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Bab Tiga 

Pendekatan Riset  
Brand Salience 
 

 

Bab ini berisi metode penelitian mencakup uraian tentang pro-
sedur penelitian, jenis dan sumber data, penentuan sampel, pengum-
pulan data, dan prosedur analisis data. 

 
Jenis dan Desain Penelitian 

Jika ditinjau dari kegunaannya, penelitian ini termasuk peneli-
tian deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 
pengaruh anteseden dari aktivitas pemasaran, yaitu aktivitas promosi 
harga, promosi premium dan periklanan terhadap brand salience 
beserta peubah-peubah moderasi yang mempengaruhinya.                                                                                  

Dalam penelitian ini penulis berusaha memahami bagaimana 
kaitan sebab akibat dari aktivitas pemasaran beserta peubah moderasi-
nya terhadap pembentukan brand salience. Penelitian ini juga bertuju-
an untuk menjelaskan penyebab dan dampak hubungan (Isikli, 1999). 
Ditinjau dari tipe penyelidikannya (type of investigation), penelitian 
ini juga bertujuan memperoleh gambaran mengenai hasil positif 
aktivitas promosi harga, promosi premium dan periklanan terhadap 
brand salience pada perusahaan elektronika rumah tangga di Indonesia. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan 
atau mendeskripsikan sesuatu. Desain penelitian yang digunakan yakni 
penelitian single cross sectional, yaitu tipe desain penelitian yang 
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berupa pengumpulan data dari satu responden dalam periode satu 
waktu (Gefen, 2000).    

 
Peubah dan Operasionalisasi Peubah 

       Agar data empiris yang berasal dari responden yang dibutuhkan 
dalam model penelitian ini dapat diperoleh dengan baik, maka kuesio-
ner yang disusun harus mencerminkan masalah dan persoalan peneliti-
an. Oleh karena itu, kuesioner harus disusun berdasarkan operasionali-
sasi dari masing-masing peubah. 

       Dalam penelitian ini terdapat tujuh peubah yang diteliti, di mana 
untuk menguji proposisi penelitian ini setiap peubah itu diukur dengan 
menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner yang berisi perta-
nyaan tentang dimensi dan indikator empirik. Dengan demikian ada 
tujuh operasionalisasi dan model pengukuran berdasarkan variabel 
yang diukur yaitu: 

• Peubah Promosi Harga 

          Promosi harga menyangkut berbagai macam insentif dan teknik 
promosi yang ditujukan langsung terhadap konsumen dengan tujuan 
untuk mendapatkan segera pengaruh penjualan dalam jangka pendek 
(Raghubir, 1999). Variabel promosi harga dioperasionalisasikan sebagai 
salah satu aktivitas pemasaran yang dapat berpengaruh positif terhadap 
brand salience untuk merek produk peralatan rumah tangga elektro-
nika. Pengukuran peubah ini mengacu pada dimensi yang dikemuka-
kan oleh Steenkamp (2003) yang menyatakan bahwa perusahaan mela-
kukan aktivitas promosi harga karena merupakan balasan atas aktivitas 
serupa yang dilakukan pesaing. Thomson (2006) juga menyatakan 
bahwa terjadinya peningkatan sensitivitas harga di konsumen, apalagi 
dalam situasi resesi ekonomi, maka konsumen akan lebih menjadi 
sensitif terhadap harga. Pada saat ini produk juga menjadi lebih standar 
(Zacharias, 2009). Kebanyakan produk dipersepsikan kurang lebih 
sama dengan rentang harga yang berbeda oleh konsumen karena ke-
tidakmampuan perusahaan mengembangkan produk-produk berbeda. 
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Definisi konseptual dari peubah promosi harga dijabarkan 
melalui definisi operasional sebagaimana tampak dari Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 
Instrumen Peubah Promosi Harga 

Definisi 
Konseptual 

Dimensi promosi 
harga 

Simbol Indikator 
Empirik 

Promosi harga 
menyangkut 
berbagai ma- 
cam insentif 
dan tehnik pro 
mosi yang di- 
tujukan lang- 
sung terhadap  
Konsumen de- 
ngan tujuan un 
tuk mendapat- 
kan segera pe- 
ngaruh penjua- 
lan dalam jang 
ka pendek. 
(Raghubir,  
1999) 

Price discounts or 
price-off deals 
 
Potongan harga atau ke- 
sepakatan harga. 
A price deals for a  
customer means a 
reduction in the  
promoted product and 
the consumer saves  
money on purchase. 

 
   
X1.1 
 
 
 
 
X1.2 
 
 
 
 
X1.3 
 
 

X1.4 

 

 
Keinginan membeli 
merek ini karena 
harganya terasa 
murah.  

Keinginan membeli 
merek ini karena 
harganya terasa 
turun.  

Keinginan membeli 
merek ini karena 
dapat berhemat. 

