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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Toko pusat Kopi Babah Kacamata, tepatnya 

terletak di Jalan Kalinyamat nomor 16, Kutowinangun Kidul, Tingkir, Kota 

Salatiga, Jawa Tengah. Kopi Babah Kacamata berdiri sejak tahun 1965.  Pertama 

kali dibuka oleh sepasang suami istri Warsono (Tan Tjun Gwan) dan Lucia 

Rusmiyati, dan sampai saat ini perusahaan ini dijalankan secara turun temurun. 

Selama kurun waktu 52 tahun ini, Kopi Babah Kacamata mengalami 

beberapa perkembangan, diantaranya yang tadinya tidak memiliki merek, sejak 10 

tahun lalu sudah memiliki merek, dan dulunya hanya dikemas plastik bening 

biasa, saat ini kemasannya sudah bervariasi dari kardus dan aluminium foil. Saat 

ini Kopi Babah Kacamata memiliki tiga jenis kemasan yaitu plastik bening, 

kardus, dan aluminium foil. Berbagai macam kemasan yang ada ini pun 

ukurannya bervariasi, dengan harga yang bervariasi pula.  

 

4.2 Analisis Karakteristik Responden 

4.2.1 Karakteristik Responden  

Analisis statistik deskriptif responden dalam penelitian ini meliputi: jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan (Tabel 4.2.1).  

Sampel awal dari penelitian ini berjumlah 120 responden, namun setelah 

dilakukan uji normalitas data, terdapat 14 responden yang tidak memenuhi kriteria 

normalitas, sehingga pada akhirnya responden menjadi 106 saja. 

Tabel 4.2.1 Data Karakteristik Responden: 

No Karakteristik Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 

 

 

2.  

Jenis kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

Usia (tahun) 

a. < 17-21 

b. 22- 26 

 

75 

31 

 

14 

17 

 

70,75 

29,25 

 

13,21 

16,04 
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Lanjutan Tabel 4.2.1 Data Karakteristik Responden 

No 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Karakteristik 

c. 27-31  

d. 32-36  

e. >37  

Pendidikan terakhir 

a. Tidak sekolah 

b. SD 

c. SMP 

d. SMA 

e. Perguruan tinggi  

   (D3/S1/S2/S3) 

Pekerjaan  

a. Pelajar/mahasiswa 

b. BUMN/PNS 

c. Wiraswasta 

d. Pegawai Swasta 

e. Lain-lain  

   (sopir, buruh, ibu rumah  tangga, 

pensiunan, pengangguran, loper 

koran, pembantu rumah tangga, 

rohaniawan) 

Pendapatan (Rp per bulan) 

a. < 1 juta 

b. 1 juta – 1,99 juta 

c. 2 juta – 2,99 juta 

d. 3 juta – 3,99 juta 

e. > 3,99 juta 

Jumlah (orang) 

7 

14 

54 

 

3 

7 

12 

56 

28 

 

 

24 

3 

41 

23 

15 

 

 

 

 

 

28 

46 

13 

6 

13 

Persentase (%) 

6,60 

13,21 

50,94 

 

2,83 

6,60 

11,32 

52,83 

26,42 

 

 

22,64 

2,83 

38,68 

          21,7 

14,15 

 

 

 

 

 

26,42 

43,40 

12,26 

5,66 

12,26 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.2.1, untuk karaketristik jenis kelamin dapat dilihat 

bahwa konsumen kopi Babah Kacamata didominasi oleh konsumen laki-laki.  

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa konsumen kopi Babah Kacamata 

didominasi oleh konsumen berusia >37 tahun.  Dilihat dari pendidikan terakhir, 

konsumen kopi Babah Kacamata didominasi oleh konsumen yang berpendidikan 

terakhir SMA, sedangkan yang paling sedikit adalah responden dengan 

pendidikan terakhir S3 dan D3.  Pekerjaan dari konsumen Kopi Babah Kacamata 

didominasi oleh wiraswasta.  Karakteristik konsumen berdasarkan pendapatan per 

bulan dapat dilihat bahwa responden yang mendominasi adalah responden dengan 

rentang pendapatan Rp 1.000.000,- sampai Rp 1.999.000,- sebanyak 43,4%. 
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Persentase paling rendah untuk pendapatan berada pada rentang Rp 3.000.000,- 

sampai Rp 3.999.000,- dengan persentase 5,66%. 

 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kebiasaan Membeli 

Karakteristik responden berdasarkan kebiasaan membeli dilihat dari: jenis 

kemasan kopi Babah Kacamata yang biasa dibeli, frekuensi pembelian dalam satu 

bulan, seberapa lama konsumen mengonsumsi kopi Babah Kacamata, dan sumber 

informasi kopi Babah Kacamata, seperti disajikan pada Tabel 4.2.2. 

Tabel 4.2.2 Data Karakteristik Responden Berdasarkan Kebiasaan Membeli 

No Karateristik Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4.  

Jenis kemasan yang biasa dibeli 

a. Plastik bening 

b. Alumunium Foil 

c. Kardus 

Frekuensi pembelian dalam satu bulan 

a. satu kali 

b. dua kali 

c. tiga kali 

d. lebih dari tiga kali 

Seberapa lama konsumen mengonsumsi 

a. kurang dari 3 bulan 

b. antara 3 bulan – 6 bulan 

c. antara 6 bulan – 1 tahun 

d. antara 1 tahun – 2 tahun 

e. lebih dari 2 tahun  

Sumber Informasi 

a. Dari teman 

b. Dari iklan 

c. Dari saudara 

d. Tahu sendiri 

e. Dari orang tua 

 

99 

5 

2 

 

23 

35 

13 

35 

 

3 

2 

6 

20 

76 

 

52 

 0 

33 

16 

 5 

 

93,39 

 4,71 

 1,90 

 

21,70 

33,02 

12,26 

33,02 

 

  2,83 

  1,89 

  5,66 

18,87 

70,75 

 

49,06 

       0 

31,13 

15,09 

4,72 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.2.2, jenis kemasan yang biasa dibeli adalah jenis 

kemasan plastik bening, dengan persentase 93,39%.  Sedangkan kemasan yang 

paling jarang dibeli oleh responden adalah kemasan kardus, dengan persentase 

yang sangat rendah yakni 1,90%.  Frekuensi pembelian dalam satu bulan, terlihat 

frekuensi dua kali dan frekuensi lebih dari tiga kali memiliki persentase yang 

sama yakni sebesar 33,02%, hal ini menunjukkan bahwa responden paling banyak 

membeli kopi Babah Kacamata dalam satu bulan sebanyak dua kali dan lebih dari 
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tiga kali.  Responden paling banyak mengonsumsi kopi Babah Kacamata selama 

lebih dari dua tahun, dengan persentase yang sangat tinggi yakni 70,75%.  Dari 

sini terlihat bahwa responden termasuk konsumen yang cukup setia, karena sudah 

mengonsumsi kopi Babah Kacamata dalam waktu yang cukup lama.  Jangka 

waktu 3 bulan sampai 6 bulan menjadi waktu yang paling sedikit dari responden 

dalam mengonsumsi kopi Babah Kacamata, persentasenya hanya sebesar 1,89%.  

