceived Quality 

 

Diagram tersebut menjelaskan lima keuntungan dari persepsi 

kualitas. Keuntungan pertama, kesan kualitas sebuah merek memberikan 

alasan yang penting untuk membeli. Hal ini mempengaruhi merek-merek 

mana yang harus dipertimbangkan, dan selanjutnya mempengaruhi merek 

apa yang akan dipilih. Keuntungan kedua, adalah diferensiasi produk yang 

merupakan karakteristik penting dari merek yang mampu membedakan 

dan menambah nilai (value) suatu produk dibanding kompetitornya. 

Keuntungan ketiga, terkait dengan keleluasaan untuk menentukan harga 

optimum. Kuntungan ketiga ini memberikan pilihan-pilihan di dalam 

menetapkan harga optimum (premium price). Keuntungan keempat, 
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memiliki arti penting bagi para distributor, pengecer serta berbagai saluran 

distribusi lainnya, karena dapat membantu perluasan distribusi. Kuntungan 

kelima, adalah perluasan merek. Kesan kualitas dapat dieksploitasi dengan 

cara mengenalkan berbagai perluasan merek, yaitu dengan menggunakan 

merek tertentu untuk masuk kedalam kategori produk baru. 

Dimensi kualitas produk menurut Aaker dan Keller dalam 

Rangkuti (2002:28) diantaranya adalah sebagai berikut:  

a.  Performance, tingkat dimana karakteristik utama produk beroperasi. 

b.  Features, elemen kedua dari produk yang merupakan komplemen dari   

karakteristik utama produk. 

c.  Comformance Quality, derajad dimana produk memenuhi spesifikasi 

dan bebas dari cacat. 

d. Reliability, kekonsistenan dari kinerja setiap waktu dan dari kinerja 

setiap waktu dan dari pembelian ke pembelian. 

e. Durability, harapan terhadap umur produk. 

f. Serviceability, kemudahan dari produk untuk diservice. 

g. Style and Design, penampilan atau perasaan orang terhadap kualitas 

produk. 

Cleland dan Bruno dalam Simamora (2004:47) mengemukakan 

tiga prinsip tentang perceived quality, yaitu : 

a. Kualitas yang dipersepsi oleh konsumen terhadap suatu produk 

mencakup tiga aspek utama yaitu produk, harga dan non produk. Dari 

produk tentunya konsumen menetapkan standar tentang bagaimana 
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produk tersebut seharusnya. Lalu aspek non produk, konsumen 

mungkin dapat melihat reputasi produk, pelayanan after sales, dan 

lain-lain. Kemudian dari segi harga apakah mahal atau murah 

disesuaikan dengan aspek produk dan non produknya. 

b. Kualitas ada kalau bisa dipersepsikan oleh konsumen. Jadi kalau 

konsumen mempersepsikan produk tersebut baik walaupun realitasnya 

tidak demikian maka produk tersebut akan dianggap baik. Konsumen 

membuat keputusan berdasarkan persepsi yang dimilikinya tidak 

bergantung pada realitasnya. Jadi dapat dikatakan bahwa persepsi 

adalah realitas. 

c. Perceived quality diukur secara relatif terhadap pesaing. Suatu produk 

dikatakan memiliki kualitas yang baik bila produk tersebut 

dibandingkan dengan produk pesaing yang sejenis dan kualitas dari 

produk pesaing tersebut lebih rendah. 

 

C. Iklan 

1. Pengertian Iklan 

Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang 

disampaikan lewat media, yang ditujukan kepada sebagian atau seluruh 

masyarakat, dimana penyajian pesan itu harus dapat disuarakan atau 

diperlihatkan dan dibiayai secara terbuka untuk suatu produk, jasa atau ide 

(Kasali, 1992:11). Kotler (2003:150) mendefinisikan iklan sebagai segala 

bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh 
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sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Dharmmestha dalam Kotler 

(2003:150) di sisi lain menjabarkan pengertian periklanan sebagai 

komunikasi non individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media 

yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non laba, serta individu-individu. 

Keller dalam Kasali (1992:12) mendefinisikan iklan sebagai “any 

paid form of nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods, or 

services by an identified sponsor”. Istilah paid disini berarti bahwa secara 

umum ruang atau waktu untuk menyampaikan pesan iklan harus dibeli. 

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa periklanan terdiri semua penyajian 

non personal, suatu pesan tertentu dan mempromosikan ide-ide, barang-

barang, atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang telah dikenal atau 

diketahui oleh umum. Komponen non personal dari iklan meliputi media 

massa (radio, televisi, majalah, surat kabar) yang dapat menyampaikan suatu 

pesan kepada suatu kelompok besar, seringkali pada saat yang bersamaan.  

2. Manfaat Periklanan 

Ada beberapa manfaat iklan bagi pembangunan masnyarakat dan 

ekonomi (Kasali, 1992:16), manfaat tersebut antara lain: 

a. Iklan memperluas alternatif bagi konsumen. Dengan adanya iklan, 

konsumen dapat mengetahui adanya berbagai produk, yang pada 

gilirannya menimbulkan adanya pilihan. 

b. Iklan membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi konsumen. 

Iklan-iklan yang secara gagah tampil dihadapan masyarakat dengan 

ukuran besar dan logo yang cantik menimbulkan kepercayaan yang 
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tinggi bahwa perusahaan yang membuatnya bonafit dan produknya 

bermutu. 

c. Iklan membuat publik kenal, ingat, dan percaya. Dengan iklan, 

masyarakat akan dapat mengenal produk baru yang ditawarkan, 

mengingat pesan yang disampaikan mengenai kelebihan produk 

dibanding pesaingnya, dan dapat mempercayai apa yang telah 

ditawarkan dan disampaikan. 

3. Tujuan Periklanan 

 Berdasarkan tujuannya iklan dibagi menjadi tiga (Kotler, 2003:155), yaitu : 

a. Iklan Informatif 

Iklan informatif dilakukan besar-besaran pada tahap awal suatu jenis 

produk, tujuannya adalah membentuk permintaan pertama atau dasar, 

perusahaan memberikan informasi mengenai manfaat dan kegunaan-

kegunaan produk yang ditawarkan perusahaan. 

b. Iklan Persuasif 

Tujuan iklan ini terasa penting jika perusahaan dalam industri ini 

mengalami atau dalam tahap persaingan dimana tujuan perusahaan yaitu 

membangun permintaan selektif (selective demand) untuk suatu merek 

produk yang ditawarkan. Iklan-iklan produk dalam tahap persaingan 

berusaha membangun superioritas suatu merek atas merek lain melalui 

perbandingan tersebut, perusahaan harus yakin bahwa ia harus bisa 

membuktikan pernyataan superioritas merek produk yang ditawarkan 
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serta pernyataan itu tidak dapat diserang balik oleh merek produk 

pesaing.  

c. Iklan Pengingat 

Iklan pada kategori ini sangat penting jika merek produk yang 

ditawarkan perusahaan pada tahap kematangan sehingga perusahaan 

berusaha untuk memelihara persepsi yang baik dari konsumen mengenai 

merek produk tersebut. Iklan ini berusaha menyakinkan bahwa mereka 

telah melakukan pilihan merek produk yang tepat. 

4. Fungsi Periklanan 

Periklanan dikenal sebagai pelaksana beragam fungsi komunikasi 

yang penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi lainnya, dikarenakan 

beberapa faktor sebagai berikut ini (Shimp dalam  Kotler, 2003:155): 

a. Memberi informasi (informing) 

Periklanan membuat produsen sadar akan merek-merek baru, mendidik 

konsumen tentang berbagai manfaat merek serta memfasilitasi 

pembentukan citra merek yang positif. Periklanan diharapkan dapat 

menambah nilai pada suatu barang dengan memberikan informasi pada 

konsumen, yaitu informasi mengenai barang atau produk itu sendiri, 

harganya, atau informasi lain yang berguna bagi konsumen. 

b. Mempersuasikan atau membujuk (persuading) 

Selain bersifat memberikan informasi, iklan yang bersifat membujuk 

terutama pada pembeli-pembeli yang potensial dengan menyatakan 

produknya lebih baik dari produk-produk yang lain dari produk 
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pesaingnya. Periklanan memiliki daya bujuk yang tinggi (sangat 

persuasif). Hal ini dikarenakan penayangan iklan dapat dilakukan 

berulang kali, sehingga konsumen dapat membanding-bandingkan 

dengan iklan yang dibuat oleh pesaing. Format iklan memberikan kesan 

yang positif akan citra suatu produk dan perusahaan yang 

menghasilkannya. 

c. Mengingatkan (Reminding) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para 

konsumen saat keputusan muncul yang berhubungan dengan produk 

yang diiklankan, dampak periklanan dimasa lalu memungkinkan merek 

pengiklan untuk hadir dibenak konsumen sebagai suatu kandidat merek 

yang akan dibeli. 

d. Memberi nilai tambah (adding value) 

Terdapat tiga cara mendasar yang mana perusahaan dapat memberi nilai 

tambah pada penawaran mereka yaitu inovasi, penyempurnaan kualitas 

atau pengubahan persepsi konsumen. Periklanan yang efektif 

menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih 

bergengsi, dan bisa lebih unggul dari penawaran pesaing. 

e. Mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan (assisting) 

Periklanan adalah salah satu anggota atau alat dari bauran komunikasi 

pemasaran. Periklanan berperan sebagai pendamping yang memfasilitasi 

upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran.  
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Moorthy dan Hawkins dalam Kasali (1992:20) menyebutkan tiga 

cara dimana iklan dapat membentuk persepsi konsumen terhadap kualitas 

sebuah produk, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Dengan memberikan informasi tentang atribut produk. 

b. Dengan meningkatan keakraban konsumen dengan merek tersebut. 

c. Dengan membentuk perilaku konsumen terhadap iklan tersebut. 

 

D. Kredibilitas Perusahaan  

Kredibiltas perusahaan didefinisikan sebagai persepsi terhadap sebuah 

perusahaan yang direfleksikan dalam asosiasi yang terdapat dalam memori 

konsumen (Keller dan Aaker, 1992:425). Kredibiltas perusahaan seringkali 

terkait dengan tingkat dimana konsumen percaya bahwa perusahaan dapat 

mendesain dan mengirimkan produk dan service yang dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen (Keller dan Aaker, 1992:425). 

Kredibilitas perusahaan merupakan tingkat dimana konsumen merasa 

bahwa perusahaan mempunyai pengetahuan atau kemampuan untuk 

memenuhi tuntutannnya dan apakah perusahaan dapat dipercaya untuk 

mengatakan yang sesungguhnya atau tidak (Newell dan Goldsmith dalam 

Nguyen dan Leblanc, 2001:255). Nguyen dan Leblanc (2001:255) 

menghubungkan kredibiltas perusahaan dengan fisik dan atribut yang 

berhubungan dengan perusahaan seperti nama, bangunan, produk atau jasa, 

untuk mempengaruhi kualitas yang dikomunikasikan oleh setiap orang supaya 

tertarik dengan perusahaan.  
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  Kredibiltas perusahaan seringkali tercermin dari kualitas produk dan 

layanan yang dihasilkan, cara memberikan pelayanan, serta hubungan antar 

pribadi yang terbentuk melalui layanan tersebut (Macaulay dan Sarah, 

1996:12). Perusahaan yang ingin mempertahankan kredibiltasnya dituntut 

mampu menciptakan suatu image perusahaan yang positif atau yang baik 

dapat dilakukan dengan membantu pelanggan melihat keistimewaan produk 

melalui cara yang terbaik, melakukan apa saja yang mungkin untuk 

menampilkan image positif dari perusahaan serta layanan, dan 

mengembangkan hubungan yang mampu membuat pelanggan merasa 

diistimewakan dan dihargai secara pribadi (Macaulay dan Sarah, 1996:12). 

Kredibilitas perusahaan bergantung pada tiga faktor (Keller dan Aaker, 

1992:429), yaitu: 

1. Corporate Expertise; seberapa besar perusahaan dipandang mampu secara  

kompetitif membuat dan menjual produknya serta mengadakan servicenya.  

2. Corporate Trustworthiness; seberapa besar dipandang termotivasi untuk 

jujur, dapat dipercaya/diandalkan dan sensitif terhadap kebutuhan 

konsumen. 