Keinginan membeli 
merek ini karena 
suka membeli 
barang yang ada 
potongan harga. 

 

• Peubah Promosi Premium 

Promosi premium merupakan salah satu bentuk sales promotion 
yang tidak berdampak langsung terhadap penurunan harga produk. 
Lebih lanjut dikatakan oleh Arora (2007) bahwa promosi premium 
jauh lebih efektif ketimbang promosi harga. Meskipun demikian 
pengaruh promosi premium ini berbeda-beda dalam populasi konsu-
men. Peubah promosi premium dioperasionalisasikan sebagai salah satu 
aktivitas pemasaran yang dapat berpengaruh positif terhadap customer-
based brand equity (CBBE) untuk merek produk. Pengukuran peubah 
ini mengacu pada dimensi yang dikemukakan oleh D’Astous (2003) 
bahwa promosi premium secara umum memiliki pengaruh positif pada 
penghargaan konsumen atas penawaran promosi, namun apabila pro-
mosi hanya memberikan premium tidak menarik, maka tidak  mening-
katkan nilai positif terhadap merek. Dimensi lain dikemukakan oleh 
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Youjae (2003) bahwa aktivitas pemasaran dalam bentuk program 
kesetiaan atau program frekuensi mempengaruhi kesetiaan pelanggan 
terhadap merek pilihannya, terlebih apabila program hadiah itu bukan 
bersifat penundaan, namun berupa program berhadiah langsung. 

Definisi konseptual dari peubah promosi premium dijabarkan 
melalui definisi operasional sebagaimana tampak dari Tabel 3.2. 

 
Tabel 3.2 

Instrumen Peubah Promosi Premium 

Definisi 
konseptual 

Dimensi Premium 
Promotions 

 Simbol Indikator empirik 

 
Promosi  
premium meru 
pakan salah sa 
tu bentuk sales 
promotion  
yang tidak ber 
dampak lang- 
sung terhadap 
penurunan har 
ga produk. 
 
Promosi  
premium seca- 
ra umum me- 
miliki penga- 
ruh positif pa- 
da apresiasi 
konsumen atas 
penawaran  
promosi. 
(D’Astous,  
2003). 

 
Hadiah menarik 

Jenis premium yang 
menarik: 
 
The attractiveness of 
the premium generally 
had a positive impact 
on consumer 
appreciation of the 
promotional offer 
(D’Astous, 2003) 

 
X2.1 

 
Keinginan membeli merek ini 
karena hadiahnya barang 
mahal. 

X2.2 Keinginan membeli merek ini 
karena hadiahnya barang 
impor. 

X2.3 Keinginan membeli merek ini 
karena hadiahnya sering 
berganti. 

X2.4 Keinginan membeli merek ini 
karena hadiahnya berupa 
barang Bermanfaat. 

 

• Peubah Periklanan 

Dengan periklanan maka dapat menjangkau sejumlah besar orang 
dalam berpromosi secara efektif, meskipun biaya secara keseluruhan 
tinggi, namun relatif murah apabila diperhitungkan biaya tiap orang 
yang terjangkau (Dann, 2007). Sehingga tujuan periklanan adalah 
jangkauan lebih luas dan frekuensi lebih sering. Peubah periklanan 
difungsikan sebagai salah satu aktivitas pemasaran yang dapat berpe-
ngaruh positif terhadap customer-based brand equity (CBBE) merek 
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produk. Pengukuran peubah ini mengacu pada dimensi yang dikemu-
kakan oleh Temporal (2002), menyatakan bahwa periklanan adalah 
bagian yang disebut komunikasi harus dibayarkan, secara umum diarti-
kan sebagai ruang berbayar untuk publikasi. Periklanan yang dilaku-
kan secara bagus dapat menggugah emosi dan berisi materi kreatif akan 
cepat mengena di hati konsumen. Dimensi lain dikemukakan oleh Low 
(2000), bahwa aktivitas periklanan menggunakan berbagai cara untuk 
mempengaruhi konsumen dengan menawarkan alasan-alasan untuk 
membeli produk, seperti jaringan kerja bagus, dan pengiriman tepat 
waktu. 

Dikatakan oleh Glowa (2002) bahwa membangun merek adalah 
bagaimana menyediakan proposisi nilai unik di pasar, dan itu baru 
terjadi apabila periklanan mengkomunikasikan pesan tersebut. Bahkan 
dengan periklanan bagus dapat membujuk orang untuk membeli 
produk yang buruk 

          Definisi konseptual dari peubah periklanan dijabarkan melalui 
definisi operasional sebagaimana tampak dari Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 
Instrumen Peubah Periklanan 

Definisi 
konseptual 

Dimensi 
periklanan 

Simbol Indikator 
empirik 

 
Periklanan me 
rupakan ins- 
trumen lain 
dari program 
pemasaran  
yang berusa-
ha memba-
ngun imaji 
tentang se-
buah merek. 
(Malinowska- 
Olszowy, 
2005) 