Berdasarkan data yang ada, responden sama sekali tidak ada yang mengetahui 

kopi Babah Kacamata melalui iklan, persentasenya sebesar 0%.  Hal ini 

dikarenakan kopi Babah Kacamata memang tidak melakukan promosi melalui 

pengiklanan.  Kopi Babah Kacamata pernah membuat page di  facebook  yang 

awalnya akan digunakan untuk media promosi, namun sang pemilik tidak ada 

cukup waktu untuk mengurusnya dan akhirnya pun terbengkalai.  Responden 

paling banyak mengetahui kopi Babah Kacamata dari teman, dengan presentase 

49,06%.  Untuk sumber informasi tahu sendiri persentasenya sebesar 15,09%. 

Tahu sendiri yang dimaksud disini adalah ketika responden tidak sengaja lewat di 

depan Toko Kopi Babah Kacamata, kemudian mencium aroma kopinya yang 

khas, dan tertarik untuk membeli. 

 

4.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel 

Analisis statistik deskriptif variabel dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kecenderungan  jawaban responden atas  pertanyaan  yang  disajikan  

dalam  kuesioner. Pada  kuesioner,  tersedia  lima  kategori  pilihan  jawaban  

yaitu  Sangat  Tidak  Setuju (STS) dengan skala 1, Tidak Setuju (TS) dengan 

skala 2, Kurang Setuju (KS) dengan skala 3, Setuju (S) dengan skala  4, dan 

Sangat Setuju (SS) dengan skala 5. 

4.3.1 Frekuensi Jawaban Variabel Loyalitas (Y) 

Frekuensi jawaban variabel loyalitas terdiri dari tiga indikator. Indikator 1: 

pembelian dan pengonsumsian secara berulang, indikator 2: mereferensikan 

kepada orang lain, indikator 3: tidak terpengaruh daya tarik produk kopi lain.  

Untuk indikator 1 hanya terdiri dari 1 pernyataan yang berisi “Sudah membeli 

kopi Babah Kacamata sebanyak lebih dari dua kali”.  Indikator 2 terdiri dari 2 
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pernyataan. Pernyataan pertama: “bersedia merekomendasikan kepada orang lain 

mengenai kopi Babah Kacamata. Pernyataan kedua: “Bersedia menceritakan 

pengalaman mengonsumsi kopi Babah Kacamata kepada orang lain”. Dan 

indikator 3 terdiri dari 3 pernyataan. Pernyataan pertama: “tidak akan beralih 

mengonsumsi kopi merek lain”. Pernyataa kedua: “tidak tertarik dengan kopi 

merek lain”. Pernyataan ketiga: “jika ada produk kopi yang ditawarkan dengan 

kualitas yang sama, akan tetap menggunakan kopi Babah Kacamata”.  

Tabel 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Loyalitas 

Skala pengukuran 

 1(STS) 2(TS) 3(KS) 4(S) 5(SS)  

Indikator Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Modus 

1            
Pernyataan 1 0 0 0 0 0 0 43 40,57 63 59,43 5 

2            
Pernyataan 1 0 0 0 0 4 3,78 69 65,09 33 31,13 4 

Pernyataan 2 0 0 1 0,94 6 5,66 62 58,49 37 34,91 4 

 

Pernyataan 1 

 

0 

 

0 

 

4 

 

3,78 

 

36 

 

33,96 

 

51 

 

48,11 

 

15 

 

14,15 

 

4 

Pernyataan 2 0 0 5 4,72 36 33,96 47 44,34 18 16,98 4 

Pernyataan 3 1 0,94 4 3,78 27 25,47 53 50,00 21 19,81 4 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017. 

 Berdasarkan Tabel 4.3.1 pilihan jawaban terbanyak pada indikator 1 

adalah jawaban dengan skor 5 (sangat setuju).  Hal ini dikarenakan untuk masuk 

kategori loyal memang seorang konsumen harus membeli dan mengonsumsi 

produk secara berulang.  Untuk indikator 2 dan indikator 3, pada setiap 

pernyataan jawaban terbanyak adalah jawaban dengan skor 4 (setuju).  Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen kopi Babah Kacamata bersedia mereferensikan 

produk kepada orang lain, dan tidak terpengaruh daya tarik produk kopi lain. 

4.3.2 Frekuensi Jawaban Variabel Persepsi Harga (X1) 

Frekuensi jawaban variabel persepsi harga terdiri dari dua indikator. 

Indikator 1: Perbandingan harga Kopi Babah Kacamata dengan harga kopi merek 

lain, indikator 2: Kesepadanan harga kopi dengan kualitas. Indikator 1 terdiri dari 

3 pernyataan. Pernyataan pertama: “harga kopi Babah Kacamata terjangkau”.  

Pernyataan kedua: “selalu membandingkan harga kopi Babah Kacamata dengan 

harga kopi merek lain sebelum membeli”.  Pernyataan ketiga: “harga kopi Babah 
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Kacamata dapat bersaing dengan harga kopi merek lain. Indikator 2 tediri dari 2 

pernyataan. Pernyataan pertama: “harga kopi Babah Kacamata sesuai dengan 

kualitas produk”. Pernyataan kedua: “harga kopi Babah Kacamata sesuai dengan 

kepuasan yang diperoleh dari produk”. 

Tabel 4.3.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Persepsi Harga 

Skala pengukuran 

 1(STS) 2(TS) 3(KS) 4(S) 5(SS)  

Indikator Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Modus 

1            

Pernyataan 1 0 0 0 0 0 0 90 84,91 16 15,09 4 

Pernyataan 2 3 2,83 32 30,19 32 30,19 38 35,85 1 0,94 4 

 

Pernyataan 3 

2 

0 0 0 0 9 8,49 86 81,13 11 10,38 4 

Pernyataan 1 0 0 0 0 1 0,94 75 70,75 30 28,31 4 

Pernyataan 2 0 0 0 0 0 0 77 72,64 29 27,36 4 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.3.2 untuk indikator 1 maupun indikator 2, dari semua 

pernyataan jawaban terbanyak adalah jawaban dengan skor 4 (setuju).  Dapat 

dilihat bahwa konsumen kopi menganggap kopi Babah Kacamata mampu 

bersaing dengan kopi merek lain, dan harga kopi Babah Kacamata sesuai dengan 

kualitasnya. 