3. Corporate Likability; seberapa besar perusahaan dipandang 

menyenangkan, atraktif, bergengsi, dinamis dan sebagainya. 
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E. Minat Beli  

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu 

merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang 

diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Assael, 

2001:55). Chapman dan Wahlers (1999:54) mendefinisikan minat membeli 

sebagai keinginan konsumen untuk membeli suatu produk. Konsumen akan 

memutuskan  produk yang akan dibeli berdasarkan persepsi mereka terhadap 

produk tersebut yang berkaitan dengan kemampuan produk dalam memenuhi 

kebutuhannya. Semakin tinggi atau semakin bagus persepsi konsumen 

terhadap nilai suatu produk, maka minat membeli terhadap suatu produk 

tersebut juga semakin tinggi (Maxwell, 2001: 331). Kotler (2003:48) 

menyatakan bahwa terdapat lima tahap yang akan dilalui oleh konsumen 

sebelum mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Tahapan 

tersebut meliputi: 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai dari pengenalan masalah. Pembeli merasakan 

suatu perbedaan antara keadaan yang aktual dengan keadaan yang 

diinginkan. Kebutuhan ini dipicu oleh rangsangan internal. Secara alamiah 

orang akan mengatasi yang timbul dari dalam dirinya untuk kemudian 

memotivasi untuk menuju ke arah produk yang diketahuinya untuk 

memenuhi kebutuhan. Selain karena faktor internal munculnya keinginan 

terhadap suatu hal juga bisa terjadi karena rangsangan secara eksternal, 

seperti perilaku masyarakat dan juga perkembangan teknologi. 
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2. Pencarian Informasi  

Jika dorongan konsumen terhadap kebutuhannya kuat dan obyek pemuas 

kebutuhan berada dekat disekitarnya akan sangat mungkin bila konsumen 

akan langsung melakukan pembelian. Namun bila obyek pemuas 

kebutuhan tidak terdapat dekat dengan konsumen maka konsumen akan 

secara aktif melakukan pencarian informasi yang mendasari kebutuhan ini. 

3. Evaluasi Alternatif 

Dalam pasar persaingan, konsumen memiliki berbagai macam alternatif 

dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Bagaimana konsumen melakukan 

evaluasi terhadap alternatif pembelian tergantung konsumen secara 

individu ataupun situasi pembelian tertentu. Dalam hal tertentu konsumen 

melakukan perhitungan secara cermat dan dengan pemikiran yang logis. 

Namun pada saat tertentu konsumen tidak melakukan evaluasi sama 

sekali. 

4. Keputusan Pembelian 

Pada tahap evaluasi, konsumen menyusun  peringkat merek-merek dalam 

himpunan pilihan serta membentuk niat beli. Konsumen biasanya akan 

membeli produk dengan merek yang paling disukai. Setelah muncul niat 

beli tahap selanjutnya adalah keputusan pembelian. Ada dua faktor yang 

berpengaruh pada fase ini yaitu sikap orang lain yang membeli dan sikap 

orang lain yang tidak membeli. Keputusan konsumen untuk memodifikasi, 

menunda atau menghindari keputusan pembelian akan sangat tergantung 

pada persepsi tentang resiko. Kebimbangan akan muncul ketika konsumen 
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tidak dapat memastikan hasil pembelian. Besarnya persepsi tentang resiko 

ini akan bervariasi dengan jumlah uang yang ada, jumlah ketidakpastian 

pembelian dan keyakinan pada diri konsumen. Konsumen melakukan 

pengurangan resiko secara rutin seperti penghindaran keputusan, 

pengumpulan informasi yang lebih banyak serta serta pencarian produk 

dengan garansi yang lebih baik. 

5. Perilaku Purna Pembelian 

Perilaku purna jual ini meliputi kepuasan konsumen. Konsumen akan 

merasa puas apabila produk yang dikonsumsi sesuai harapan, jika melebihi 

harapan konsumen akan sangat puas sedangkan jika kurang dari yang 

diharapkan konsumen tidak puas. Pada tahap yang lebih tinggi akan 

tercipta loyalitas konsumen. Loyalitas ini meliputi pembelian berulang dan 

konsumen mulai menyarankan kepada orang lain untuk mengkonsumsi 

produk tersebut.  

Minat beli adalah tahap kecenderungan konsumen untuk bertindak 

sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Terdapat perbedaan 

antara pembelian aktual dan minat pembelian. Bila pembelian aktual adalah 

pembelian yang benar-benar dilakukan oleh konsumen, maka minat pembelian 

adalah niat untuk melakukan pembelian yang belum tentu akan dilakukan 

pada masa mendatang. Meskipun pembelian yang belum tentu akan dilakukan 

pada masa yang mendatang namun pengukuran terhadap minat pembelian 

umumnya dilakukan guna memaksimumkan prediksi terhadap pembelian 

aktual itu sendiri (Kinnear dan Taylor dalam Chapman dan Wahlers, 1999:54). 
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Taylor dalam Sutantio (2004:250) mengidentifikasikan minat beli melalui 

indikator-indikator sebagai berikut:  

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

2. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku sesorang 

yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapat diganti apa bila terjadi sesuatu dengan produk preferensi. 

4. Minat eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tulin Erdem (1998) dengan judul “An 

Empirical Analysis of Umbrella Branding”. Penelitian ini dilakukan pada 

dua kategori produk yang berbeda yang menggunakan merek yang sama 

dengan menggunakan sampel produk pasta gigi dan sikat gigi. Erdem 

melakukan penelitian mengenai bagaimanakah proses persepsi kualitas 

konsumen dan pilihan konsumen untuk suatu kategori merek tertentu 

dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam menggunakan merek yang 

sama untuk kategori yang berbeda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian 

ini menunjukkan adanya pengaruh dari pengalaman konsumen dengan 
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merek induk (parent brand) terhadap persepsi kualitas merek ekstensi 

(extended brand) dan mengindikasikan bahwa pemberian sampel gratis 

dapat berdampak positif terhadap umbrella brand apabila produk sampel 

yang diterima konsumen dipersepsikan memiliki kualitas yang tinggi. 

Sebaliknya, pemberian sampel gratis dapat berdampak negatif dengan 

menurunkan penjualan dari umbrella brand cross category apabila produk 

yang disampelkan tersebut dipersepsikan memiliki kualitas yang buruk. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Sutantio (2004) yang berjudul 

“Studi Mengenai Pengembangan Minat Beli Merek Ekstensi” yang 

mengambil studi kasus pada produk merek Sharp di Surabaya. Penelitian 

tersebut berusaha mengidentifikasi pengaruh persepsi kualitas produk 

dalam iklan merek induk dan kredibilitas perusahaan sebagai faktor yang 

mempengaruhi persepsi kualitas merek ekstensi serta pengaruh persepsi 

kualitas merek ekstensi terhadap minat beli merek ekstensi. Dalam 

penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa persepsi kualitas produk dalam 

iklan merek induk dan kredibilitas perusahaan berpengaruh positif 

terhadap persepsi kualitas merek ekstensi. Selanjutnya didapatkan 

hubungan yang positif antara persepsi kualitas merek ekstensi dengan 

minat beli merek ekstensi.  
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G. Kerangka Pemikiran 

Untuk mempermudah arah dari penyusunan penelitian ini serta 

mempermudah dalam penganalisaan masalah yang dihadapi, maka diperlukan 

suatu kerangka pemikiran yang akan memberikan gambaran tahap-tahap 

penelitian untuk mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan telaah pustaka yang 

telah dipaparkan di atas, maka dapat dikembangkan model penelitian sebagai 

berikut :  

 

 

Gambar II.3 

  Kerangka Pemikiran 

 

Pengaruh Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan Merek Induk Dan 

Kredibilitas Perusahaan Terhadap Minat Beli Pada Merek Ekstensi 

Dengan Persepsi Kualitas Pada Merek Ekstensi Sebagai Pemediasi 
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Kerangka pemikiran ini merupakan replikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Magdalena Sutantio (2004) yang berjudul “Studi Mengenai 

Pengembangan Minat Beli Merek Ekstensi” . Adapun variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Variabel Independen :  -  Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan Merek Induk 

        -  Kredibilitas Perusahaan  

Variabel Dependen    :  -  Minat Beli pada Merek Ekstensi 

Variabel Pemediasi    :  -  Persepsi Kualitas pada Merek Ekstensi 

Wernerfelt (1988) dalam Erdem (1998:339) menunjukkan kunci dari 

umbrella branding dimana suatu nama merek yang sama digunakan untuk 

beberapa produk adalah adanya pengaruh kualitas dari merek induk (parent 

brand) terhadap merek ekstensi (extended brand). Persepsi kualitas konsumen 

akan merek induk (parent brand) sangat mungkin mempengaruhi persepsi 

kualitas konsumen akan merek ekstensi (extended brand) selama terdapat 

similaritas antara merek induk dengan merek ekstensi (Aaker and Keller 1990; 

Loken and John 1993 dalam Erdem 1998).  

Iklan merupakan salah satu sumber untuk memperoleh informasi suatu 

produk (Kotler, 2003:156). Penelitian yang dilakukan oleh Erdem et al. (1998) 

dalam Sutantio (2004:249) menunjukkan bahwa iklan dapat mempengaruhi 

penilaian konsumen terhadap kualitas suatu produk. Iklan mempunyai potensi 

untuk memicu terjadinya spillover effect bila dikaitkan dengan kebijakan 

ekstensi merek di suatu perusahaan (Sutantio, 2004:250). Balachander dan 
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Ghose (2003:5) secara konseptual mendefinisikan spillover effect sebagai 

pengaruh dari iklan produk A terhadap kualitas produk B di mata konsumen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Smith and Park (1992) dalam Sutantio 

(2004:250) menemukan bahwa ekstensi merek (brand extension) cenderung 

untuk memperoleh market share yang lebih besar dan iklan yang lebih efisien 

dibandingkan individual brand. Penelitian yang dilakukan oleh Wenerfelt 

(1998) dalam Balachander and Ghose (2003:5) menunjukkan temuan dimana 

iklan pada produk lain yang menggunakan merek yang sama akan membuat 

konsumen mengetahui kinerja dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, 

sehingga akan meningkatkan persepsi akan kualitas dari produk yang tidak 

diiklankan dan meningkatkan penjualan dari produk tersebut.  

Kepercayaan pada merek dan kepercayaan pada perusahaan 

merupakan bagian tak terpisahkan. Konsumen yang percaya pada perusahaan 

berarti percaya pada merek yang diproduksi perusahaan tersebut (Lau dan Lee, 

1999:346). Ketika pemasar mengembangkan kepercayaan konsumen pada 

merek maka secara otomatis kepercayaan konsumen pada perusahaan akan 

ikut berkembang. Konsumen yang sudah percaya pada suatu perusahaan pada 

akhirnya juga akan percaya pada merek-merek baru yang di produksi 

perusahaan tersebut (Lau dan Lee, 1999:346). 

  Keller dan Aaker (1992) dalam Sutantio (2004:255) menunjukkan 

bahwa konsumen juga mempertimbangkan  faktor yang berkaitan dengan 

perusahaan yang memproduksi produk tersebut dalam membentuk evaluasi 

mereka terhadap ekstensi merek (brand extension). Dengan adanya brand 
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extension maka konsumen dapat mempelajari mengenai produk-produk yang 

telah dikeluarkan oleh perusahaan dan juga seberapa baik produk-produk 

tersebut dibuat. Sehingga konsumen dapat mebentuk evaluasi mereka terhadap 

perusahaan dan persepsi mereka mengenai seberapa besar keserupaan produk 

ekstensi dengan produk yang dimiliki perusahaan saat ini. Meskipun 

konsumen belum mencoba produk ekstensi tersebut, mereka dapat 

berpendapat bahwa produk ekstensi tersebut berkualitas baik.  

Menurut Andrew (1998) dalam Ruyter dan Wetzels (2000:132), 

kredibilitas perusahaan akan mempengaruhi evaluasi konsumen terhadap 

ekstensi. Konsumen akan mengevaluasi ekstensi dengan lebih tinggi ketika 

kredibilitas perusahaan tinggi. 

Minat beli konsumen terhadap suatu produk merupakan salah satu 

indikator kesuksesan suatu produk di pasaran (Okki dalam Chapman dan 

Wahlers, 1999:54). Mittal dalam dalam Chapman dan Wahlers (1999:54) 

mengatakan bahwa sukses tidaknya suatu produk dengan salah satu 

indikasinya yaitu minat membeli merupakan seberapa besar minat seseorang 

untuk membeli suatu produk. 