   
Komunikasi   
 
Komunikasi yang baik: 
The use of emotion in 
Advertising, appealing 
to the heart as well as 
the head. When image 
advertising carried out 
properly with good 
emotional and creative  
input, it can be a 
powerful aid to 
positioning 
(Temporal, 2002) 

  
X3.1 Keinginan membeli merek ini 

 karena materi iklannya bagus. 
X3.2 Keinginan membeli merek ini 

 karena iklannya informatif. 
X3.3 Keinginan membeli merek ini 

 karena iklannya mengena di hati. 
 Keinginan membeli merek ini 

X3.4 karena frekuensi iklannya 
 terus menerus. 

   
Jaringan kerja  X3.5 Keinginan membeli merek ini 
 
Informasi jaringan ker- 
ja dan display bagus: 
By using a variety of 
persuasive appeals, it 
offers reasons to buy a 
product or service. 
eg: good network and 
good store image 
(Low, 2000) 

 karena produknya mudah di-cari. 
X3.6 Keinginan membeli merek ini 

 karena pajangan di toko lengkap. 
X3.7 Keinginan membeli merek ini 

karena toko terpercaya men-jual 
produk ini 

X3.8 Keinginan membeli merek ini 
karena informasi tentang ja-ringan 
kerja produk ini terse-dia mudah  
dan lengkap 

 

• Peubah Negara Asal Merek 

Peubah negara asal merek dioperasionalisasikan sebagai salah 
satu hal yang dapat berpengaruh terhadap kuat lemahnya keterhu-
bungan antara aktivitas promosi harga, promosi premium maupun 
periklanan terhadap customer-based brand equity (CBBE) untuk merek 
produk. Pengukuran peubah ini mengacu pada dimensi yang di-
kemukakan Sivakumar (2002) bahwa ada beberapa hal mempengaruhi 
negara asal merek terhadap evaluasi sebuah merek:  

(1) Waktu. Citra negara akan berubah  saat pelanggan menjadi 
lebih terbiasa dengan suatu negara atau saat secara nyata 
kualitas produk menjadi lebih baik; (2) Keahlian konsumen. 
Negara asal merek berpengaruh kuat pada saat konsumen tidak 
terbiasa dengan sebuah kategori produk, atau saat konsumen 
tidak memiliki cukup waktu dan kurang pemahaman terhadap 
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produk; (3) Demografis. Persepsi konsumen terhadap negara asal 
merek beragam secara demografis seperti pengaruh jender, usia, 
pendidikan dan penghasilan; (4) Kemiripan antar negara. Per-
sepsi konsumen terhadap negara asal merek beragam di tiap 
negara. Ragam itu berdasar kesamaan kepercayaan, budaya dan 
sistem politik antar negara asal konsumen dan produk; (5) Per-
kembangan ekonomi. Di negara berkembang, produk nasional 
biasanya lebih diutamakan daripada produk impor. Di sisi lain, 
produk domestik negara berkembang dinilai kurang disukai 
ketimbang produk buatan asing. 

 
          Definisi konseptual dari peubah negara asal merek dijabarkan 
melalui definisi operasional sebagaimana tampak dari Tabel 3.4. 

 
Tabel 3.4 

Instrumen Peubah Negara Asal Merek  

Definisi Dimensi Negara  
Asal Merek 

  Simbol Indikator 

    
Tempat di dunia 
sebuah produk di- 
Produksi disebut 
Sebagai country- 
Of-origin of the 
product (COOP). 
Pengaruh COOP 
dapat memainkan 
peran penting 
dalam pilihan 
konsumen 
terhadap sebuah 
merek 
produk. 
(Liefeld, 2002) 

Waktu: 

Country images will 
change when 
consumers become 
more familiar with the 
country or when the 
product’s actual 
quality improves over 
time. 
(Sivakumar, 2002) 

X4.1 Keinginan membeli merek 
ini karena buatan negara 
maju. 

X4.2 Keinginan membeli merek 
ini karena bukan buatan 
negara  berkembang. 

X4.3 Keinginan membeli merek 
ini karena buatan negara 
Jepang. 

X4.4 Keinginan membeli merek 
ini karena bukan produk 
China. 

X4.5 Keinginan membeli merek 
ini karena buatan negara 
serumpun. 

Keahlian konsumen: 

(Consumer expertise), 
COO influences will be 
stronger when the 
consumer is not familiar 
with a product category. 
(Sivakumar, 2002) 

X4.6 Keinginan membeli merek 
buatan negara maju kare-
na tidak faham produk ini. 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Peubah Reputasi Perusahaan (Corporate Reputation). 