4.3.3 Frekuensi Jawaban Variabel Rasa (X2) 

Frekuensi jawaban variabel rasa memiliki tiga indikator. Indikator 1: 

kesesuaian rasa dengan selera. Indikator 2:  rasa yang memuaskan keinginan. 

Indikator 3: ketepatan rasa dengan kenikmatan. Indikator 1 terdiri dari 2 

pernyataan. Pernyataan pertama: “membeli kopi Babah Kacamata karena rasanya 

sesuai selera”. Pernyataan kedua: “rasa kopi Babah Kacamata memberi ciri khas 

tersendiri”. Indikator 2 terdiri dari 2 pernyataan.  Pernyataan pertama: “rasa dari 

kopi Babah Kacamata memuaskan keinginan”.  Pernyataan kedua: “rasa dari kopi 

Babah Kacamata membuat ingin membeli kembali”.  Untuk indikator 3 hanya 

terdiri dari 1 pernyataan: “rasa yang tepat memberi kenikmatan tersendiri”. 
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Tabel 4.3.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Rasa 

Skala Pengukuran 

 1(STS) 2(TS) 3(KS) 4(S) 5(SS)  

Indikator 

1 

Pernyataan 1 

Frek. 

 

0 

% 

 

0 

Frek. 

 

0 

% 

 

0 

Frek. 

 

0 

% 

 

0 

Frek. 

 

51 

% 

 

48,11 

Frek. 

 

55 

% 

 

51,89 

Modus 

 

5 

Pernyataan 2 0 0 0 0 2 1,88 58 54,72 46 43,40 4 

2            

Pernyataan 1 0 0 0 0 5 4,72 75 70,75 26 24,53 4 

Pernyataan 2 0 0 0 0 2 1,88 68 64,15 36 33,97 4 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.3.3 dapat dilihat bahwa rasa dari kopi Babah 

Kacamata sesuai dengan selera konsumen, memberi ciri khas tersendiri, mampu 

memuaskan keinginan konsumen, dan rasanya nikmat. 

4.3.4 Frekuensi Jawaban Variabel Merek (X3) 

Frekuensi jawaban variabel merek terdiri dari tiga indikator. indikator 1: 

kesadaran merek, indikator 2: persepsi merek, dan indikator 3: loyalitas merek.  

Untuk indikator 1 terdiri dari 1 pernyataan, yaitu: “apabila membeli kopi, yang 

diingat pertama kali adalah kopi Babah Kacamata.  Indikator 2 terdiri dari 3 

pernyataan. Pernyataan pertama: “merek kopi Babah Kacamata mudah 

diucapkan”.  Pernyataan kedua: “kopi Babah Kacamata punya keunggulan lebih 

dibandingkan merek lain”.  Pernyataan ketiga: “membeli kopi Babah Kacamata 

karena mereknya yang terkenal”.  Indikator 3 hanya terdiri dari 1 pernyataan 

yaitu: “dimasa mendatang bila ada kopi merek lain yang lebih bagus, akan tetap 

menggunakan kopi Babah Kacamata”. 

Tabel 4.3.4 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Merek 

Skala Pengukuran 

 1(STS) 2(TS) 3(KS) 4(S) 5(SS)  

Indikator Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Modus 

1            
Pernyataan 1 0 0 1 0,94 22 20,75 64 60,38 19 17,92 4 
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Lanjutan Tabel 4.3.4 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Merek 

 1(STS) 2(TS) 3(KS) 4(S) 5(SS)  

Indikator Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Modus 

2            

Pernyataan 1 0 0 2 1,89 11 10,38 77 72,64 16 15,09 4 

Pernyataan 2 0 0 0 0 9 8,49 73 68,87 24 22,64 4 

Pernyataan 3 2 1,89 13 12,26 51 48,11 38 35,85 2 1,89 3 

3            

Pernyataan 1 0 0 2 1,89 27 25,47 63 59,43 14 13,21 4 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.3.4 dapat dilihat bahwa merek kopi Babah Kacamata 

tertanam di benak konsumen, punya keunggulan lebih dibandingkan kopi lain, dan 

jika ada produk kopi lain yang lebih bagus konsumen akan tetap membeli kopi 

Babah Kacamata.  Namun pada indikator 2 pernyataan 3, jawaban terbanyak 

adalah jawaban dengan skor 3 (kurang setuju).  Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen membeli kopi Babah Kacamata bukan berdasarkan mereknya yang 

terkenal. 

4.3.5 Frekuensi Jawaban Variabel Kemasan (X4) 

Frekuensi jawaban variabel kemasan terdiri atas empat indikator. Indikator 

1: desain kemasan, indikator 2: mutu kemasan, indikator 3: informasi kemasan, 

dan indikator 4: inovasi kemasan. Indikator 1 terdiri dari 3 pernyataan. Pernyataan 

1: “membeli kopi Babah Kacamata karena kemasan atau bungkusnya menarik”. 

Pernyataan 2: “kopi Babah Kacamata dikemas rapi”.  Pernyataan 3: “membeli 

kopi Babah Kacamata karena gambar kemasan yang menarik”.  Indikator 2 terdiri 

dari 1 pernyataan yaitu: “membeli kopi Babah Kacamata karena kemasan dapat 

melindungi isi”.  Indikator  3 terdiri dari 2 pernyataan. Pernyataan pertama: 

“informasi/keterangan yang ada pada kemasan memberi penjelasan untuk 

meyakinkan anda membeli kopi Babah Kcamata”. Pernyataan kedua: 

“informasi/keterangan yang tertera pada kemasan menambah wawasan anda untuk 

membeli kopi Babah Kacamata”.  Indikator 4 terdiri dari 1 pernyataan yaitu: 

“penambahan inovasi kemasan meyakinkan anda untuk membeli kopi Babah 

Kacamata”. 
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 Tabel 4.3.5 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kemasan 

Skala Pengukuran 

 1(STS) 2(TS) 3(KS) 4(S) 5(SS)  