Sattler dan Zatloukal (1998) dalam Chapman dan Wahlers (1999:57) 

mengukur kesuksesan dari brand extension dengan menggunakan minat dari 

konsumen untuk membeli produk ekstensi yang ditawarkan. Aaker (1991:29) 

mengatakan bahwa persepsi kualitas akan mempengaruhi keputusan 

pembelian dan brand loyality secara langsung, terutama ketika pembeli tidak 

termotivasi atau tidak dapat untuk mengadakan suatu analisis yang detail. 
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Iklan dapat memberikan informasi mengenai kualitas produk. Dengan 

melihat iklan, orang dapat mempunyai persepsi akan kualitas dari produk yang 

diiklankan. Semakin efektif iklan merek induk berkaitan dengan kualitas 

berarti semakin mampu iklan tersebut untuk mempengaruhi persepsi 

konsumen akan kualitas dari produk merek induk yang diiklankan. Dalam 

brand extension, persepsi konsumen akan kualitas produk merek induk dari 

iklan ini dapat memengaruhi persepsi konsumen akan kualitas produk ekstensi 

selama terdapat keserupaan antara produk merek induk (parent brand) dengan 

produk merek ekstensi (extended brand), yang pada akhirnya persepsi kualitas 

konsumen akan produk ekstensi ini akan mempengaruhi minat beli konsumen 

terhadap produk ekstensi tersebut. 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya didalam kenyataan (empirical verification), percobaan 

(experimentation) atau praktek (implementation) (Umar, 2003:56). 

Berdasarkan model penelitian di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut : 

1. Semakin tinggi persepsi konsumen akan kualitas produk dalam iklan 

produk merek induk (parent brand), maka akan semakin tinggi persepsi 

kualitas merek ekstensi. 

2. Semakin tinggi kredibilitas perusahaan, maka akan semakin tinggi pula 

persepsi kualitas merek ekstensi (extended brand). 
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3. Semakin tinggi persepsi kualitas merek ekstensi (extended brand), maka 

semakin tinggi minat beli konsumen terhadap produk tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang hal-hal yang terkait langsung dengan 

pengumpulan data yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Berturut-turut 

akan diuraikan tentang desain penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, 

pengukuran variabel dan definisi operasional, sumber data, metode pengumpulan 

data, prosedur dan analisis data, serta estimasi dan pengujian model struktural. 

 

A. Desain Penelitian 

Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini dikategorikan kedalam 

penelitian pengujian hipotesis. Metode survei digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu suatu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden individu (Jogiyanto, 2004:115). Dilihat dari 

hubungan antar variabelnya, penelitian ini merupakan penelitian kausal atau 

sebab akibat, yaitu penelitian yang diadakan untuk menjelaskan hubungan 

antar variabel, variabel yang satu menyebabkan atau menentukan nilai 

variabel yang lain (Cooper Schindler, 2006:154). Berdasarkan dimensi waktu, 

penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian cross sectional artinya hanya 

mengambil data penelitian pada satu kurun waktu tertentu, mungkin selama 

periode harian, mingguan atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan 

penelitian (Sekaran, 2003: 135). 
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B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, hal 

minat, yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2003:265). Populasi dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa S1 Non Reguler Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta (FE UNS). 

2. Sampel 

Sampel adalah suatu himpunan (subset) dari unit populasi 

(Kuncoro, 2003). Ada beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan 

sebagian sampel untuk diteliti. Pertama, dalam praktek peneliti tidak 

mungkin melakukan pengumpulan dan pengujian terhadap setiap elemen 

populasi. Kedua, pengumpulan dan pengujian terhadap setiap elemen 

populasi, akan memerlukan banyak waktu, biaya, dan orang yang 

melaksanakan. Ketiga, penelitian terhadap sebagian elemen populasi, 

kadang-kadang memberikan hasil yang lebih dapat dipercaya dan 

kesalahan dalam pengumpulan data relatif lebih kecil, terutama jika 

elemen-elemen terdiri atas banyak data. Keempat, pengujian terhadap 

seluruh elemen populasi, dalam kasus tertentu tidak mungkin dilakukan 

(Sekaran, 2000). Ferdinand (2002:48) memberikan pedoman ukuran 

sampel yang diambil, yaitu: 
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a. 100-200 sampel untuk teknik Maximum Likelihood Estimation  

b. Tergantung pada jumlah parameter yang diestimasi. Pedomannya 

adalah 5-10 kali jumlah parameter yang diestimasi. 

c. Tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh 

variabel laten. Jumlah sampel adalah jumlah indikator dikali 5-10. 

d. Bila sampelnya sangat besar, maka peneliti dapat memilih teknik 

estimasi. 

Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural maka 

jumlah sampel yang dinilai cukup untuk model penelitian ini adalah 

minimal lima kali estimated parameter yaitu 15x5 = 75 responden. Dalam 

pengujian model persamaan struktural selain menguji estimated 

parameter, juga menguji pengaruh antar variabel-variabelnya maka supaya 

lebih aman sampel yang diambil sebanyak  150 responden. 

3. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 

metode non probability purposive sampling. Purposive sampling 

dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria 

tertentu (Jogiyanto, 2004). Kriteria yang digunakan berdasarkan 

pertimbangan (judgement) mengenai karakteristik populasi dan tujuan 

penelitian ini, dimana kriteria yang digunakan dalam memilih sampel 

dalam penelitian ini adalah : 

§ Mahasiswa S1 Non Reguler Fakultas Ekonomi UNS yang 

mengingat iklan produk pasta gigi Pepsodent . 
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§ Mahasiswa S1 Non Reguler Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret Surakarta yang pernah menggunakan pasta gigi 

Pepsodent selama lebih dari satu tahun dan tahu akan produk 

mouthwash Pepsodent. 

Penentuan kriteria dilakukan berdasarkan pertimbangan 

karakteristik target populasi dalam penelitian ini dan juga pertimbangan 

mengenai pentingnya suatu proses evaluasi/pembelajaran terhadap suatu 

merek sehingga konsumen dapat memutuskan apakah akan loyal terhadap 

merek tersebut. Adanya inkonsistensi penentuan seberapa lama sebenarnya 

waktu yang tepat untuk menilai tingkat loyalitas konsumen terhadap suatu 

merek dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penentuan berapa 

lama pembelian ulang dipengaruhi oleh subyektifitas dan pengalaman 

peneliti (Durianto, 2001:33). 

 

C. Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 

1. Teknik Pengukuran Variabel dan Instrumen Penelitian 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala Likert yang berinterasi 1-5 dengan pilihan jawaban sebagai 

berikut: 

§ Sangat Tidak Setuju (STS) 

§ Tidak Setuju (TS) 

§ Netral (N) 
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§ Setuju (S) 

§ Sangat Setuju(SS) 

Pemberian skor untuk masing-masing jawaban dalam kuesioner adalah 

sebagai berikut : 

§ Pilihan pertama, memiliki nilai skor 1 (satu) 

§ Pilihan kedua, memiliki nilai skor 2 (dua) 

§ Pilihan ketiga, memiliki nilai skor 3 (tiga) 

§ Pilihan keempat, memiliki nilai skor 4 (empat) 

§ Pilihan kelima, memiliki nilai skor 5 (lima) 

2. Definisi Operasional  

a.  Iklan dapat membentuk persepsi konsumen akan kualitas produk 

dengan memberikan informasi mengenai atribut produk dengan 

meningkatkan keakraban konsumen dengan merek tersebut dan dengan 

membentuk perilaku konsumen terhadap iklan tersebut (Morthy dan 

Hawkins, 2003). Variabel persepsi kualitas produk dalam iklan merek 

induk (parent brand) yang mempengaruhi persepsi kualitas pada 

merek ekstensi (extended brand) dibentuk oleh indikator-indikator 

iklan produk Pepsodent sebagai yang pertama diingat, kepercayaan 

akan kebenaran informasi yang disampaikan, dan keyakinan kualitas 

produk Pepsodent. Sedangkan persepsi kualitas pada merek ekstensi 

(extended brand), dibentuk oleh indikator-indikator aroma dan rasa 

dari mouthwash Pepsodent yang dapat menyegarkan mulut, 

kemampuan mouthwash Pepsodent dalam merawat kesehatan mulut, 

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



 lx 

dan kualitas mouthwash Pepsodent secara keseluruhan. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan rentang 

poin satu sampai dengan lima (sangat tidak setuju-sangat setuju). 

b. Kredibilitas perusahaan berkenaan dengan tingkat dimana konsumen 

percaya bahwa perusahaan dapat mendesain dan mengirimkan produk 

dan service yang memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen 

(Keller, 1998:426). Variabel kredibilitas perusahaan yang 

mempengaruhi persepsi kualitas merek ekstensi (extended brand) 

dibentuk oleh indikator-indikator  reputasi perusahaan Unilever yang 

dalam hal ini sebagai perusahaan yang memproduksi Pepsodent, nama 

baik Unilever dalam hal kualitas, dan kepercayaan konsumen akan 

kualitas produk-produk Unilever. Sedangkan persepsi kualitas pada 

merek ekstensi (extended brand), dibentuk oleh indikator-indikator 

aroma dan rasa dari mouthwash Pepsodent yang dapat menyegarkan 

mulut, kemampuan mouthwash Pepsodent merawat kesehatan mulut, 

dan kualitas mouthwash Pepsodent secara keseluruhan. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan rentang 

poin satu sampai lima (sangat tidak setuju-sangat setuju). 

c. Minat beli merupakan tahap kecenderungan konsumen untuk bertindak 

sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan (Kinnear dan 

Taylor, 1995:306). Variabel persepsi kualitas pada merek ekstensi 

(extended brand) yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap 

produk tersebut dibentuk oleh indikator-indikator minat transaksional, 
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minat preferensial, dan minat referensial. Sedangkan persepsi kualitas 

pada merek ekstensi (extended brand), dibentuk oleh indikator-

indikator aroma dan rasa dari mouthwash Pepsodent yang dapat 

menyegarkan mulut, kemampuan mouthwash Pepsodent dalam 

merawat kesehatan mulut, dan kualitas mouthwash Pepsodent secara 

keseluruhan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert dengan rentang poin satu sampai dengan lima (sangat tidak 

setuju-sangat setuju). 

 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari jawaban langsung dari jawaban para responden, pengamatan 

langsung kejadian-kejadian, dan obyek-obyek (Sekaran, 2000:57). Sumber 

data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan instrumen 

pengumpulan data yang berupa kuesioner. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan bukan langsung 

diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya melainkan dikumpulkan 

oleh pihak lain (Sekaran, 2000). Data sekunder biasanya berwujud data 

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku, internet, dan sumber-sumber lain 

yang mendukung penelitian ini. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diolah dalam rangka pengujian hipotesis berupa data primer 

yang diperoleh dari hasil tanggapan responden atas daftar pertanyaan 

(kuesioner) yang bersifat tertutup yang disebarkan kepada responden. Metode 

pengumpulan data kuesioner pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode personnally administrated qustonnaires, yaitu peneliti menyampaikan 

sendiri kuesioner kepada responden dan mengambil sendiri kuesioner  yang 

telah diisi oleh responden, tujuan utamanya supaya tingkat pengembalian 

kuesioner dapat terjaga didalam periode waktu yang relatif pendek (Sekaran, 

2003: 236). 

 

F. Metode Analisis Data 

1. Pengujian Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

 Pengujian validitas item-item pertanyaan dalam kuesioner 

bertujuan untuk mengetahui apakah item-item tersebut benar-benar 

mengukur konsep-konsep yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

dengan tepat. Butir-butir pengukuran yang digunakan dalam penelitian 

ini direplikasi dari kuesioner jurnal yang digunakan dalam penelitian 

ini dan dipadukan dengan penjabaran atas definisi teoritis dari variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini memberikan dukungan 

bahwa butir-butir pengukuran yang dijadikan indikator konstruk 

terbukti memiliki validitas isi (content validity) yaitu butir-butir 
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pengukuran tersebut merupakan alat ukur yang mencukupi dan 

representative yang telah sesuai dengan konsep teoritis (Cooper dan 

Schindler, 2006: 318). Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa 

indikator-indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

telah divalidasi oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun karena 

perbedaan setting penelitian, waktu, dan obyek penelitian, peneliti 

merasa perlu untuk mengadakan pengujian ulang atas validitas 

instrument penelitian ini. 

 Dikarenakan syarat untuk dapat menganalisis model dengan 

SEM, indikator masing-masing konstruk harus memiliki loading factor 

yang signifikan terhadap konstruk yang diukur maka dalam penelitian 

ini pengujian validitas instrument yang digunakan adalah 

Confirmatory Factor Analisys (CFA) dengan bantuan SPSS FOR 

WINDOWS versi 11.5, dimana setiap item pertanyaan harus 

mempunyai factor loading yang lebih dari 0,40 (Hair et al., 1998: 

111). 

b. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

konsistensi terhadap instrumen-instrumen yang mengukur konsep. 