Pengukuran peubah ini mengacu pada dimensi yang dikemu-
kakan oleh Dowling (2001) yang mengatakan bahwa bentuk reputasi 
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perusahaan dapat dilihat dari sisi: (1) kualitas produk (2) manajemen 
memiliki visi jangka panjang (3) selalu berinovasi sesuai kebutuhan 
pelanggan dan (4) kekuatan keuangan perusahaan. Pada saat ini banyak 
perusahaan kehilangan reputasi disebabkan pemasaran yang buruk. 
Banyak perusahaan besar yang kehilangan kemampuan untuk me-
ngembangkan produk baru yang dapat menyediakan sebuah nilai 
persepsi bagi pelanggan. 

Definisi konseptual dari peubah reputasi perusahaan dijabarkan 
melalui definisi operasional sebagaimana tampak dari Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 
Instrumen Peubah Reputasi Perusahaan  

Definisi Dimensi Reputasi 
perusahaan 

Simbol Indikator 

Sebuah perusa-
haan yang 
memiliki Reputasi 
bagus  akan 
dapat digunakan 
mendukung 
aktivitas bisnis. 
Berperan penting 
dalam hubungan 
antara strategi 
merek dan perfor-
ma keuangan 
perusahaan. 
Perusahaan yang 
memiliki reputasi 
bagus akan dapat 
menikmati 
konsistensi 
merek dalam 
jangka waktu 
lama (Alessandri, 
2006) 

Kualitas Produk: 
Selalu dapat memperta- 
hankan kualitas produk 
dan jasa. 
(Dowling, 2001) 

X5.1 Keinginan membeli merek ini 
 karena jaminan kualitas bagus. 

X5.2 Keinginan membeli merek ini 
 karena produknya awet. 

X5.3 Keinginan membeli merek ini 
 karena jaminan purna jual. 
 Keinginan membeli merek ini 

X5.4 karena suku cadang mudah  
 didapatkan. 
 Keinginan membeli merek ini 

X5.5 karena dibuat perusahaan  
 bereputasi baik. 

Inovasi Produk oleh X5.6 Keinginan membeli merek ini 
Perusahaan  karena inovasi produknya 

bagus. 
Perusahaan selalu ber- X5.7 Keinginan membeli merek ini 
inovasi sesuai dengan  karena jenisnya lengkap. 
kebutuhan pelanggan. X5.8 Keinginan membeli merek ini 
(Dowling, 2001)  karena modelnya terbaru. 
 X5.9 Keinginan membeli merek ini 

karena sesuai kebutuhan saya. 
  X5.10 Keinginan membeli merek ini 

karena teknologinya canggih.    
  X5.11 Keinginan merek ini karena 
 Kekuatan Keuangan  perusahaannya terkenal. 
 Perusahaan X5.12 Keinginan merek ini karena 

peru sahaannya kelas inter-
nasional. 

 Perusahaan menunjuk- 
kan kekuatannya dalam 
laporan keungannya 
yang dipublikasikan 
kepada umum. 
(Dowling, 2001) 

 

 X5.13 Keinginan merek ini karena 
perusahaannya banyak ekspor.    
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• Peubah Karakteristik Status Sosial Ekonomi 

          Dikatakan oleh Reardon (2007) bahwa tingginya status sosial 
ekonomi konsumen, seperti tingkat pendidikan, penghasilan, status 
perkawinan, dan kondisi pekerjaan, sangat menunjang tingkat kon-
sumsi terhadap produk. Pengukuran peubah ini mengacu pada dimensi 
yang dikemukakan oleh Darian (1987) bahwa tingkat penghasilan lebih 
tinggi dari konsumen cenderung mengecilkan nilai resiko keuangan 
dalam situasi pembelian sebuah produk. Dimensi lain dikemukakan 
oleh Reardon (2007) yang menyatakan bahwa karakteristik dari pem-
beli seperti tingkat pendidikan berpengaruh kuat dalam keputusan beli 
sebuah produk. 

Definisi konseptual dari peubah karakteristik status sosial 
ekonomi dijabarkan melalui definisi operasional sebagaimana tampak 
dari Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 
Instrumen Peubah Karakteristik Status Sosial Ekonomi  

Definisi Dimensi karakteris- 
tik status sosial 
ekonomi 

Simbol Indikator 

Tingginya status 
sosial ekonomi 
konsumen, missal 
tingkat pendidik-
an,tingkat peng 
hasilan, status 
perkawinan, 
kondisi pekerjaan, 
akan sangat 
menunjang 
tingkat konsumsi 
terhadap sebuah 
produk.  
(Reardon, 2007) 

Tingkat penghasilan: X6.1 Keinginan membeli merek ini  
Research indicated 
that the higher a 
consumer’s socio 
economic status, 
i.e.income, education, 
would have more 
resources such as 
income to shop for 
higher value products. 
(Darian, 1987) 

karena menunjukkan prestise. 
X6.2 Keinginan membeli merek ini 

karena tipe barang mahal. 
X6.3 Keinginan membeli merek ini 

karena tidak setiap orang 
mampu membeli. 