Indikator Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Modus 

1            

Pernyaatan 1 4 3,77 29 27,36 47 44,34 24 22,64 2 1,89 3 

Pernyataan 2 0 0 4 3,77 17 16,04 76 71,70 9 8,49 4 

Pernyataan 3 4 3,77 29 27,36 39 36,79 33 31,13 1 0,94 3 

2            
Pernyataan 1 2 3,77 11 10,38 24 22,64 63 59,43 6 5,66 4 

3            
Pernyataan 1 0 0 9 8,49 31 29,25 59 55,66 7 6,60 4 

Pernyataan 2 0 0 9 8,49 35 33,02 60 56,60 2 3,77 4 

4            

Pernyataan 1 0 0 6 5,66 15 14,15 76 71,70 9 8,49 4 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.3.5 dapat dilihat bahwa jawaban terbanyak dari 

jawaban dengan skor 3 (kurang setuju) terdpat pada indikator 1, pernyataan 1 dan 

pernyataan 3.  Hal ini menunjukkan bahwa konsumen membeli kopi Babah 

Kacamata bukan berdasarkan desain dan gambar kemasan yang menarik.  Pada 

indikator-indikator 2, 3, dan 4 jawaban terbanyak adalah jawaban dengan skor 4 

(setuju).  Hal ini menunjukkan bahwa konsumen membeli kopi Babah Kacamata 

berdasarkan mutu kemasan, informasi kemasan, dan inovasi kemasan. 

 

4.4 Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil Uji validitas 28 butir pertanyaan dari kuesioner penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 4.4.1 (lampiran 3).  Responden dalam penelitian ini sebanyak 120 

orang, sehingga didapatkan rtabeladalah0,1793 dengan signifikansi 5% dan rtabel = 

0,2343 selang kepercayaan 1%.  Butir soal yang valid adalah yang memiliki nilai 

nilai koefisien> rtabel.  Dengan demikian seluruh butir pertanyaan yang dibuat 

dinyatakan valid.  Sedangkan hasil uji reliabilitas pada 28 butir pertanyaan yang 

dibuat dinyatakan reliabel dengan nilai Cronbach’s alpha sebesar 0.840 dimana 

nilai tersebut> 0.80 – 1.00, sehingga dapat dikatakan instrumen penelitian tersebut 

reliabilitasnya sangat baik (Sekaran, 2006). 
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4.4.2 Uji Normalitas Data 

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis SEM adalah 

data yang dianalisis harus memiliki distribusi normal.  Uji normalitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau 

tidaksesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam metode Maximum 

Likelihood Estimation.  Data dikatakan normal apabila angka Critical Ratio (c.r) 

ada diantara -2,58 sampai 2,58.  Namun jika angka tersebut ada di bawah -2,58 

atau di atas 2,58 dapat dikatakan tidak normal.  Nilai c.r dapat menjadi tidak 

normal karena masih adanya data yang outlier.  Data yang dikatakan outlier 

adalah data yang probabilitasnya (p) yaitu p1 atau p2 lebih kecil dari 0,05.  Data 

yang bebas dari outlier harus memiliki p1 atau p2 > 0,05 (Wijaya, 2009). 

Dalam uji normalitas data, dilakukan dua kali uji untuk mendapatkan data 

yang benar-benar berdistribusi normal.  Pada pengujian pertama, nilai c.r masih 

sangat tinggi, yaitu 8,008 (lampiran 4), dan dari 120 data responden yang ada 

terdapat 14 data responden yang outlier, sehingga ke-14 data tersebut harus 

dibuang (lampiran 5).  Pada pengujian kedua setelah 14 data outlier dibuang dan 

data responden hanya sisa 106 data, nilai c.r yang didapat turun dan sudah 

memenuhi syarat data berdistribusi normal yaitu sebesar 0,519. (lampiran 6).  

4.5 Uji Goodness of Fit  

 Pengujian goodness of fit dilakukan dengan menggunakan software IBM 

AMOS 22.0. Berdasarkan output yang dihasilkan, analisis goodness of fit bisa 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Goodness of Fit 

Indeks Nilai Kritis Nilai Keterangan 

Chi-Square (X2) Diharapkan kecil 154,735 Kurang Baik 

Probability Level ≥  0,05 ,000 Kurang baik 

CMIN/DF 

GFI 

AGFI 

RMSEA 

TLI 

CFI 

NFI 

 

< 2,00/3,00 

≥ 0,90 

≥ 0,90 

≥ 0,08 

≥ 0,90 

≥ 0,90 

≥ 0,90 

 

1,934 

,846 

,769 

,0,94 

,795 

,844 

,735 

Fit 

Fit marginal 

Fit marginal 

Kurang baik 

Fit marginal 

Fit marginal 

Fit marginal 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017 
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Dari hasil pengujian diatas, terlihat hasil pengujian goodness of fit.  

Dimulai dari nilai chi square yang menunjukkan angka 154,735.  Untuk nilai 

CMIN/DF dinilai sudah fit karena sudah sesuai syarat yaitu berada dibawah nilai 

kritis (<2,00/3,00).  Nilai GFI menunjukkan tingkat ketepatan suatu model dalam 

menghasilkan mariks kovarians yang teramati. Berdasarkan tabel, nilai GFI 

masuk ke dalam fit marginal karena masih dibawah nilai yang diharapkan (≥ 

0,90).  AGFI merupakan pengembangan dari GFI yang disesuaikan dengan degree 

of freedom yang tersedia untuk menguji diterima tidaknya model. Dengan  nilai 

GFI yang fit marginal, maka nilai AGFI juga berada pada fit marginal.  Dengan 

nilai RMSEA sebesar 0,094 maka dikatakan kurang baik, karena syarat RMSEA 

masuk kriteria good fit adalah ≤ 0,08. 

TLI dikenal juga sebagai Non Normed Fit Index (NNFI). Nilai TLI 

berkisar di antara 0 sampai 1.  Nilai 0,795 dianggap fit marginal karena berada di 

bawah nilai yang diharapkan (≥ 0,90).  CFI merupakan bentuk revisi dari NFI 

yang mempertimbangkan ukuran sampel, yang dapat menguji dengan baik bahkan 

ketika ukuran sampel kecil.  Nilai CFI berkisar di antara 0 sampai 1.  Dengan nilai 

0,844 nilai CFI dikatakan fit marginal.  NFI merupakan  besarnya ketidakcocokan 

antara model yang menjadi target dengan model dasar.  Nilainya berkisar di antara 

0 sampai 1.  Nilai 0,735 dikatakan fit marginal karena berada di bawah nilai yang 

diharapkan. 

4.6 Uji Measurement Model 

 Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian Measurement Model. 

measurement model adalah hubungan antara indikator dengan variabel yang 

bertujuan menyelidiki unidimensionalitas untuk menjelaskan sebuah variabel 

laten. 

Namun selain melihat nilai factor loading, pengujian measurement model 

juga bisa dilihat berdasarkan nilai Critical Ratio (C.R).  Nilai C.R dianalisis 

dengan mengacu pada cut of value tabel T. 