Reliabilitas merupakan syarat untuk tercapainya validitas suatu 

kuesioner dngan tujuan tertentu. Untuk menguji reliabilitas digunakan 

Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS FOR WINDOWS versi 11.5. 
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Nilai Cronbach Alpha dapat dikatakan reliable (andal) apabila nilainya 

> 0,70. 

 Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000: 312) 

yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut. 

Jika alpha atau r hitung : 

· 0,8-1,0                =  Reliabilitas baik 

· 0,6-0,799          =  Reliabilitas diterima 

· kurang dari 0,6   =  Reliabilitas kurang baik 

2. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Structural Equation Modelling (SEM). SEM merupakan teknik 

multivariate yang mengkombinasikan aspek regresi berganda dan analisis 

faktor untuk mengestimasi serangkaian hubungan ketergantungan secara 

simultan (Hair et. al, 1998). Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan program AMOS versi 6.01 untuk menganalisis  hubungan 

kausalitas dalm model struktural yang diusulkan. 

 

G. Estimasi dan Pengujian Struktural 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seblum melakukan 

pengujian model struktural dengan pendekatan SEM, yaitu : 
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1. Asumsi Kecukupan Sampel  

Sampel yang harus dipenuhi dalam permodelan ini berjumlah 100 

hingga 200 sampel atau 5 kali estimated parameter yang digunakan (Hair 

et al, 1998) 

2. Asumsi Normalitas 

Dalam SEM  terutama bila diestimasi dengan tehnik maximum 

likelihood mensyaratkan sebaiknya asumsi normalitas pada data 

terpenuhi.. Untuk menguji asumsi normalitas maka digunakan nilai z 

statistik untuk skewness dan kurtosisnya. Curran et al., dalam Ghozali dan 

Fuad (2005) membagi distribusi data menjadi 3 bagian, yaitu : 

a. Normal jika nilai skewness kurang dari 2 dan  nilai kurtosis kurang dari 

7. 

b. Moderately non-normal, yaitu besarnya data yang tidak normal adalah 

sedang. Nilai skewness antara 2 sampai 3 dan nilai kurtosis antara 7 

sampai 21. 

c. Extremely non-normal, yaitu distribusi data yang tidak normal sangat 

besar dimana nilai skewness diatas 3 dan nilai kurtosis diatas 21. 

3. Asumsi Outliers 

Outliers adalah observasi atau data yang memiliki karakteristik 

unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan 

muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal 

atau variabel kombinasi (Hair et al. dalam Ferdinand, 2002:97). Dalam 

analisis multivariate adanya outliers dapat diuji dengan statistik Chi 
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Square (x2) terhadap nilai mahalanobis distance square pada tingkat 

signifikansi 0,001 dengan degree of freedom sejumlah variabel yang 

digunakan dalam penelitian (Ferdinand, 2002: 103), dalam hal ini variabel 

yang dimaksud adalah jumlah item pengukuran pada model, bila terdapat 

observasi yang mempunyai nilai mahalanobis distance square yang lebih 

besar dari Chi Square maka observasi tersebut dikeluarkan dari analisis. 

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. Evaluasi outliers ini dilakukan 

dengan bantuan program komputer AMOS 6.01. 

4. Evaluasi Atas Kriteria Goodness Of Fit 

Dalam analisis SEM, tidak ada alat uji statistik tunggal untuk 

menguji hipotesis mengenai model (Hair et al., 1998), tetapi berbagai fit 

index yang digunakan untuk mengukur derajat kesesuaian antara model 

yang disajikan dan data yang disajikan. Fit index yang digunakan meliputi:  

a. Chi Square 

Tujuan analisis ini adalah mengembangkan dan menguji 

apakah sebuah model yang sesuai dengan data. Chi square sangat 

bersifat sensitif terhadap sampel yang terlalu kecil maupun yang terlalu 

besar. Oleh karenanya pengujian ini perlu dilengkapi dengan alat uji 

lainnya. Nilai Chi-squares merupakan ukuran mengenai buruknya fit 

suatu model (Ghozali dan Fuad, 2005 : 29). 
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b. Goodness Of Fit Index (GFI) 

Indeks yang menggambarkan tingkat kesesuaian model secara 

keseluruhan yang dihitung dari residual kuadrat dari model yang 

diprediksi dibandingkan data yang sebenarnya. Nilai GFI ≥ 0,90 

mengisyaratkan model yang diuji memiliki kesesuaian yang baik. 

c. Root Mean Square Error  of Approximation (RMSEA) 

RMSEA merupakan ukuran yang mencoba memperbaiki 

kecenderungan statistic chi square menolak model dengan jumlah 

sampel yang besar. Nilai RMSEA antara 0.05 dan 0,08 

mengindikasikan indeks yang baik untuk menerima kesesuaian sebuah 

model (Ghozali, 2005:24). 

d. Adjusted Goodness Fit Of Index (AGFI) 

Indeks ini merupakan pengembangan dari Goodness Fit Of 

Index (GFI) yang telah disesuaikan dengan ratio dari degree of 

freedom model (Ghozali dan Fuad, 2005:31). Analog dengan R2 dan 

regresi berganda. Nilai yang direkomendasikan adalah AGFI ≥ 0,90, 

semakin besar nilai AGFI maka semakin baik kesesuaian yang dimiliki 

model. 

e. Tucker Lewis Index (TLI) 

TLI merupakan indeks kesesuaian incremental yang 

membandingkan model yang diuji dengan baseline model. TLI 

digunakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat 

kompleksitas model (Ghozali dan Fuad, 20005:34). Nilai penerimaan 
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yang direkomendasikan adalah nilai TLI ≥ 0,90. TLI merupakan 

indeks yang kurang dipengaruhi oleh ukuran sampel. 

f. Normed Fit Index (NFI) 

Indeks ini juga merupakan ukuran perbandingan antara 

proposed model dan null model (Ghozali, 2005: 25). Nilai yang 

direkomendasikan adalah NFI ≥ 0,90. 

g. 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 indeks ini relatif tidak 

sensitif terhadap besarnya sampel dan kurang dipengaruhi oleh 

kerumitan model. Nilai penerimaan yang direkomendasikan adalah 

CFI ≥ 0,90  (Ghozali dan Fuad, 2005:34). 

h. 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 adalah CMIN/DF < 2,0 atau 3,0. 
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Goodness of Fit Model Struktural 
Goodness-of-fit Indices Cut-off Value 
Chi-square (c2) Diharapkan kecil 
Significance Probability (p) ³ 0,05 
CMIN/DF £ 2,00 
GFI ³ 0,90 
AGFI ³ 0,90 
TLI ³ 0,90 
CFI ³ 0,90 
NFI ³  0,90 
RMSEA £ 0,08 

Sumber: Fuad dan Ghozali 2005 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini bertujuan untuk mengungkap hasil analisis data penelitian dan 

pembahasannya, yang meliputi analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji 

asumsi model dan uji hipotesis.  

 

A. Analisis Deskriptif Responden 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dan 

tanggapan responden terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner. 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Non Reguler Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang saat ini menggunakan 

produk pasta gigi merek Pepsodent. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan non propability purposive sampling. 

Pada penelitian ini kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 150 

kuesioner. Jumlah kuesioner yang bisa dikumpulkan kembali dan lengkap 

adalah sejumlah 128 kuesioner (respon rate 85,33 %). Jumlah sampel data 

yang terkumpul telah memenuhi ukuran sampel minimum yang disyaratkan, 

yaitu 5 kali estimated parameter (15) sehingga didapat sampel minimum 

sebesar 75 responden. 
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1. Karakteristik Responden 

Gambaran tentang karakteristik responden diperoleh dari data diri 

yang terdapat pada bagian depan kuesioner yaitu identitas responden yang 

meliputi usia, jurusan, dan jenis kelamin. 

a. Usia Responden 

Tabel IV.1 
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

 
Usia (tahun) Frekuensi Persentase 

18 14 10,9 % 

19 22 17,2 % 

20 30 23,4 % 

21 48 37,5 % 

22 14 10,9 % 

Jumlah 128 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas dapat diketahui bahwa 

responden terbanyak berusia 21 tahun. 

b. Jurusan Responden 

Tabel IV.2 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jurusan 

 

Jurusan Frekuensi Persentase 

Manajemen 58 45,3 % 

Ekonomi Pembangunan 29 22,7 % 

Akuntansi 41 32 % 

Jumlah 128 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 

Berdasarkan Tabel IV.2 dapat diketahui bahwa dari 128 

responden, 45,3% atau 58 responden adalah mahasiswa jurusan 
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manajemen, 22,7% atau 29 responden adalah mahasiswa jurusan 

ekonomi pembangunan dan 32% atau 41 responden adalah mahasiswa 

jurusan akuntansi. Sehingga jumlah sampel terbanyak adalah 

mahasiswa jurusan manajemen. 

c. Jenis Kelamin Responden 

Tabel IV.3 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Pria 55 43 % 

Wanita 73 57 % 

Jumlah 128 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 

Berdasarkan Tabel IV.3 dapat diketahui bahwa dari 128 

responden, 43% atau 55 responden berjenis kelamin pria dan 57% atau 

73 responden berjenis kelamin wanita. Sehingga jumlah sampel 

terbanyak adalah wanita. 

2. Tanggapan Responden 

Tanggapan responden terhadap kuesioner yang diberikan peneliti 

nampak pada jawaban responden. Dalam analisis ini akan diuraikan 

mengenai kecenderungan pendapat dan tanggapan dari  mahasiswa S1 Non 

Reguler Fakultas Ekonomi UNS selaku responden dalam penelitian ini. 

Pernyataan-pernyataan responden mengenai variabel penelitian dapat 

dilihat pada jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan peneliti 

dan pernyataan ini membentuk skala Likert, dimana skala Likert ini dapat 

digunakan untuk mengukur sikap. 
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a. Tanggapan Responden Mengenai Persepsi Kualitas Produk Dalam 

Iklan Merek Induk 

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 128 orang terhadap 

item pernyataan persepsi kualitas produk dalam iklan merek induk 

sebanyak 3 item. Dari data  kuesioner yang terdapat pada lampiran 

dapat dilihat deskripsi tanggapan responden pada setiap item 

pertanyaan adalah sebagai berikut : 

Tabel IV.4 
Deskripsi Tanggapan Responden  

Terhadap Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan Merek Induk 
 

Jumlah Jawaban Responden No Pernyataan 
STS TS N S SS 

1 
Iklan Pepsodent adalah iklan pasta gigi 
yang pertama Saya ingat dibandingkan 
iklan produk pasta gigi merek lain  

- - 22 70 36 

2 
Saya percaya informasi yang disampaikan 
dalam iklan pasta gigi Pepsodent tersebut 
adalah informasi yang benar 

- - 25 76 27 

3 Saya yakin Pepsodent berkualitas bagus - - 21 82 25 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 

1. Berdasarkan data dari Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 70 orang atau 54,7 % menjawab 

setuju atas item pernyataan iklan produk Pepsodent sebagai yang 

pertama diingat. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

merasa bahwa iklan produk Pepsodent sebagai yang pertama 

diingat.  

2. Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 76 orang atau 59,4 % menjawab setuju atas 
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item pernyataan kepercayaan akan kebenaran informasi yang 

disampaikan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

percaya akan kebenaran informasi yang disampaikan melalui iklan. 

3. Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 82 orang atau 64,1 % menjawab setuju atas 

item pernyataan keyakinan kualitas produk Pepsodent. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden merasa yakin akan kualitas 

produk Pepsodent. 

b. Tanggapan Responden Mengenai Kredibilitas Perusahaan 

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 128 orang terhadap 

item pernyataan kredibilitas perusahaan sebanyak 3 item. Dari data  

kuesioner yang terdapat pada lampiran dapat dilihat deskripsi 

tanggapan responden pada setiap item pertanyaan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel IV.5 
Deskripsi Tanggapan Responden  
Terhadap Kredibilitas Perusahaan 

 

Jumlah Jawaban Responden No Pernyataan 
STS TS N S SS 

1 

Menurut saya kemampuan yang dimiliki 
Unilever sebagai produsen mempunyai 
kesesuaian dan reputasi yang tinggi untuk 
memproduksi pasta gigi Pepsodent 

- - 50 63 15 

2 
Menurut Saya produk yang dikeluarkan 
oleh Unilever adalah produk yang 
berkualitas 

- 1 69 52 6 

3 Unilever adalah perusahaan yang dapat 
dipercaya 

- - 40 81 7 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 
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1. Berdasarkan data dari Tabel IV.5 diatas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 63 orang atau 49,2 % menjawab 

setuju atas item pernyataan menurut saya kemampuan yang 

dimiliki Unilever sebagai produsen mempunyai kesesuaian dan 

reputasi yang tinggi untuk memproduksi pasta gigi Pepsodent. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden percaya 

kemampuan yang dimiliki Unilever sebagai produsen mempunyai 

kesesuaian dan reputasi yang tinggi untuk memproduksi pasta 

gigi Pepsodent.  

2. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 69 orang atau 53,9 % menjawab 

netral atas item pernyataan menurut saya produk yang 

dikeluarkan oleh Unilever adalah produk yang berkualitas. Hal 

ini berarti sebagian besar responden merasa produk yang 

dikeluarkan oleh Unilever adalah produk yang cukup berkualitas. 

3. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 81 orang atau 63,3 % menjawab 

setuju atas item pernyataan Unilever adalah perusahaan yang 

dapat dipercaya. Hal ini berarti sebagian besar responden merasa 

Unilever adalah perusahaan yang dapat dipercaya. 

c. Tanggapan Responden Mengenai Persepsi Kualitas Merek Ekstensi 

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 128 orang terhadap 

item pernyataan persepsi kualitas merek ekstensi sebanyak 3 item. Dari 
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data  kuesioner yang terdapat pada lampiran dapat dilihat deskripsi 

tanggapan responden pada setiap item pertanyaan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel IV.6 
Deskripsi Tanggapan Responden  

Terhadap Persepsi Kualitas Merek Ekstensi 
 

Jumlah Jawaban Responden No Pernyataan 
STS TS N S SS 

1 
Menurt saya cairan pembersih mulut 
(mouthwash) Pepsodent memiliki aroma 
dan rasa yang dapat menyegarkan mulut 

- - 30 87 11 

2 
Menurut saya mouthwash Pepsodent 
mempunyai kemampuan merawat 
kesehatan mulut  

- - 51 76 1 

3 Saya percaya dengan kualitas mouthwash 
Pepsodent 

- - 70 56 2 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 

1. Berdasarkan data dari Tabel IV.6 diatas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 87 orang atau 68 % menjawab 

setuju atas item pernyataan mouthwash (cairan pembersih mulut) 

Pepsodent memiliki aroma dan rasa yang dapat menyegarkan 

mulut. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden merasa 

mouthwash (cairan pembersih mulut) Pepsodent memiliki aroma 

dan rasa yang dapat menyegarkan mulut.  

2. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 76 orang atau 59,4 % menjawab 

setuju atas item pernyataan mouthwash Pepsodent mempunyai 

kemampuan merawat kesehatan mulut.  
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3. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 70 orang atau 54,7 % menjawab 

netral atas item pernyataan saya percaya dengan kualitas 

mouthwash Pepsodent. Hal ini berarti sebagian besar responden 

cukup percaya dengan kualitas mouthwash Pepsodent. 

d. Tanggapan Responden Mengenai Minat Beli Merek Ekstensi 

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 128 orang terhadap 

item pernyataan minat beli merek ekstensi sebanyak 3 item. Dari data  

kuesioner yang terdapat pada lampiran dapat dilihat deskripsi 

tanggapan responden pada setiap item pertanyaan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel IV.7 
Deskripsi Tanggapan Responden  

Terhadap Minat Beli Merek Ekstensi 
 

Jumlah Jawaban Responden No Pernyataan 
STS TS N S SS 

1 

Saya memilih mouthwash Pepsodent 
karena setelah saya membandingkan 
dengan produk lain yang sejenis ternyata 
mouthwash Pepsodent lebih unggul 

- 1 55 46 26 

2 
Saya berminat untuk membeli 
mouthwash Pepsodent - 1 68 54 5 

3 
Saya akan mereferensikan mouthwash 
Pepsodent ini kepada saudara, family 
atau teman 

- - 26 81 21 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 

1. Berdasarkan data dari Tabel IV.7 diatas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 55 orang atau 43 % menjawab 

netral atas item pernyataan saya memilih mouthwash Pepsodent 

karena   setelah    saya   membandingkan   dengan    produk    lain 
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yang sejenis ternyata mouthwash Pepsodent lebih unggul. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar responden sebelum membeli suatu 

produk biasanya akan membandingkan terlebih dahulu dengan 

produk lain yang sejenis.  

2. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 68 orang atau 53,1 % menjawab 

netral atas item pernyataan saya berminat untuk membeli 

mouthwash Pepsodent. Hal ini berarti sebagian besar responden 

cukup berminat untuk membeli mouthwash Pepsodent. 

3. Berdasarkan data dari tabel di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 81 orang atau 63,3 % menjawab 

setuju atas item pernyataan saya akan mereferensikan mouthwash 

Pepsodent ini kepada saudara, family atau teman. Hal ini berarti 

sebagian besar responden akan mereferensikan mouthwash 

Pepsodent ini kepada saudara, family atau teman. 

 

B. Uji Validitas 

Uji Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Jogiyanto, 2004). Dikarenakan konstruk yang 

hendak diuji merupakan pengujian kembali dari penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya telah berhasil 

mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk konstruk maka dalam 

penelitian ini teknik analisis yang dipakai dengan menggunakan Confirmatory 
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Rotated Component Matrix

  .714  

  .754  

  .814  

.777    

.787    

.776    

 .502   

 .825   

 .883   

   .748

   .785

   .677

PKPIMI1

PKPIMI2

PKPIMI3

KP1

KP2

KP3

PKME1

PKME2

PKME3

MBME1

MBME2

MBME3

1 2 3 4

Component

Factor Analysis (CFA), dengan bantuan paket perangkat lunak program SPSS 

11.5 for Windows.  

Tabel IV.8 
Hasil Faktor Analisis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 

Tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan 

dinyatakan valid, karena setiap item pertanyaan yang menjadi indikator 

masing-masing variabel telah ekstrak secara sempurna dan mempunyai factor 

loading ≥ 0,50. 

 

C. Uji Reliabilitas 

       Setelah pengujian validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian 

reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui konsistensi item-item pertanyaan 

yang digunakan. Untuk mengukur  reliabilitas dari instrument penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Dari hasil 

pengujian reliabilitas variabel dengan menggunakan bantuan program SPSS 
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11.5 for Windows didapatkan nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel 

sebagai berikut: 

Tabel IV.9 
Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Cronbach's 
Alpha 

Keterangan 

Persepsi Kualitas Produk Dalam 
Iklan Merek Induk 0,6700 Diterima 

Kredibilitas Perusahaan 0,7014 Diterima 
Persepsi Kualitas pada Merek 
Ekstensi 0,6517 Diterima 

Minat Beli pada Merek Ekstensi 0,6152 Diterima 
                   Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 
 

Dari tabel IV.9 dapat diketahui bahwa variabel persepsi kualitas 

produk dalam iklan merek induk koefisien Cronbach Alpha menunjukkan 

nilai 0,6700 yang termasuk dalam kategori 0,6-0,79 yang menurut Sekaran 

(2006) reliabilitas variabel tersebut dikatakan diterima, yang berarti variabel 

persepsi kualitas produk dalam iklan merek induk memiliki kemampuan 

konsistensi sebesar 67% apabila dilakukan pengukuran ulang.  

Untuk variabel kredibilitas perusahaan koefisien Cronbach Alpha 

menunjukkan nilai 0,7014 yang termasuk dalam kategori 0,6-0,79 yang 

menurut Sekaran (2006) reliabilitas variabel tersebut dikatakan diterima, yang 

berarti variabel kredibilitas perusahaan memiliki kemampuan konsistensi 

sebesar 70,14% apabila dilakukan pengukuran ulang. 

Untuk variabel persepsi kualitas pada merek ekstensi koefisien 

Cronbach Alpha menunjukkan nilai 0,6517 yang termasuk dalam kategori 0,6-

0,79 yang menurut Sekaran (2006) reliabilitas variabel tersebut dikatakan 
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diterima, yang berarti variabel persepsi kualitas pada merek ekstensi memiliki 

kemampuan konsistensi sebesar 65,17% apabila dilakukan pengukuran ulang. 

Untuk variabel minat beli pada merek ekstensi koefisien Cronbach 

Alpha menunjukkan nilai 0,6152 yang termasuk dalam kategori 0,6-0,79 yang 

menurut Sekaran (2006) reliabilitas variabel tersebut dikatakan diterima, yang 

berarti variabel minat beli pada merek ekstensi memiliki kemampuan 

konsistensi sebesar 61,52% apabila dilakukan pengukuran ulang. 

 

D. Uji Asumsi Model 

1. Normalitas Data 

       Normalitas univariate dan multivariate terhadap data yang 

digunakan dalam analisis ini diuji dengan menggunakan AMOS 6.01. 

Hasilnya adalah seperti yang disajikan dalam Tabel IV.10 berikut ini: 

Tabel IV.10 
Hasil Uji Normalitas  

 
Variable min max Skew c.r. kurtosis c.r. 
mbme3 3.000 5.000 .017 .080 -.274 -.634 
mbme2 2.000 5.000 .496 2.289 -.461 -1.065 
mbme1 2.000 5.000 .350 1.618 -1.087 -2.510 
pkme1 3.000 5.000 -.076 -.350 .069 .160 
pkme2 3.000 5.000 -.264 -1.221 -1.477 -3.412 
pkme3 3.000 5.000 .441 2.035 -1.127 -2.602 
kp1 3.000 5.000 .359 1.657 -.762 -1.759 
kp2 2.000 5.000 .574 2.652 -.369 -.852 
kp3 3.000 5.000 -.049 -.227 -.407 -.940 
pkpimi1 3.000 5.000 -.125 -.578 -.753 -1.738 
pkpimi2 3.000 5.000 -.013 -.061 -.538 -1.242 
pkpimi3 3.000 5.000 -.011 -.051 -.216 -.499 
Multivariate      -.580 -.179 

Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 
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      Dari Tabel IV.10 terlihat hasil pengujian normalitas data dalam 

penelitian ini. Evaluasi normalitas diidentifikasi baik secara univariate 

maupun multivariate. Secara univariate untuk nilai-nilai dalam C.r 

skewness, 3 item pertanyaan menunjukkan nilai > 2. Sedangkan untuk 

nilai-nilai dalam C.r kurtosis, semua item pertanyaan menunjukkan nilai < 

7. Dengan demikian secara univariate tidak terdistribusi secara normal.  

Nilai yang tertera di pojok kanan bawah pada Tabel IV.10 menandakan 

bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal secara multivariate 

dengan nilai C.R kurtosis -0,179. Analisis terhadap data tidak normal 

dapat mengakibatkan pembiasan interpretasi karena nilai chi-square hasil 

analisis cenderung meningkat sehingga nilai probability level akan 

mengecil. Namun demikian, menurut Hair et al. (1998) ukuran sampel 

yang besar cenderung untuk mengurangi efek yang merugikan (distorsi 

hasil analisis) dari non-normalitas data yang akan dianalisis. Disamping 

itu, teknik Maximum Likelihood Estimates (MLE) yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak terlalu terpengaruh (robust) terhadap data yang tidak 

normal (Ghozali dan Fuad, 2005) sehingga analisis selanjutnya masih 

dapat dilakukan. 

2. Evaluasi Outliers 

Uji terhadap multivariate outliers dilakukan dengan menggunakan 

kriteria Jarak Mahalanobis pada tingkat p < 0,001. Jarak Mahalanobis itu 

dievaluasi dengan menggunakan c2 pada derajat bebas sebesar jumlah 

variabel indikator yang digunakan dalam penelitian (Ferdinand, 2002). 
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Jika dalam penelitian ini digunakan 12 variabel indikator, semua kasus 

yang mempunyai Jarak Mahalanobis lebih besar dari c2 (12, 0.001) = 

32,909 adalah multivariate outlier. Tabel IV.11 berikut menyajikan hasil 

evaluasi Jarak Mahalanobis. 

Tabel IV.11 
Jarak Mahalanobis Data Penelitian 

 
Nomor 

Observasi 
Jarak Mahalanobis Jarak Mahalanobis Kritis 

(12, 0.001) 
7 

125 
40 

. 

. 

. 
69 

29,764 
23,700 
23,454 

. 

. 

. 
8,809 

32,909 

Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 

       Dari Tabel IV.11 terlihat bahwa tidak ada outlier, karena semua 

observasi memiliki jarak mahalanobis < 32,909. 