X6.4 Keinginan membeli merek ini 
karena sesuai dengan daya 
beli saya. 

X6.5 Keinginan membeli merek ini 
karena sesuai anggaran saya. 

Tingkat pendidikan:  Keinginan membeli merek ini 
karena barang canggih. Education implies a 

knowledge and skill 
for accessing 
information  
concerning 
products, brands, and 
stores. 
(Reardon, 2007) 

X6.6 
 Keinginan membeli merek ini 

karena sesuai pendidikan 
saya. 

 X6.7 

  Keinginan membeli merek ini 
karena informasinya lengkap.  X6.8 

  Keinginan membeli merek ini 
 X6.9 karena kelengkapan fiturnya. 
  Keinginan membeli merek ini 
 X6.10 karena mudah dioperasikan. 
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• Peubah Brand Salience 

Pengukuran peubah ini mengacu dimensi yang dikemukakan 
Aaker (1996) dan Tuominen (2009) bahwa kesadaran-merek mem-
pengaruhi persepsi dan sikap, serta kesadaran-merek mencerminkan 
salience merek dalam ingatan konsumen. Menurut Aaker (1996) ada 
beberapa tahapan dalam kesadaran-merek: (1) Pengenalan; (2) Meng-
ulang kembali; (3) Ingatan utama; (4) Dominasi merek; (5) Pengeta-
huan merek. (6) Opini merek. 

Tabel 3.7 
Instrumen Peubah Faktor Dimensi Brand Salience 

Definisi Dimensi Brand Salience Simbol Indikator 
Berhubungan 
dengan 
aspek 
kesadaran 
dari 
pelanggan 
terhadap se- 
buah merek 
bangkit 
dalam situasi 
atau kea-
daan yang 
bermacam-
macam. 
Seberapa 
tinggi  merek 
tersebut 
dalam benak 
utama pe-
langgan dan 
mudahnya 
diingat dan 
dikenali. 
(Keller, 2008) 

Pengenalan Y1.1 Keinginan membeli merek ini  
Have u heard of the  karena kenal merek ini. 
brand of the ‘X’ ? Y1.2 Keinginan membeli merek ini  
Apakah anda pernah  karena pernah lihat merek ini. 
mendengar merek ‘X’? Y1.3 Keinginan membeli merek ini  
  karena pernah dengar merek ini. 
Mengulang kembali Y1.4 Keinginan membeli merek ini  
What brands of product 
category X can you 
recall? Merek apa dari 
kategori produk ini yang 
dapat anda sebutkan? 

 karena disarankan keluarga. 
Y1.5 Keinginan membeli merek ini  

 karena melihat iklan di media . 
Y1.6 Keinginan membeli merek ini  

 karena paling ingat merek ini. 
Y1.7 Keinginan membeli merek ini kare-

na merek ini paling mudah diingat. Ingatan utama 
The first-named brand 
in a recall task. Merek 
apa yang pertama kali 
disebutkan. 

Y1.8 Keinginan membeli merek ini  
 karena merek ini paling terkenal 

Y1.9 Keinginan membeli merek ini ka 
 rena paling banyak dibicarakan. 

Dominasi merek Y1.10 Keinginan membeli merek ini kare-
na merupakan merek favorit 
keluarga saya. 

The only brand recalled. 
Satu-satunya merek 
yang disebutkan. 

 
 
 Keinginan membeli merek ini  

Y1.11 karena produknya paling mudah  
 didapatkan. 

Pengetahuan merek Y1.12 Keinginan membeli merek ini kare-
na tidak pernah lupa merek ini. I know what the brand  

stands for. Saya tahu 
merek ini mewakili 
kategori produk apa. 

Y1.13 Keinginan membeli merek ini ka 
 rena hanya ingat merek ini saja. 

Y1.14 Keinginan membeli merek ini  
 karena kenal sejak kecil. 

Opini merek 
I have an opinion about 
the brand. Saya mem-
punyai pendapat 
tentang merek 
ini. (Aaker, 1996) 

Y1.15 Keinginan membeli merek ini  
karena paling yakin dengan  
merek ini saja. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diper-
oleh melalui pengamatan langsung di lapangan dengan berpedoman 
pada instrumen penelitian menggunakan kuesioner, sedangkan data 
sekunder diperoleh dari berbagai laporan dan publikasi yang relevan 
dengan penelitian. Pengisian kuesioner dilakukan dengan teknik 
interview langsung kepada responden. Data dikumpulkan teknik cross 
sectional dimana data dikumpulkan pada saat yang sama tetapi tempat-
nya yang berbeda. Skala pengukuran variabel yang digunakan adalah 
Likert scale dengan 5 poin yaitu skala 1 (sangat tidak setuju) sampai 
dengan skala 5 (sangat setuju). 