Tabel 4.6.1 Syarat Signifikansi 

Score Cut of Value Critical Ratio 

1% ≥ 2,56 

5% ≥ 1,96 
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10% ≥ 1,645 

Sumber: Tabel T 

Dalam pengujian measurement model, ketiga syarat signifikansi ini 

digunakan. Pengujian measurement model juga dilihat pada kolom estimasi, 

dimana di kolom estimasti tersebut adalah nilai factor loading, dan dapat dilihat 

seberapa kuat hubungan  (korelasi) antara indikator dengan variabel.  Batas-batas 

nilai koefisien korelasi dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. 0,00 – 0,199   = sangat lemah 

2. 0,20 – 0,3999  = lemah 

3. 0,40 – 0,5999  = sedang 

4. 0,60 – 0,7999  = kuat 

5. 0,80 – 1,000  = sangat kuat 

(Sugiyono, 2011) 

Hasil uji measurement dapat dilihat pada output tabel berikut ini: 

Tabel 4.6.2 Hasil Uji Measurement Model 

Variabel Critical Ratio Probabilitas Estimasi 

X11  X1 1,849    * ,259 

X12  X1   ,819 

X21  X2 

X23  X2 

X31  X3 

X32 X3 

X33  X3 

X41  X4 

X42  X4 

X43  X4 

X44 X4 

Y1  Y 

Y2  Y 

Y3  Y 

 

5,5555 

 

3,565 

1,980 

 

7,414 

6,459 

4,632 

 

5,156 

4,782 

 

        *** 

 

        *** 

          ** 

 

        *** 

        *** 

        *** 

 

        *** 

        *** 

,638 

,661 

,378 

,856 

,237 

,786 

,779 

,669 

,485 

,621 

,742 

,632 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Keterangan: pada kolom probabilitas, tanda *** menunjukkan indikator signifikan 

dengan signifikansi 1%, tanda ** menunjukkan indikator signifikan dengan 

signifikansi 5%, dan tanda * menunjukkan indikator signifikan dengan 

signifikansi 10%. 
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4.6.1 Variabel Persepsi Harga (X1) 

Pengujian measurement model variabel persepsi harga, peneliti ingin 

menunjukkan hubungan antara persepsi harga (X1) terhadap indikator X11: 

Perbandingan harga kopi Babah Kacamata dengan harga kopi merek lain; dan 

X12: Kesepadanan harga kopi dengan kualitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6.1 Output Variabel Persepsi Harga 

Variabel 
Critical Ratio 

(C.R) 
Probabilitas Estimasi Keterangan 

X11  X1 1,849 * ,259 Signifikan 

 

  Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 Dari tabel 4.6.1 terlihat bahwa semua indikator berpengaruh signifikan 

untuk mengukur variabel persepsi harga.  Indikator X11 memiliki nilai C.R 

sebesar 1,849 yang berarti bahwa indikator X11 memiliki pengaruh dengan 

signifikansi <10%, karena nilai C.R berada diatas 1,645.  Namun indikator X11 

memiliki nilai factor loading dengan nilai 0,259 yang berarti korelasinya lemah, 

nilai probabilitasnya lebih dari 5%, namun masih dapat ditolerir karena memiliki 

nilai C.R yang memenuhi syarat untuk signifikan sebagai pembentuk konstruk 

variabel persepsi harga. 

 Indikator X12, nilai C.R dan nilai probabilitasnya tidak diketahui, karena 

pada indikator tersebut dipakai untuk menambahkan batasan tambahan  sebagai 

syarat dalam AMOS untuk memberi nilai tertentu (fix parameter) pada salah satu 

indikator di setiap konstruk agar dapat diestimasi koefisien regresinya (Santoso, 

2015).  Meskipun C.R dan probabilitas tidak diketahui, indikator tersebut dapat 

diinterpretasikan melalui factor loading 0,819 yang berarti indikator X12 

berkorelasi sangat kuat terhadap variabel persepsi harga. 

4.6.2 Variabel Rasa (X2) 

Pengujian measurement model variabel rasa, peneliti ingin menunjukkan 

hubungan antara rasa (X2) terhadap indikator kesesuaian rasa dengan selera 

(X21), rasa yang memuaskan keinginan (X22), dan ketepatan rasa dengan 

kenikmatan (X23). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.6.2 Output Variabel Rasa 

Variabel 
Critical Ratio 

(C.R) 
Probabilitas Estimasi Keterangan 

X22  X2 6,416 *** ,824 Signifikan 

X23  X2 5,555 *** ,661 Signifikan 

  Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 Dari Tabel 4.6.2 dapat dilihat bahwa semua indikator berpengaruh 

signifikan untuk membentuk variabel rasa. Indikator X21, nilai C.R dan nilai 

probabilitasnya tidak diketahui, karena pada indikator tersebut dipakai untuk 

menambahkan batasan tambahan  sebagai syarat dalam AMOS untuk memberi 

nilai tertentu (fix parameter) pada salah satu indikator di setiap konstruk agar 

dapat diestimasi koefisien regresinya (Santoso, 2015).  Meskipun C.R dan 

probabilitas tidak diketahui, indikator tersebut dapat diinterpretasikan melalui 

factor loading 0,638 yang berarti indikator X21 berkorelasi kuat terhadap variabel 

rasa. 

 Indikator X22 dan X23 memiliki nilai C.R sebagai berikut 6,416 dan 

5,555, yang berarti indikator X22 dan X23 berpengaruh membentuk  variabel rasa 

dengan signifikansi <1%, karena nilai C.R berada diatas 2,56.  Hal ini juga 

ditandai dengan simbol bintang tiga pada kolom probabilitas. Nilai factor loading 

dari X22 adalah 0,824 yang berarti korelasinya sangat kuat, dan factor loading  

X23 adalah 0,661 yang artinya korelasinya kuat terhadap variabel rasa. 

4.6.3 Variabel Merek (X3) 

Pengujian measurement model variabel harga, peneliti ingin menunjukkan 

hubungan antara merek (X3) terhadap indikator kesadaran merek (X31), persepsi 

merek (X32), dan loyalitas merek (X33).  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.6.3 Output Variabel Merek 

Variabel 
Critical Ratio 

(C.R) 
Probabilitas Estimasi Keterangan 

X32  X3 3,565 *** ,856 Signifikan 
X33  X3 1,980  ** ,237 Signifikan 

  Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 Berdasarkan Tabel 4.6.3 dapat dilihat bahwa dua indikator semuanya 

berpengaruh signifikan untuk mengukur variabel merek. Indikator X32 memiliki 
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nilai C.R 3,565 yang berarti berpengaruh dengan signifikansi <1%, karena nilai 

C.R berada diatas 2,56.  Ditandai juga dengan tanda tiga bintang pada kolom 

probabilitas. Nilai factor loading  untuk indikator X32 adalah 0,856 yang berarti  

memiliki korelasi sangat kuat sebagai pembentuk variabel merek. 