3. Uji Multikolinearitas 

Ada tidaknya multikolinearitas dalam sebuah kombinasi variabel 

dapat dilihat melalui matrik korelasi antar variabel laten independen. Nilai 

korelasi tidak boleh melebihi batas 0,9 sementara nilai yang melebihi 0,8 

dapat menjadi indikasi adanya multikolinearitas (Ghozali, 2005). Korelasi 

antar variabel laten independen dapat dilihat pada Tabel IV.12: 

Tabel IV.12 
Korelasi Antar Variabel Independen 

 
Konstruk PKPIMI KP 
PKPIMI 1,000  

KP -0,343 1,000 
                                                         Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 
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Dari Tabel IV.12 terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel 

independen tidak ada yang melebihi 0,8 sehingga dapat disimpulkan tidak 

terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian ini. 

 

E. Uji Hipotesis 

      Teknik pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis dan 

menghasilkan suatu model yang baik. Untuk mengujinya digunakan path 

analysis (analisis jalur) dengan bantuan program AMOS 6.01. 

1. Analisis Kesesuaian Model (Goodness-of-Fit) 

 Evaluasi nilai goodness-of-fit dari model penelitian yang diajukan dapat 

dilihat pada Tabel IV.13 berikut ini:  

Tabel IV.13 
Hasil Goodness-of-Fit Model 

Goodness-of-fit Indices Cut-off Value Hasil 
Evaluasi 
Model 

Chi-Square (c2) 
 
Significance Probability (p) 
CMIN/DF 
GFI 
AGFI 
TLI 
CFI 
RMSEA 

Diharapkan kecil c2 dengan 
DF 50 adalah 67,50481 
³ 0,05 
£ 2,0  
³ 0,9 
³ 0,9 
³ 0,9 
³ 0,9 
£ 0,08 

67,045 
 
0,054 
1,341 
0,917 
0,871 
0,916 
0,936 
0,052 

Baik  
 
Baik 
Baik 
Baik 
Marginal  
Baik 
Baik 
Baik  

Sumber : Data primer yang diolah, 2009. 

Tujuan analisis Chi-Square (c2) adalah mengembangkan dan 

menguji model yang sesuai dengan data. Dalam pengujian ini nilai c2 yang 

rendah dan menghasilkan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 akan 

mengindikasikan tidak ada perbedaan yang signifikan antara matriks 

kovarian data dan matriks kovarian yang diestimasi. Chi-Square sangat 
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sensitif terhadap ukuran sampel. Nilai c2 pada penelitian ini sebesar 

67,045 dengan probabilitas 0,054 menunjukkan bahwa model penelitian 

yang diajukan dapat diterima. 

Normed Chi-Square (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 dengan jumlah koefisien-koefisien estimasi yang 

diharapkan untuk mencapai tingkat kesesuaian. Nilai CMIN/DF pada 

model ini adalah 1,341 menunjukkan bahwa model penelitian ini fit. 

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 yang mendekati 

1 mengisyaratkan model yang diuji memiliki kesesuaian yang baik. 

Dengan tingkat penerimaan yang direkomendasikan ³ 0,9, dapat 

disimpulkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan 

nilai GFI sebesar 0,917. 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) adalah GFI yang 

disesuaikan dengan rasio antara degree of freedom dari model yang 

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

ini adalah 0,871 menunjukkan tingkat kesesuaian yang marginal. 

Tucker Lewis Index (TLI) merupakan alternatif incremental fit 

index yang membandingkan model yang diuji dengan baseline model. TLI 

merupakan indeks kesesuaian model yang kurang dipengaruhi oleh ukuran 
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sampel. Nilai yang direkomendasikan ³ 0,9, dapat disimpulkan bahwa 

model menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik dengan nilai TLI 

sebesar 0,916.  

Comparative Fit Index (CFI) adalah indeks kesesuaian incremental 

yang membandingkan model yang diuji dengan null model. 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 indeks ini relatif tidak sensitif 

terhadap besarnya sampel dan kurang dipengaruhi oleh kerumitan model. 

Dengan memperhatikan nilai yang direkomendasikan ³ 0,9, maka nilai 

CFI sebesar 0,936 menunjukkan bahwa model ini memiliki kesesuaian 

yang baik. 

The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) adalah 

indeks yang digunakan untuk mengkompensasi nilai Chi-Square dalam 

sampel yang besar. Nilai penerimaan yang direkomendasikan £ 0,08, maka 

nilai RMSEA sebesar 0,052 menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik. 

Berdasarkan keseluruhan pengukuran goodness-of-fit tersebut di 

atas mengindikasikan bahwa model yang diajukan dalam penelitian dapat 

diterima.  

2. Analisis Koefisisen Jalur 

Analisis ini dilihat dari signifikansi besaran regression weight 

model yang dapat dilihat pada Tabel IV.14 berikut ini: 
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Tabel IV.14 
Regression Weights 

 
Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 

Persepsi Kualitas pada Merek Ekstensi ¬ 
Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan 
Merek Induk 
Persepsi Kualitas pada Merek Ekstensi ¬ 
Kredibilitas Perusahaan 
Minat Beli pada Merek Ekstensi ¬ 
Persepsi Kualitas pada Merek Ekstensi 

 
 

0,413 
 

0,273 
 

0,311 

 
 

0,156 
 

0,122 
 

0,137 

 
 

2,636 
 

2,248 
 

2,278 

 
 

0,008 
 

0,025 
 

0,023 
 Sumber: Data primer yang diolah, 2009. 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua jalur yang 

dianalisis memiliki hubungan yang signifikan, terlihat dari besarnya 

tingkat signifikansi uji hipotesis yang lebih kecil dari 5%. 

 

F. Pembahasan 

Berikut adalah pembahasan untuk setiap hipotesis dalam penelitian ini: 

1. Hipotesis I 

H1: Semakin tinggi persepsi konsumen akan kualitas produk dalam iklan 

produk merek induk (parent brand), maka akan semakin tinggi 

persepsi kualitas merek ekstensi. 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah persepsi konsumen 

akan kualitas produk dalam iklan produk merek induk berpengaruh 

langsung dan mempunyai hubungan yang positif pada persepsi kualitas 

merek ekstensi. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel IV.14 dimana 

nilai C.R persepsi konsumen akan kualitas produk dalam iklan produk 

merek induk pada persepsi kualitas merek ekstensi sebesar 2,636 

signifikan pada p < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 
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diterima. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan bahwa persepsi 

konsumen akan kualitas produk dalam iklan produk merek induk memang 

mempunyai pengaruh langsung dan positif pada persepsi kualitas merek 

ekstensi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan persepsi konsumen 

akan kualitas produk dalam iklan produk merek induk mengakibatkan 

meningkatnya persepsi kualitas merek ekstensi atau dengan kata lain 

semakin tinggi persepsi konsumen akan kualitas produk dalam iklan 

produk merek induk maka persepsi kualitas merek ekstensi juga semakin 

tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Magdalena Sutantio (2004). 

2. Hipotesis II 

H2: Semakin tinggi kredibilitas perusahaan, maka akan semakin tinggi 

pula persepsi kualitas merek ekstensi (extended brand). 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kredibilitas 

perusahaan berpengaruh langsung dan mempunyai hubungan yang positif 

pada persepsi kualitas merek ekstensi. Berdasarkan hasil perhitungan pada 

Tabel IV.14 dimana nilai C.R kredibilitas perusahaan pada persepsi 

kualitas merek ekstensi sebesar 2,248 signifikan pada p < 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis 2 diterima. Artinya, secara statistik dapat 

ditunjukkan bahwa kredibilitas perusahaan memang mempunyai pengaruh 

langsung dan positif pada persepsi kualitas merek ekstensi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kredibilitas perusahaan mengakibatkan 

meningkatnya persepsi kualitas merek ekstensi atau dengan kata lain 
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semakin tinggi kredibilitas perusahaan maka persepsi kualitas merek 

ekstensi juga semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Magdalena Sutantio (2004). 

3. Hipotesis III 

H3: Semakin tinggi persepsi kualitas merek ekstensi (extended brand), 

maka semakin tinggi minat beli konsumen terhadap produk tersebut. 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah persepsi kualitas 

merek ekstensi berpengaruh langsung dan mempunyai hubungan yang 

positif pada minat beli konsumen. Berdasarkan hasil perhitungan pada 

Tabel IV.14 dimana nilai C.r persepsi kualitas merek ekstensi pada minat 

beli konsumen sebesar 2,278 signifikan pada p < 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis 3 diterima. Artinya, secara statistik dapat 

ditunjukkan bahwa persepsi kualitas merek ekstensi memang mempunyai 

pengaruh langsung dan positif pada minat beli konsumen. Hal ini 

mengindikasikan bahwa peningkatan persepsi kualitas merek ekstensi 

mengakibatkan meningkatnya minat beli konsumen atau dengan kata lain 

semakin tinggi persepsi kualitas merek ekstensi maka minat beli 

konsumen juga semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Sutantio (2004). 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan tentang hal-hal yang terkait dengan kesimpulan 

hasil penelitian dan saran peneliti untuk perusahaan dan penelitian kedepan. 

 

A. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh persepsi kualitas produk 

dalam iklan merek induk dan kredibilitas perusahaan terhadap minat beli pada 

merek ekstensi dengan persepsi kualitas pada merek ekstensi sebagai 

pemediasi, dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Hipotesis I, yaitu semakin tinggi persepsi konsumen akan kualitas produk 

dalam iklan produk merek induk (parent brand), maka akan semakin 

tinggi persepsi kualitas merek ekstensi (extended brand). Hipotesis I ini 

terdukung secara empiris, yaitu dengan C.R positif sebesar 2,636 dengan 

nilai S.E sebesar 0,156 signifikan pada p < 0,05; maka dapat disimpulkan 

bahwa Hipotesis I diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Magdalena Sutantio (2004). 

2. Hipotesis II, yaitu semakin tinggi kredibilitas perusahaan, maka akan 

semakin tinggi pula persepsi kualitas merek ekstensi (extended brand). 

Hipotesisis II ini terdukung secara empiris, yaitu dengan C.R positif 

sebesar 2,248 dengan nilai S.E sebesar 0,122 signifikan pada p < 0,05; 
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maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis II diterima. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Sutantio (2004). 

3. Hipotesis III, yaitu semakin tinggi  persepsi kualitas merek ekstensi 

(extended brand) maka semakin tinggi minat beli konsumen terhadap 

produk tersebut. Hipotesis III ini terdukung secara empiris, yaitu yaitu 

dengan C.R positif sebesar 2,278 dengan nilai S.E sebesar 0,137 signifikan 

pada p < 0,05; maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis III diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Magdalena Sutantio (2004). 

 

B. KETERBATASAN PENELITIAN 

1. Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, antara lain tidak adanya 

standard kuesioner sehingga penulis menggunakan instrumen penelitian 

yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. 

2. Dalam penelitian ini juga dapat dilihat terdapat berbagai macam contoh 

produk yang melakukan ekstensi merek, namun penelitian ini hanya 

mengambil salah satu contoh produk yaitu Pepsodent. Karena penelitian 

ini hanya meneliti satu kategori produk dan satu merek dalam kategori 

produk tersebut sehingga generalisasi hasil penelitian relatif rendah. 
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C. SARAN 

1. Mengingat ektensi merek adalah salah satu keputusan penting dalam 

perusahaan, maka pihak manajemen perlu memfokuskan diri bagaimana 

meningkatkan peluang sukses ekstensi merek. Manajemen PT. Unilever 

hendaknya dapat menyusun strategi bisnis dalam melakukan brand 

extension pada produk-produknya agar tidak terkena dampak negatif atau 

kegagalan dalam melakukan strategi ekstensi merek. Antara lain dengan 

meningkatkan efektifitas iklan merek induk dalam mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap kualitas dari produk yang diiklankan tersebut. 

2. PT. Unilever harus lebih menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan 

pelayanan pasca jualnya pada konsumen. Dengan produk yang berkualitas 

tinggi dan layanan pasca jual yang baik, maka konsumen akan merasa 

diperhatikan dan ada jaminan akan kualitas produk yang dijual oleh 

perusahaan sehingga hal ini akan meningkatkan kredibilitas perusahaan. 