 
Metode Penentuan Sampel 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan sebagai unit 
analisis adalah konsumen yang pernah memakai produk peralatan 
rumah tangga elektronika. Ini berarti yang menjadi fokus penelitian 
adalah para konsumen yang telah berpengalaman dalam membeli dan 
menggunakan produk peralatan rumah tangga elektronika. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 
probability sampling di mana tiap responden yang memenuhi kriteria 
populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang sama untuk dipilih 
menjadi sampel (Creswell, 2003). Responden akan dipilih untuk 
konsumen dewasa ataupun konsumen yang sudah dapat memutuskan 
pembelian suatu merek produk tertentu, dan sudah berpengalaman 
dalam mengonsumsi produk peralatan rumah tangga elektronika. 

Sampel yang akan digunakan sebagai unit analisis akan diambil 
dengan menggunakan teknik yang bertipe judgement sampling.  
Menurut Creswell (2003), teknik ini digunakan ketika peneliti secara 
teliti ingin memilih anggota sampel untuk memenuhi beberapa kriteria 
sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai dan untuk meme-
nuhi kriteria gambaran populasi. Pengambilan data dilakukan di lokasi 
pusat perbelanjaan dan gerai elektronika besar yang menjual produk 
peralatan rumah tangga elektronika di kota Semarang dan Yogyakarta, 
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dengan pertimbangan penulis mempunyai akses ke tenaga-tenaga pen-
jualan di lokasi penelitian. Setiap responden yang terlibat dalam pengi-
sian kuesioner setelah mengisi akan mendapatkan bingkisan kecil. 
Jumlah responden disesuaikan dengan besarnya penjualan produk di 
masing-masing gerai berdasar data yang diperoleh dari distributor 
produk tersebut, dan tingkat kepadatan pengunjung di gerai yang men-
jual produk elektronika. Jumlah responden di tiap gerai juga memper-
timbangkan masukan dari para manajer gerai. 

Lokasi Penelitian dan Jumlah Sampel yang diambil 
Lokasi Penelitian Jumlah Responden 

Carrefour DP Mall Semarang 50 
Carrefour Setiabudi Semarang 30 
Hypermart Paragon Semarang 40 
Rinnai Showroom DP Mall Semarang 50 
Lotte Mall Semarang 30 
Carrefour Ambarukmo Mall Yogyakarta 40 
Progo Super Swalayan Yogyakarta 60 
Laris Super Swalayan Klaten 50 
Toko Fortuna Yogyakarta 50 
 400 

 

Penelitian Pendahuluan sebelum Penyebaran Kuesioner 
Maksud dari diadakannya penelitian pendahuluan ini adalah 

untuk mendapatkan gambaran awal mengenai  aktivitas promosi harga, 
promosi premium, dan periklanan, dan keterkaitannya dengan brand 
salience. Apabila ada kata, kalimat atau pertanyaan yang tidak dime-
ngerti oleh responden, maka peneliti merumuskan ulang dengan 
bahasa yang dipahami oleh responden.  

Pada tahap awal peneliti melakukan studi literatur berkaitan 
dengan topik yang diteliti, yaitu tentang aktivitas promosi harga, 
promosi premium dan periklanan daan keterkaitannya dengan semakin 
positifnya brand salience. Setelah melakukan studi literatur, maka 
penulis menyusun konsep yang ingin diteliti dan hubungan antar 
konstruk tersebut. Tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan dis-
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kusi kelompok dengan 6 orang responden yang ada di pasar swalayan 
di kota Semarang untuk melakukan studi eksplorasi berkaitan dengan 
konstruk yang ingin diteliti, hubungan antar konstruk tersebut, 
dimensi-dimensi yang mewakili tiap konstruk serta untuk mendapat-
kan hal-hal baru yang belum ditemukan dalam studi literatur. 

Setelah studi eksplorasi ini, maka disusunlah rancangan awal 
kuesioner untuk responden dan dilakukan diskusi kelompok lagi 
dengan 6 orang responden yang ada di pasar swalayan lain di kota 
Semarang untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap butir-butir 
pertanyaan serta untuk mendapatkan penegasan dari hasil diskusi 
kelompok sebelumnya. Pada tahap berikutnya dilakukan pre-test awal 
terhadap 30 orang responden yang ada di kota Semarang dan 
Yogyakarta untuk memastikan validitas konsep dan pengelompokkan 
tiap dimensi dari konsep yang diteliti. 