 Indikator X33 nilai C.Rnya sebesar 1,980 yang berarti berpengaruh dengan 

signifikansi <5%, karena nilai C.R berada diatas 1,96. Kolom probabilitas tidak 

menunjukkan bintang tiga namun angka yang ada pada kolom masih berada 

dibawah 5% yaitu 0,048.  Nilai factor loading untuk indikator X33 adalah 0,237 

berarti korelasinya lemah terhadap variabel merek. 

Indikator X31, nilai C.R dan nilai probabilitasnya tidak diketahui, karena 

pada indikator tersebut dipakai untuk menambahkan batasan tambahan  sebagai 

syarat dalam AMOS untuk memberi nilai tertentu (fix parameter) pada salah satu 

indikator di setiap konstruk agar dapat diestimasi koefisien regresinya (Santoso, 

2015).  Meskipun C.R dan probabilitas tidak diketahui, indikator tersebut dapat 

diinterpretasikan melalui factor loading 0,378 yang berarti indikator X31 

berkorelasi lemah terhadap variabel merek. 

4.6.4 Variabel Kemasan (X4) 

 Pengujian measurement model variabel harga, peneliti ingin menunjukkan 

hubungan antara kemasan (X4) terhadap indikator desain kemasan (X41), mutu 

kemasan (X42), informasi kemasan (X43), dan inovasi kemasan (X44). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6.4 Output Variabel Kemasan 

Variabel 
Critical Ratio 

(C.R) 
Probabilitas Estimasi Keterangan 

X42  X4 7,414 *** ,779 Signifikan,  
X43  X4 6,459 *** ,669 Signifikan 
X44  X4 4,632 *** ,485 Signifikan 

  Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 Berdasarkan Tabel 4.6.4 dapat dilihat bahwa seluruh indikator 

berpengaruh membentuk variabel kemasan.  Urutan factor loading dari yang 

terbesar sampai yang terkecil dimulai dari X42 dengan nilai 0,779, kemudian X43 

dengan nilai 0,669, dan yang paling kecil adalah X44 sebesar 0,485. 
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 Indikator X42 menurut nilai factor loadingnya dapat dikategorikan 

berkorelasi kuat terhadap kemasan.  Nilai C.R 7,414 berarti berpengaruh dengan  

signifikansi <1%, karena nilai C.R berada diatas 2,56.  Ditandai juga dengan tanda 

tiga bintang pada kolom probabilitas. Indikator X43 berdasarkan factor loading 

maka dikategorikan berkorelasi kuat terhadap kemasan.  Dilihat dari nilai C.R 

6,459 > 2,56 berarti berpengaruh dengan signifikansi< 1%.  Untuk indikator X44 

dikategorikan berkorelasi sedang terhadap kemasan.  Nilai C.R untuk X44 adalah 

4,632 >2,56 berarti berpengaruh dengan signifikansi 1%. 

Sementara untuk indikator X41, nilai C.R dan nilai probabilitasnya tidak 

diketahui, karena pada indikator tersebut dipakai untuk menambahkan batasan 

tambahan  sebagai syarat dalam AMOS untuk memberi nilai tertentu (fix 

parameter) pada salah satu indikator di setiap konstruk agar dapat diestimasi 

koefisien regresinya (Santoso, 2015).  Meskipun C.R dan probabilitas tidak 

diketahui, indikator tersebut dapat diinterpretasikan melalui factor loading 0,786 

yang berarti indikator X41 berkorelasi kuat terhadap kemasan. 

4.6.5 Variabel Loyalitas (Y) 

Pengujian measurement model variabel loyalitas, peneliti ingin 

menunjukkan hubungan antara loyalitas (Y) terhadap indikator pembelian dan 

pengonsumsian secara berulang (Y1), mereferensikan kepada orang lain (Y2), dan 

tidak terpengaruh daya tarik produk kopi lain (Y3). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6.5 Output variabel loyalitas  

Variabel 
Critical Ratio 

(C.R) 
Probabilitas Estimasi Keterangan 

Y2  Y 5,156 *** ,742 Signifikan 
Y3  Y 4,782 *** ,632 Signifikan 

  Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

 Berdasarkan Tabel 4.6.5, indikator untuk variabel loyalitas semuanya 

signifikan berpengaruh untuk membentuk loyalitas.  Nilai C.R untuk Y2 dan Y3 

berturut-turut adalah 5,156 dan 4,782 > 2,56 yang berarti berpengaruh dengan 

signifikansi <1%, ditandai juga dengan tanda tiga bintang pada kolom 
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probababilitas. Nilai factor loading untuk Y2 adalah 0,742, dan untuk Y3 adalah 

0,632 yang artinya indikator Y2 dan Y3 berkorelasi kuat tergadap loyalitas.  

 Indikator Y1, nilai C.R dan nilai probabilitasnya tidak diketahui, karena 

pada indikator tersebut dipakai untuk menambahkan batasan tambahan  sebagai 

syarat dalam AMOS untuk memberi nilai tertentu (fix parameter) pada salah satu 

indikator di setiap konstruk agar dapat diestimasi koefisien regresinya (Santoso, 

2015).  Meskipun C.R dan probabilitas tidak diketahui, indikator tersebut dapat 

diinterpretasikan melalui factor loading 0,621 yang berarti indikator Y1 

berkorelasi kuat terhadap loyalitas. 

 

4.7 Uji Structural Model 

 Setelah pengujian measurement model, maka tahap selanjutnya adalah uji 

structural model.  Dimana dalam tahap ini akan dilakukan analisis terhadap 

hubungan-hubungan struktural model(pengujian hipotesis).  Pengujian Structural 

Equation Modeling (SEM) dalam penelitian ini menggunakan software AMOS 

22.0. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisis tingkat signifikansi 

hubugan kausalitas antar konstruk dalam model yang didasarkan pada nilai 

Critical Ratio (C.R).  Nilai C.R sendiri dianalisis dengan mengacu pada cut of 

value tabel T. 