3. Hal lain yang kiranya dapat dikembangkan dalam penelitian lanjutan 

adalah dengan menghubungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

minat beli pada merek ekstensi, diantaranya yaitu jenis kelamin, usia, atau 

penghasilan. Dengan demikian penelitian lanjutan dapat semakin 

memberikan gambaran yang lebih spesifik terhadap minat beli merek 

ekstensi. 
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KUESIONER PENELITIAN 

Dengan Hormat,   

Sehubungan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul “Pengaruh Persepsi 

Kualitas Produk Dalam Iklan Merek Induk Dan Kredibilitas Perusahaan Terhadap Minat 

Beli Pada Merek Ekstensi Dengan Persepsi Kualitas Pada Merek Ekstensi Sebagai 

Pemediasi (Studi Kasus Merek Pepsodent Pada Mahasiswa S1 Non Reguler Fakultas 

Ekonomi UNS)”, maka untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan penelitian ini, saya 

mohon kesediaan Saudara mengisi daftar pertanyaan yang saya ajukan. Kesediaan 

Saudara merupakan bantuan yang sangat bernilai bagi saya. 

 Akhir kata, atas bantuan dan kelapangan hati Saudara, saya 

ucapkan banyak terima kasih 

Hormat Saya, 

 

                                                       (Cahyono / F1204007) 

Silakan menjawab pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang (X)  

pada jawaban (kotak) yang sesuai untuk membantu mengklasifikasi 

tanggapan Anda: 

Nama        : 

Usia          : 

Jurusan     : 

Jenis kelamin   :    • Pria   • Wanita 

 

 

 

 

STS : Sangat Tidak Setuju, TS : Tidak Setuju, N : Netral, S : Setuju, SS : Sangat Setuju 

 

 

 

Apakah Saudara pernah mendengar pasta gigi merek Pepsodent :     • Ya   • Tidak 

Apakah Saudara tahu dan ingat iklan produk pasta gigi merek Pepsodent :    • Ya   • Tidak 

Apakah Suadara pernah memakai pasta gigi merek Pepsodent    :     • Ya   • Tidak 

Sudah berapa lama Saudara memakai pasta gigi merek Pepsodent  :   • < 1 Tahun 

•  >1 Tahun  

Apakah Suadara pernah mendengar mouthwash merek Pepsodent    :     • Ya   • Tidak 

Jika jawabannya ya, lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Jika jawabannya tidak, berhenti 
sampai disini.         
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A. Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan Merek Induk 

NO KETERANGAN  TANGGAPAN  

1. Iklan Pepsodent adalah iklan pasta gigi yang pertama Saya ingat 
dibandingkan iklan produk pasta gigi merek lain  

   •       •       •       •       • 
   STS   TS     N      S      SS 

2. Saya percaya informasi yang disampaikan dalam iklan pasta gigi 
Pepsodent tersebut adalah informasi yang benar  

   •       •       •       •       • 
   STS   TS     N      S      SS 

3. Saya yakin Pepsodent berkualitas bagus    •       •       •       •       • 
   STS   TS     N      S      SS 

 

 

B. Kredibilitas Perusahaan 

NO KETERANGAN  TANGGAPAN  

1. 
Menurut saya kemampuan yang dimiliki Unilever sebagai produsen 
mempunyai kesesuaian dan reputasi yang tinggi untuk memproduksi 
pasta gigi Pepsodent 

   •       •       •       •       • 
   STS   TS     N      S      SS 

2. Menurut Saya produk yang dikeluarkan oleh Unilever adalah produk 
yang berkualitas 

   •       •       •       •       • 
   STS   TS     N      S      SS 

3. Unilever adalah perusahaan yang dapat dipercaya    •       •       •       •       • 
   STS   TS     N      S      SS 

 

 

C. Persepsi Kualitas Merek Ekstensi 

NO KETERANGAN  TANGGAPAN  

1. Menurut saya mouthwash (cairan pembersih mulut) Pepsodent memiliki 
aroma dan rasa yang dapat menyegarkan mulut 

   •       •       •       •       • 
   STS   TS     N      S      SS 

2. Menurut saya mouthwash Pepsodent mempunyai kemampuan merawat 
kesehatan mulut  

   •       •       •       •       • 
   STS   TS     N      S      SS 

3. Saya percaya dengan kualitas mouthwash Pepsodent    •       •       •       •       • 
   STS   TS     N      S      SS 

 

 

D. Minat Beli Merek Ekstensi 

NO KETERANGAN  TANGGAPAN  

1. 
Saya memilih mouthwash Pepsodent karena setelah saya 
membandingkan dengan produk lain yang sejenis ternyata mouthwash 
Pepsodent lebih unggul 

   •       •       •       •       • 
   STS   TS     N      S      SS 

2. Saya berminat untuk membeli mouthwash Pepsodent    •       •       •       •       • 
   STS   TS     N      S      SS 

3. Saya akan mereferensikan mouthwash Pepsodent ini kepada saudara, 
family atau teman 

   •       •       •       •       • 
   STS   TS     N      S      SS 
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NO PKPIMI1 PKPIMI2 PKPIMI3 KP1 KP2 KP3 PKME1 PKME2 PKME3 MBME1 MBME2 MBME3 

1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 
2 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
6 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 
7 3 4 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 
8 5 3 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 
9 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
11 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 4 
12 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 
13 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
14 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
15 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
16 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
17 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 
18 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 
19 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
20 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
21 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
22 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
24 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
25 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
27 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
28 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
29 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 
30 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 
31 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
32 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 
33 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
34 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 
35 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
36 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
37 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 
38 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 
39 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
40 5 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 
41 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 
42 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 5 
43 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
44 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 
45 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 
46 5 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 5 
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47 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
48 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 
49 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 
50 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
51 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
52 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 
53 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
55 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
56 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
57 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 
58 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 
59 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 
60 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
61 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 
63 3 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
65 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
66 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 
67 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
68 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 
69 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 
70 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 
71 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
73 3 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 
74 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 
75 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
76 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
77 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
78 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 4 3 
79 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
80 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
81 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 
82 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
83 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
84 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
85 5 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 
86 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
87 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
88 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 
89 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 
90 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
92 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
93 5 4 5 4 4 4 4 3 3 5 4 3 
94 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
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95 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
96 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 4 
97 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 
98 3 4 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 
99 3 3 3 5 3 4 4 4 3 5 4 4 
100 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 
101 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
102 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
103 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
104 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 
105 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 
106 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 
107 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
108 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
109 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 
110 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
111 5 5 5 3 4 3 4 4 3 5 4 4 
112 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 
113 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 
114 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
115 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
116 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
117 5 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 4 
118 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
119 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 
120 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 3 4 
121 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 
122 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 
123 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
124 5 4 4 3 2 3 4 4 4 5 4 5 
125 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 
126 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
127 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
128 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
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Frequencies 
Statistics 

 

 

Frequency Table 
 
 Usia 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
18 14 10.9 10.9 10.9 
19 22 17.2 17.2 28.1 
20 30 23.4 23.4 51.6 
21 48 37.5 37.5 89.1 
22 14 10.9 10.9 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
 
 Jenis Kelamin 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Laki-laki 55 43.0 43.0 43.0 
Perempu
an 73 57.0 57.0 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
 

Jurusan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Manajemen 58 45.3 45.3 45.3 
Ekonomi 
Pembangunan 29 22.7 22.7 68.0 

Akuntansi 41 32.0 32.0 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
  
 
 
 
 

Usia 

Jeni
s 

Kel
ami
n 

Juru
san 

PK
PIM
I1 

PKPI
MI2 

PK
PIM
I3 KP1 KP2 KP3 

PK
ME
1 

 
 
 
P
K
M
E
2 

PK
ME
3 

MB
ME
1 

MB
ME
2 

MB
ME
3 

128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 PKPIMI1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
3 22 17.2 17.2 17.2 
4 70 54.7 54.7 71.9 
5 36 28.1 28.1 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
 

PKPIMI2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
3 25 19.5 19.5 19.5 
4 76 59.4 59.4 78.9 
5 27 21.1 21.1 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
 
 PKPIMI3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
3 21 16.4 16.4 16.4 
4 82 64.1 64.1 80.5 
5 25 19.5 19.5 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
 
 KP1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
3 50 39.1 39.1 39.1 
4 63 49.2 49.2 88.3 
5 15 11.7 11.7 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
 
 KP2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
2 1 .8 .8 .8 
3 69 53.9 53.9 54.7 
4 52 40.6 40.6 95.3 
5 6 4.7 4.7 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   
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 KP3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
3 40 31.3 31.3 31.3 
4 81 63.3 63.3 94.5 
5 7 5.5 5.5 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
 
 PKME1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
3 30 23.4 23.4 23.4 
4 87 68.0 68.0 91.4 
5 11 8.6 8.6 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
 
 PKME2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
3 51 39.8 39.8 39.8 
4 76 59.4 59.4 99.2 
5 1 .8 .8 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
 
 PKME3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
3 70 54.7 54.7 54.7 
4 56 43.8 43.8 98.4 
5 2 1.6 1.6 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
 
 MBME1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
2 1 .8 .8 .8 
3 55 43.0 43.0 43.8 
4 46 35.9 35.9 79.7 
5 26 20.3 20.3 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   
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 MBME2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
2 1 .8 .8 .8 
3 68 53.1 53.1 53.9 
4 54 42.2 42.2 96.1 
5 5 3.9 3.9 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
 
 MBME3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
3 26 20.3 20.3 20.3 
4 81 63.3 63.3 83.6 
5 21 16.4 16.4 100.0 

Valid 

Total 128 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

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



 cix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VALIDITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 cx 

Factor Analysis 
 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .619 

Approx. Chi-Square 320.097 
df 66 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. .000 

 
 
 Communalities 
 

  Initial Extraction 
PKPIMI1 1.000 .579 
PKPIMI2 1.000 .660 
PKPIMI3 1.000 .675 
KP1 1.000 .612 
KP2 1.000 .622 
KP3 1.000 .686 
PKME1 1.000 .382 
PKME2 1.000 .720 
PKME3 1.000 .795 
MBME1 1.000 .571 
MBME2 1.000 .667 
MBME3 1.000 .470 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

 
Total Variance Explained 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Comp
onent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

 Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % 
1 2.444 20.367 20.367 2.444 20.367 20.367 1.933 16.108 16.108 
2 2.279 18.995 39.362 2.279 18.995 39.362 1.871 15.591 31.699 
3 1.436 11.968 51.330 1.436 11.968 51.330 1.852 15.435 47.133 
4 1.279 10.658 61.988 1.279 10.658 61.988 1.783 14.854 61.988 
5 .815 6.793 68.781       
6 .773 6.444 75.225       
7 .695 5.788 81.014       
8 .635 5.293 86.307       
9 .509 4.241 90.548       

10 .483 4.023 94.571       
11 .371 3.088 97.659       
12 .281 2.341 100.000       
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 Component Matrix(a) 
 

Component 

  1 2 3 4 
PKPIMI1 .509       
PKPIMI2 .593       
PKPIMI3 .518       
KP1   .631     
KP2   .649     
KP3   .777     
PKME1 .532       
PKME2 .582   -.592   
PKME3 .573   -.622   
MBME1         
MBME2 .539       
MBME3         

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  4 components extracted. 
 
 
Rotated Component Matrix(a) 
 

Component 

  1 2 3 4 
PKPIMI1     .714   
PKPIMI2     .754   
PKPIMI3     .814   
KP1 .777       
KP2 .787       
KP3 .776       
PKME1   .502     
PKME2   .825     
PKME3   .883     
MBME1       .748 
MBME2       .785 
MBME3       .677 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. 
a  Rotation converged in 6 iterations. 
 