Untuk bagian selanjutnya, peneliti mendapatkan masukan dari 
dewan penguji dan pembimbing untuk finalisasi kuesioner. Setelah itu 
dilakukan pre-test lagi terhadap 30 orang responden yang ada di kota 
Semarang dan Yogyakarta sehingga dicapai kuesioner revisi.  Sebagai 
langkah terakhir dalam penyusunan kuesioner, maka dilakukan dua 
kali lagi diskusi kelompok terhadap masing-masing 6 orang responden 
di pasar swalayan berbeda untuk mengetahui sekali lagi terhadap butir-
butir pertanyaan, dan tingkat pemahaman mereka sekaligus untuk 
mendapat masukan dari para responden  mengenai dimensi-dimensi 
dari tiap konstruk yang ingin diuji.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan kembali butir-
butir kuesioner yang dimengerti oleh responden sehingga tidak 
menimbulkan perbedaan dalam memahami butir-butir pertanyaan 
tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara indepth interview, dimana 
pewawancara membacakan setiap butir dari kuesioner penelitian 
kemudian meminta responden untuk menceritakan kembali, dengan 
bahasa mereka sendiri, maksud dari pertanyaan tersebut. Hasilnya 
dalam kuesioner pertama ditemukan sebagian responden menjadi 
bingung dalam menangkap maksud dari beberapa item kuesioner terse-
but. Oleh karenanya dilakukan perbaikan pada butir-butir pertanyaan 
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yang sulit dimengerti oleh para responden dan dirumuskan ulang 
berdasarkan pemahaman responden yang terdiri dari ragam kalangan. 
Untuk memancing minat responden dalam mengisi kuesioner, maka 
dalam penelitian pendahuluan maupun penelitian sesungguhnya, 
setelah pengisian di-berikan suvenir menarik untuk para responden. 
Pengisian kuesioner oleh responden selalu didampingi tim khusus yang 
diterjunkan dalam menjaring responden. Responden juga harus men-
cantumkan jati diri pribadi dan dilengkapi nomor kartu tanda pendu-
9duk atau surat ijin mengemudi agar dapat memenuhi syarat sebagai 
responden, di samping persyaratan lain. 

Berikut adalah Tabel Daftar Perubahan Kalimat Kuesioner 
Setelah Studi Pendahuluan. 

 
Dimensi Promosi Harga 

 Pertanyaan Kuesioner Lama Pertanyaan Kuesioner Baru 
1 Mendapat potongan harga besar Harga produknya jadi terasa murah 

2 Harga produk jadi terasa murah Harga produknya jadi terasa turun 

3 Harga produk jadi terasa turun Dapat menghemat pengeluaran saya 

4 Dapat menghemat pengeluaran saya Sesuai dengan kesukaan saya untuk 
membeli barang diskonan 

5 Memang suka membeli produk 
dengan potongan harga. 

 

 

Dimensi Promosi Premium 

 Pertanyaan Kuesioner Lama Pertanyaan Kuesioner Baru 
1 Hadiahnya bagus Hadiahnya berupa barang mahal 

2 Hadiahnya menarik Hadiahnya berupa produk impor 

3 Hadiahnya berupa produk unik Hadiahnya sering berganti-ganti 

4 Jumlah hadiahnya banyak Hadiahnya produk yang bermanfaat 

5 Hadiahnya produk yang berguna  
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Dimensi Periklanan 

 Pertanyaan Kuesioner Lama Pertanyaan Kuesioner Baru 
1 Materi iklannya bagus Materi iklannya bagus 
2 Iklannya panjang dan lengkap Iklannya informatif 
3 Iklannya mengena di hati Iklannya mengena di hati 
4 Iklannya frekwensi terus menerus Frekwensi iklannya terus menerus 
5 Produk jadi mudah dicari Mudah dicari produknya 
6 Produk lain tidak gampang dicari Pajangan produknya lengkap di toko 

7 Pajangan produk ini di toko jadi 
lengkap Hanya dijual oleh toko terpercaya 

8 Toko terpercaya menjual produk ini Informasi produk sangat lengkap 

9 Informasi produk jadi mudah dan 
lengkap 

 

 

Dimensi Negara Asal Merek 

 Pertanyaan Kuesioner Lama Pertanyaan Kuesioner Baru 
1 Asalkan merek berasal dari negara maju Mereknya berasal dari negara maju 
2 Merek bukan berasal dari negara 

miskin/berkembang 
Mereknya bukan berasal dari Negara 
berkembang 

3 Merek ini berasal dari negara Jepang Mereknya berasal dari negara Jepang 
4 Asalkan bukan berasal dari negara China Mereknya bukan berasal dari negara 

China 
5 Asalkan berasal dari negara serumpun Mereknya juga diproduksi negara 

serumpun 
6 Tidak faham merek, jadi asal buatan 

negara maju 
Asal buatan negara maju karena tidak 
faham merek 

 