Tabel 4.7.1 Syarat Signifikansi 

Score Cut of Value  

Critical Ratio 
1% ≥ 2,56 

5% ≥ 1,96 

10% ≥ 1,645 

Sumber: Tabel T 

Adapun hasil analisa regresi dapat dilihat pada tabel output berikut ini : 

Tabel 4.7.2 Output Regresi AMOS 

Variabel Critical Ratio Probabilitas Estimasi 

Y  X1 ,445 ,656 ,128 

Y X2 ,848 ,397 ,841 

Y  X3 -,308 ,758 -,379 

Y X4 ,646 ,518 ,511 

X11  X1 1,849 ,064 ,259 
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X12  X1 

X21 X2 

X22 X2 

X23 X3 

X31 X3 

X32  X3 

X33  X3 

X41  X4 

X42  X4 

X43  X4 

X44  X4 

Y1  Y 

Y2 Y 

Y3  Y 

 

 

6,416 

5,555 

 

3,565 

1,980 

 

7,414 

6,459 

4,632 

 

5,156 

4,782 

 

 

*** 

*** 

 

*** 

,048 

 

*** 

*** 

*** 

 

*** 

*** 

,819 

,638 

,824 

,661 

 

,856 

,237 

,786 

,779 

,669 

,485 

,621 

,742 

,632 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017. 

Tabel output regresi dari software AMOS itulah yang berikutnya akan 

dianalisa dan digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan. Tabel 

output tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel 

dengan melihat nilai Critical Ratio dan juga nilai signifikansinya.  

 

4.7.1 Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Konsumen  

 Pengujian hipotesis ingin membuktikan apakah ada pengaruh persepsi 

harga terhadap loyalitas konsumen kopi Babah Kacamata.  Asumsi ini diukur 

melalui regresi dari variabel persepsi harga, dan variabel loyalitas.  Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7.1 Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Konsumen 

Variabel Critical Ratio Probabilitas Estimasi 

Loyalitas <--- Persepsi 

Harga 
,445 ,656 ,128 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Critical Ratio (C.R) 

variabel persepsi harga terhadap loyalitas adalah 0,445.  Dapat disimpulkan 

bahwa persepsi harga tidak mempengaruhi loyalitas konsumen karena nilai C.R 

tidak memenuhi kriteria syarat signifikansi.  Untuk variabel persepsi harga 

terdapat dua indikator yaitu X11: perbandingan harga kopi Babah Kacamata 

dengan merek lain, dan X12: kesepadanan harga kopi dengan kualitas.  Jika dilihat 

dari nilai estimasinya sebesar 0,259, X11 hubungannya lemah terhadap variabel 
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harga, dan X12 dengan nilai 0,819 hubungannya sangat kuat terhadap variabel 

persepsi harga (lihat Tabel 4.7.2). 

Hasil analisis yang didapat bertolak belakang dengan apa yang 

dikemukakan Syaputri (2015) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa harga 

memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen.  Harga dapat memberikan daya 

tarik, atau bahkan sebaliknya, dapat menimbulkan keengganan konsumen 

terhadap suatu produk.  Konsumen kopi Babah Kacamata tidak terlalu 

mempermasalahkan harga dalam membeli produk.  Kopi Babah Kacamata adalah 

sebuah industri rumahan yang sudah lama berdiri, dan kebanyakan dari konsumen 

mengetahui informasi mengenai kopi Babah Kacamata dari mulut ke mulut atau 

dari teman (lihat Tabel 4.2.2).  Ketika konsumen kopi Babah Kacamata sudah 

merasa cocok dengan produk, kebanyakan dari mereka tidak terlalu 

mempermasalahkan harga, dan akan tetap loyal meskipun harga kopi Babah 

Kacamata berubah sesuai perkembangan zaman.  Asalkan kualitas dari kopi tetap 

sama, konsumen tidak pernah mempermasalahkan harga kopi Babah Kacamata. 

Sehingga disimpulkan hipotesis ditolak, bahwa ternyata variabel persepsi harga 

tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel loyalitas. 

 

4.7.2 Pengaruh Rasa Terhadap Loyalitas Konsumen  

 Pengujian hipotesis ingin membuktikan apakah ada pengaruh rasa 

terhadap loyalitas konsumen kopi Babah Kacamata.  Asumsi ini diukur melalui 

regresi dari variabel rasa dan variabel loyalitas.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7.2 Pengaruh Rasa Terhadap Loyalitas Konsumen 

Variabel Critical Ratio Probabilitas Estimasi 

Loyalitas <--- Rasa 

 

,848 

 

,397 

 

,841 

 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Critical Ratio (C.R) 

variabel rasa terhadap variabel loyalitas adalah 0,848.  Dapat disimpulkan bahwa 

rasa tidak mempengaruhi loyalitas konsumen karena nilai C.R tidak memenuhi 

kriteria syarat signifikansi. Untuk variabel rasa terdapat tiga indikator yaitu X21: 
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kesesuaian rasa dengan selera,  X22: rasa yang memuaskan keinginan, dan X23: 

ketepatan rasa dengan kenikmatan. Jika dilihat dari nilai estimasinya sebesar 

0,638 berarti X21 hubungannya kuat terhadap variabel rasa. X22 dengan nilai 0,824 

hubungannya sangat kuat terhadap variabel rasa, dan X23 dengan nilai estimasi 

0,661 berarti hubungannya kuat terhadap variabel rasa (lihat Tabel 4.7.2). 

 Hasil analisis yang didapat bertolak belakang dengan yang dikemukakan 

oleh Harjanti (1999) yang mengatakan bahwa rasa mempengaruhi loyalitas 

konsumen.Konsumen kopi Babah Kacamata sangat menyukai rasa dari kopi 

Babah Kacamata, karena dianggap rasanya sedap, khas, dan asli.  Namun karena 

konsumen didominasi oleh konsumen yang sudah berumur (lihat Tabel 4.2.1), 

dimana konsumen berumur ini mengikuti perkembangan kopi Babah Kacamata 

dari tahun ke tahun, ada konsumen yang menganggap rasa dari kopi Babah 

Kacamata sudah sedikit berubah, dan tidak terlalu asli seperti dulu.  Meskipun 

begitu, konsumen tetap bertahan dan tetap membeli kopi Babah Kacamata. Selain 

itu, konsumen didominasi oleh konsumen yang sudah lama mengonsumsi kopi 

Babah Kacamata, yaitu lebih dari 2 tahun (dibuktikan oleh Tabel 4.2.2 poin 3). 

Berdasarkan bukti data yang ada (konsumen yang sudah berumur dan konsumen 

yang sudah lama mengonsumsi kopi Babah Kacamata), dapat disimpulkan bahwa 

konsumen sudah terbiasa membeli kopi Babah Kacamata. Sehingga meskipun 

rasa sudah berubah, konsumen enggan untuk beralih membeli merek lain.  Maka 

disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, bahwa ternyata variabel rasa tidak signifikan 

berpengaruh terhadap variabel loyalitas. 