 
Component Transformation Matrix 
 

Component 1 2 3 4 
1 -.149 .627 .596 .479 
2 .792 .215 -.375 .431 
3 .058 -.747 .345 .566 
4 .589 -.057 .621 -.514 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   Rotation Method: Varimax with Kaiser  
Normalization 

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



 cxii 

  
 
 
 

 
 
 

RELIABILITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 cxiii 

Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
PKPIMI1        8.0469         1.1316        .4367           .6384 
PKPIMI2        8.1406         1.1297        .4831           .5733 
PKPIMI3        8.1250         1.1496        .5315           .5146 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    128.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .6700 

 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
KP1            7.2344          .9840        .4951           .6479 
KP2            7.4688         1.0856        .4956           .6376 
KP3            7.2188         1.1014        .5754           .5498 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    128.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .7014 
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Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
PKME1          7.0781          .8442        .3358           .7252 
PKME2          7.3203          .7706        .5147           .4866 
PKME3          7.4609          .7071        .5522           .4266 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    128.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .6517 

 
 
Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
MBME1          7.4531          .9584        .4432           .5081 
MBME2          7.7188         1.2431        .5006           .4254 
MBME3          7.2500         1.3701        .3574           .6036 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    128.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .6152 
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Variable Summary (Group number 1) 
 
Your model contains the following variables  
 
Observed, endogenous variables 

pkpimi3 
pkpimi2 
pkpimi1 
kp3 
kp2 
kp1 
pkme3 
pkme2 
pkme1 
mbme1 
mbme2 
mbme3 

Unobserved, endogenous variables 
Persepsi Kualitas pada Merek Ekstensi 
Minat Beli pada Merek Ekstensi 

Unobserved, exogenous variables 
Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan Merek Induk 
e3 
e2 
e1 
Kredibilitas Perusahaan 
e6 
e5 
e4 
e9 
e8 
e7 
e10 
e11 
e12 
z1 
z2 

 
Variable counts  
Number of variables in your model: 30 

Number of observed variables: 12 

Number of unobserved variables: 18 

Number of exogenous variables: 16 

Number of endogenous variables: 14 
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Parameter summary  
 Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 18 0 0 0 0 18 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 11 1 16 0 0 28 

Total 29 1 16 0 0 46 
 
Assessment of normality  
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

mbme3 3.000 5.000 .017 .080 -.274 -.634 

mbme2 2.000 5.000 .496 2.289 -.461 -1.065 

mbme1 2.000 5.000 .350 1.618 -1.087 -2.510 

pkme1 3.000 5.000 -.076 -.350 .069 .160 

pkme2 3.000 5.000 -.264 -1.221 -1.477 -3.412 

pkme3 3.000 5.000 .441 2.035 -1.127 -2.602 

kp1 3.000 5.000 .359 1.657 -.762 -1.759 

kp2 2.000 5.000 .574 2.652 -.369 -.852 

kp3 3.000 5.000 -.049 -.227 -.407 -.940 

pkpimi1 3.000 5.000 -.125 -.578 -.753 -1.738 

pkpimi2 3.000 5.000 -.013 -.061 -.538 -1.242 

pkpimi3 3.000 5.000 -.011 -.051 -.216 -.499 

Multivariate     -.580 -.179 
 
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance)  
Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

7 29.764 .003 .322 

125 23.700 .022 .782 

40 23.454 .024 .599 

117 21.559 .043 .802 

8 21.074 .049 .761 

48 21.034 .050 .619 

46 20.565 .057 .601 

29 20.223 .063 .560 

98 19.922 .069 .519 

127 18.820 .093 .761 

71 18.493 .102 .762 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

112 18.145 .111 .776 

9 18.145 .111 .679 

32 18.011 .115 .625 

99 17.687 .126 .652 

102 17.252 .140 .729 

122 16.545 .168 .882 

73 16.544 .168 .824 

61 16.542 .168 .754 

3 16.542 .168 .671 

17 16.434 .172 .632 

100 16.424 .173 .545 

16 16.357 .175 .486 

124 16.120 .186 .516 

88 16.054 .189 .460 

96 15.959 .193 .422 

78 15.945 .194 .345 

1 15.650 .208 .414 

27 15.120 .235 .622 

63 14.821 .251 .703 

59 14.577 .265 .754 

52 14.520 .269 .715 

70 14.277 .283 .768 

128 14.271 .284 .706 

93 14.075 .296 .741 

110 14.012 .300 .708 

49 13.929 .305 .686 

118 13.727 .319 .730 

28 13.727 .319 .663 

113 13.620 .326 .656 

105 13.611 .326 .590 

26 13.548 .331 .556 

116 13.548 .331 .481 

107 13.509 .333 .432 

58 13.482 .335 .377 

111 13.398 .341 .360 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

57 13.318 .346 .341 

120 13.248 .351 .317 

104 13.098 .362 .343 

11 12.945 .373 .372 

43 12.670 .393 .488 

109 12.363 .417 .630 

121 12.363 .417 .560 

44 12.219 .428 .591 

97 12.190 .431 .542 

85 12.084 .439 .547 

15 12.059 .441 .495 

50 11.947 .450 .505 

55 11.559 .482 .711 

56 11.551 .482 .654 

5 11.378 .497 .708 

51 11.233 .509 .741 

20 11.011 .528 .816 

41 10.995 .529 .775 

66 10.904 .537 .775 

18 10.901 .537 .721 

53 10.870 .540 .681 

12 10.827 .544 .646 

34 10.827 .544 .579 

38 10.827 .544 .508 

35 10.625 .561 .596 

81 10.560 .567 .578 

119 10.440 .577 .601 

2 10.419 .579 .548 

60 10.419 .579 .477 

21 10.284 .591 .513 

14 10.281 .591 .444 

114 10.221 .597 .421 

36 10.221 .597 .352 

24 10.221 .597 .287 

42 10.184 .600 .252 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

19 9.982 .618 .330 

68 9.846 .629 .365 

47 9.725 .640 .389 

80 9.679 .644 .355 

108 9.484 .661 .439 

30 9.478 .662 .371 

106 9.478 .662 .302 

76 9.410 .668 .286 

101 9.410 .668 .225 

74 9.235 .683 .280 

94 9.154 .690 .272 

86 9.154 .690 .212 

67 9.154 .690 .160 

31 9.154 .690 .116 

22 9.154 .690 .082 

83 9.039 .700 .088 

37 8.911 .710 .099 

45 8.809 .719 .101 

69 8.809 .719 .069 

 
Computation of degrees of freedom  

Number of distinct sample moments: 78 

Number of distinct parameters to be estimated: 28 

Degrees of freedom (78 - 28): 50 

 
Result  
Minimum was achieved 
Chi-square = 67.045 
Degrees of freedom = 50 
Probability level = .054 
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Scalar Estimates  
Maximum Likelihood Estimates 
Regression Weights 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Persepsi Kualitas 
pada Merek 
Ekstensi 

<--- 
Persepsi Kualitas Produk 
Dalam Iklan Merek 
Induk 

.413 .156 2.636 .008  

Persepsi Kualitas 
pada Merek 
Ekstensi 

<--- Kredibilitas Perusahaan .273 .122 2.248 .025  

Minat Beli pada 
Merek Ekstensi 

<--- Persepsi Kualitas pada 
Merek Ekstensi 

.311 .137 2.278 .023  

pkpimi3 <--- 
Persepsi Kualitas Produk 
Dalam Iklan Merek 
Induk 

1.000     

pkpimi2 <--- 
Persepsi Kualitas Produk 
Dalam Iklan Merek 
Induk 

1.140 .245 4.644 ***  

pkpimi1 <--- 
Persepsi Kualitas Produk 
Dalam Iklan Merek 
Induk 

.839 .198 4.241 ***  

kp3 <--- Kredibilitas Perusahaan 1.000     

kp2 <--- Kredibilitas Perusahaan .686 .155 4.437 ***  

kp1 <--- Kredibilitas Perusahaan .743 .169 4.409 ***  

pkme3 <--- Persepsi Kualitas pada 
Merek Ekstensi 

1.000     

pkme2 <--- Persepsi Kualitas pada 
Merek Ekstensi 

.726 .156 4.651 ***  

pkme1 <--- Persepsi Kualitas pada 
Merek Ekstensi 

.491 .135 3.643 ***  

mbme1 <--- Minat Beli pada Merek 
Ekstensi 

1.000     

mbme2 <--- Minat Beli pada Merek 
Ekstensi 

1.153 .342 3.368 ***  

mbme3 <--- Minat Beli pada Merek 
Ekstensi 

.608 .170 3.581 ***  
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Standardized Regression Weights 

   Estimate 

Persepsi Kualitas pada 
Merek Ekstensi 

<--- Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan 
Merek Induk 

.368 

Persepsi Kualitas pada 
Merek Ekstensi 

<--- Kredibilitas Perusahaan .293 

Minat Beli pada Merek 
Ekstensi 

<--- Persepsi Kualitas pada Merek 
Ekstensi 

.333 

pkpimi3 <--- Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan 
Merek Induk 

.674 

pkpimi2 <--- Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan 
Merek Induk 

.721 

pkpimi1 <--- Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan 
Merek Induk 

.509 

kp3 <--- Kredibilitas Perusahaan .883 

kp2 <--- Kredibilitas Perusahaan .554 

kp1 <--- Kredibilitas Perusahaan .547 

pkme3 <--- Persepsi Kualitas pada Merek 
Ekstensi 

.854 

pkme2 <--- Persepsi Kualitas pada Merek 
Ekstensi 

.652 

pkme1 <--- Persepsi Kualitas pada Merek 
Ekstensi 

.406 

mbme1 <--- Minat Beli pada Merek Ekstensi .543 

mbme2 <--- Minat Beli pada Merek Ekstensi .831 

mbme3 <--- Minat Beli pada Merek Ekstensi .424 

 
Covariances 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Persepsi Kualitas Produk 
Dalam Iklan Merek 
Induk 

<--> 
Kredibilitas 
Perusahaan -.067 .025 -2.643 .008  

 
Correlations 

   Estimate 

Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan 
Merek Induk 

<--> Kredibilitas 
Perusahaan 

-.343 
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Variances 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Persepsi Kualitas Produk Dalam Iklan Merek 
Induk 

  .163 .049 3.297 ***  

Kredibilitas Perusahaan   .234 .057 4.125 ***  

z1   .174 .048 3.637 ***  

z2   .159 .064 2.480 .013  

e3   .196 .040 4.868 ***  

e2   .195 .048 4.091 ***  

e1   .327 .048 6.781 ***  

e6   .066 .044 1.504 .133  

e5   .249 .038 6.583 ***  

e4   .304 .046 6.656 ***  

e9   .076 .040 1.906 .057  

e8   .146 .028 5.267 ***  

e7   .249 .033 7.471 ***  

e10   .427 .073 5.872 ***  

e11   .106 .065 1.634 .102  

e12   .300 .042 7.093 ***  
 
Implied (for all variables) Covariances  
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Covariances 

   M.I. Par Change 

e8 <--> Kredibilitas Perusahaan 8.027 -.054 

e6 <--> e11 6.427 .047 

e1 <--> z2 6.729 .066 

e1 <--> e11 4.727 .057 

e1 <--> e9 7.427 -.060 

e2 <--> z1 5.031 .051 

e2 <--> e9 8.043 .055 

 
Variances 
   M.I. Par Change 
 

Regression Weights 
   M.I. Par Change 

pkme2 <--- Kredibilitas Perusahaan 7.865 -.236 

pkme2 <--- kp2 6.436 -.156 

pkme2 <--- kp3 7.046 -.178 

pkme3 <--- pkpimi1 6.743 -.144 

kp3 <--- mbme2 4.487 .137 

pkpimi1 <--- mbme2 4.782 .200 

pkpimi2 <--- Persepsi Kualitas pada Merek Ekstensi 4.312 .243 

pkpimi2 <--- pkme3 6.569 .229 
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Minimization History  

Iteratio
n  

Negative 
eigenvalue

s 

Condition 
# 

Smallest 
eigenvalue Diameter F NTries Ratio 

0 e 8  -.160 9999.000 386.525 0 9999.000 

1 e 0 25.396  1.794 126.133 20 .796 

2 e 1  -.006 .527 88.444 3 .000 

3 e 0 41.303  .843 72.202 7 .821 

4 e 0 45.620  .421 67.710 1 1.109 

5 e 0 92.554  .264 67.161 1 .937 

6 e 0 141.255  .074 67.046 1 1.006 

7 e 0 151.831  .014 67.045 1 .996 

8 e 0 151.367  .000 67.045 1 1.000 

CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 28 67.045 50 .054 1.341 

Saturated model 78 .000 0   

Independence model 12 332.761 66 .000 5.042 

 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .024 .917 .871 .588 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .069 .677 .618 .573 

 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model .799 .734 .940 .916 .936 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .758 .605 .709 

Saturated model .000 .000 .000 
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 cxxviii 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Independence model 1.000 .000 .000 

 
NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 17.045 .000 42.496 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 266.761 213.520 327.529 

 
FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .528 .134 .000 .335 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 2.620 2.100 1.681 2.579 

RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .052 .000 .082 .439 

Independence model .178 .160 .198 .000 

 
AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 123.045 129.431 202.902 230.902 

Saturated model 156.000 173.789 378.458 456.458 

Independence model 356.761 359.498 390.985 402.985 
 
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .969 .835 1.169 1.019 

Saturated model 1.228 1.228 1.228 1.368 

Independence model 2.809 2.390 3.288 2.831 

 
HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 128 145 

Independence model 33 37 
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Execution time summary 
Minimization: .015 

Miscellaneous: .047 

Bootstrap: .000 

Total: .062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FULL STRUCTURAL EQUATION MODEL 
Standardized Estimates 
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