4.7.3 Pengaruh Merek Terhadap Loyalitas Konsumen  

Pengujian hipotesis ingin membuktikan apakah ada pengaruh merek 

terhadap loyalitas konsumen kopi Babah Kacamata. Asumsi ini diukur melalui 

regresi dari variabel merek, dan variabel loyalitas. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7.3 Pengaruh Merek Terhadap Loyalitas Konsumen 

Variabel Critical Ratio Probabilitas Estimasi 

Loyalitas <---  Merek 

 

-,308 

 

,758 

 

-,379 

 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Critical Ratio (C.R) 

variabel merek terhadap loyalitas adalah -,308.  Dapat disimpulkan bahwa merek 

tidak mempengaruhi loyalitas konsumen karena nilai C.R tidak memenuhi kriteria 

syarat signifikansi.  Bahkan nilai estimasi dari variabel merek negatif yaitu 

sebesar -,379.  Nilai negarif dari estimasi menunjukkan bahwa semakin terkenal 

merek Kopi Babah Kacamata, tidak akan berpengaruh terhadap variabel loyalitas. 

Variabel merek memiliki tiga indikator yaitu X31: kesadaran merek, X32: persepsi 

merek, X33: loyalitas merek. Dilihat dari nilai estimasinya, X31 dengan nilai 0,378 

hubungannya lemah terhadap variabel merek, X32 dengan nilai 0,856 

hubungannya sangat kuat terhadap variabel merek, dan X33 nilainya 0,237 

hubungannya lemah terhadap variabel merek (lihat Tabel 4.7.2) . 

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Suwandi dkk 

(2015) bahwa variabel merek berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas 

konsumen.  Merek yang dipersepsikan baik oleh konsumen, tidak dapat secara 

serta merta dapat meningkatkan loyalitas konsumen.  Begitu juga sebaliknya, 

penurunan persepsi konsumen atas merek tidak serta merta dapat menurunkan 

loyalitas konsumen.  

Konsumen kopi Babah Kacamata loyal bukan berdasarkan mereknya yang 

sudah terkenal.  Kebanyakan konsumen membeli kopi Babah Kacamata bukan 

berdasarkan mereknya yang terkenal (Lihat Tabel 4.3.4).  Meskipun kopi Babah 

Kacamata sudah cukup terkenal terutama di Kota Salatiga, namun konsumen yang 

loyal dari kopi Babah Kacamata tidak mementingkan merek.  Seperti yang 

diketahui, kopi Babah Kacamata baru memiliki merek sekitar sepuluh tahun yang 

lalu (lihat pada bagian gambaran umum lokasi penelitian).  Selama jangka waktu 

kopi Babah Kacamata belum memiliki merek sampai sekarang sudah memiliki 

merek, konsumen tetap loyal dan tetap membeli kopi Babah Kacamata.  Hal ini 

didukung oleh karakteristik konsumen berdasarkan kebiasaan membeli, dimana 

pada poin “seberapa lama konsumen mengonsumsi”, yang paling dominan adalah 

lebih dari dua tahun (lihat Tabel 4.2.2). Didukung juga oleh usia konsumen yang 

dominan adalah konsumen yang sudah berusia lebih dari 37 tahun (lihat Tabel 

4.2.1), sehingga besar kemungkinan konsumen sudah berlangganan kopi Babah 
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Kacamata selama lebih dari sepuluh tahun (dari sebelum memiliki merek). 

Terlihat bahwa konsumen memang tidak mementingkan merek. Maka 

disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, bahwa ternyata variabel merek tidak 

signifikan berpengaruh terhadap variabel loyalitas. 

 

4.7.4 Pengaruh Kemasan Terhadap Loyalitas Konsumen  

Pengujian hipotesis ingin membuktikan apakah ada pengaruh variabel  

kemasan terhadap loyalitas konsumen kopi Babah Kacamata. Asumsi ini diukur 

melalui regresi dari variabel kemasan, dan variabel loyalitas. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7.4 Pengaruh Kemasan Terhadap Loyalitas Konsumen 

Variabel Critical Ratio Probabilitas Estimasi 

Loyalitas <--- Kemasan 

 

 ,646  

 

,518 

 

,511 

 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Critical Ratio (C.R) 

variabel kemasan terhadap loyalitas adalah 0,646. Dapat disimpulkan bahwa 

variabel kemasan tidak mempengaruhi loyalitas konsumen karena nilai C.R tidak 

memenuhi kriteria syarat signifikansi. Variabel kemasan memiliki empat indikator 

yaitu X41: desain kemasan, X42: mutu kemasan, X43: informasi kemasan, X44: 

inovasi kemasan. Dilihat dari nilai estimasinya dari masing-masing indikator, X41 

= 0,786 yang berarti hubungannya kuat terhadap variabel kemasan, X42= 0,779 

berarti hubungannya kuat terhadap variabel kemasan, X43= 0,669 berarti 

hubungannya juga kuat terhadap variabel kemasan, dan X44= 0,485 berarti 

hubungannya sedang terhadap variabel kemasan.  

Hasil analisis yang didapatkan bertolak belakang dengan apa yang 

dikemukakan oleh Syahputri (2015) yang menyatakan bahwa kemasan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen.  

Konsumen kopi Babah Kacamata membeli produk bukan karena kemasan 

yang menarik, ataupun gambar kemasan yang menarik (Lihat sebaran jawaban 

responden pada Tabel 4.3.5 pernyataan 1 dan pernyataan 3 pada indikator 1).  

Konsumen kopi Babah Kacamata tidak terlalu mementingkan kemasan dalam 
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melakukan pembelian.  Hal ini didukung juga oleh Tabel 4.2.2 tentang 

karakteristik konsumen berdasarkan kebiasaan membeli.  Pada tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa konsumen biasa membeli kopi dengan kemasan plastik 

bening, padahal ada kemasan alumunium foil dan kardus.  Kemasan plastik 

bening merupakan kemasan yang sudah ada semenjak awal berdirinya kopi Babah 

Kacamata.  Dapat kita lihat bahwa konsumen tidak mementingkan kemasan dalam 

melakukan pembelian. Artinya jika variabel kemasan dtitingkatkan, tidak akan 

berpengaruh apapun terhadap loyalitas.  Oleh karena itu disimpulkan bahwa 

hipotesis ditolak, bahwa ternyata variabel kemasan tidak signifikan berpengaruh 

terhadap variabel loyalitas. 

 