Dimensi Reputasi Perusahaan 

 Pertanyaan Kuesioner Lama Pertanyaan Kuesioner Baru 
1 Jaminan kualitas produk bagus Memberikan jaminan kualitas produk 
2 Produknya pasti awet tahan lama Produknya tergolong produk awet 
3 Layanan purna jualnya pasti bagus Memberikan layanan purna jual 
4 Suku cadangnya mudah didapatkan Menyediakan suku cadang 
5 Dibuat perusahaan terpercaya Dibuat perusahaan bereputasi baik 
6 Selalu berinovasi dengan produk 

bagus 
Banyak inovasi dengan produk bagus 

7 Jenis produknya lengkap Lengkap jenis produknya 
8 Modelnya selalu yang terbaru Model produk selalu terbaru 
9 Produknya selalu sesuai dengan 

kebutuhan 
Produknya sesuai dengan kebutuhan 

10 Produknya selalu bertehnologi canggih Produknya bertehnologi canggih 
11 Perusahaannya terkenal sekali Perusahaannya terkenal 
12 Perusahaannya besar sekali Perusahaannya berkelas internasional 
13 Perusahaannya berkelas internasional Perusahaannya banyak ekspor produk 
14 Perusahaannya banyak ekspor produk  
15 Menghasilkan merek paling terkenal  
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Dimensi Status Sosial Ekonomi 

 Pertanyaan Kuesioner Lama Pertanyaan Kuesioner Baru 
1 Merek produk ini menunjukkan 

prestise 
Menunjukkan prestise merek produk 

2 Merek produk ini kelihatan produk 
mahal 

Menunjukkan merek produk mahal 

3 Tidak semua orang mampu membeli 
merek produk ini 

Tidak semua orang mampu membeli 
merek produk ini 

4 Memang sesuai dengan daya beli saya Memang sesuai dengan daya beli saya 
5 Sesuai dengan tingkat anggaran saya Sesuai dengan tingkat anggaran saya 
6 Produk ini sangat canggih Menunjukkan produk ini sangat canggih 
7 Sesuai dengan tingkat pendidikan 

saya 
Sesuai dengan tingkat pendidikan saya 

8 Informasinya lengkap Informasinya lengkap 
9 Kelengkapan fungsi dan fiturnya Menunjukkan kelengkapan fiturnya 
10 Produk ini mudah dioperasikan Produknya mudah dioperasikan 

 

Dimensi Brand Salience 

 Pertanyaan Kuesioner Lama Pertanyaan Kuesioner Baru 
1 Kenal merek ini Saya kenal mereknya 
2 Pernah lihat merek ini Saya pernah lihat mereknya 
3 Pernah dengar tentang merek ini Saya pernah dengar mereknya 
4 Disarankan keluarga Disarankan keluarga 
5 Lihat iklan merek produk ini Saya lihat iklan merek produknya 
6 Merek ini yang paling saya ingat Paling saya ingat mereknya 
7 Merek ini mudah diingat Mudah diingat mereknya 
8 Merek ini paling terkenal Paling terkenal mereknya 
9 Banyak orang membicarakan merek ini Diperbincangkan banyak orang 
10 Favorit keluarga saya Merupakan merek favorit keluarga 

saya 
11 Merek produk ini paling mudah 

didapatkan 
Produknya paling mudah didapatkan 

12 Sekalipun tidak pernah lupa merek 
produk ini 

Tidak pernah saya lupakan mereknya 

13 Tidak ingat merek produk lain Ingat hanya merek ini saja 
14 Merek produk ini terkenal Saya kenal mereknya sejak kecil 
15 Kenal merek ini sejak kecil Paling saya yakin dengan mereknya 
16 Kenal sejak lama merek ini  
17 Paling yakin dengan merek produk ini  

 

Model Persamaan Struktural (Structural Equation 
Modelling) 

Dengan mendasarkan diri pada model penelitian, kerangka teori-
tis dan tahapan penelitian yang diformulasikan di atas, teknik yang 
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tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model aras jamak 
dimana terdapat peubah endogen dan peubah eksogen dalam satu 
model penelitian. Menurut Hair et al. 2006; Ferdinand, 2002, model 
aras jamak ini bisa diestimasi dengan menggunakan model persamaan 
struktural (structural equation modelling = SEM ). 

Model persamaan struktural ini pada prinsipnya merupakan 
analisis multivariat yang menggambarkan penerapan dari beberapa 
model secara kompak, yaitu model Analisis Faktor (Factor Analysis), 
model Analisis Jalur (Path Analysis) dan model Analisis Regresi 
(Regression Analysis) (Ferdinand, 2002). Dalam mengestimasi para-
meter, akan digunakan metode maximum likelihood yang menggu-
nakan aplikasi program Amos 4.01. Pendekatan ini mengasumsikan 
bahwa peubah terdistribusi normal  

Pada model struktural, semua peubah yang dilibatkan adalah 
peubah empirik (misalnya skor total variabel). Estimasi terhadap 
keberfungsian peubah moderator dapat dilihat dari signifikansi jalur 
peubah produk yang merupakan perkalian antara peubah independen 
dan peubah moderator. Hal ini didasarkan pada tulisan Sauer & College 
(1993) yang mengatakan “If the moderator variable is simply an 
observed variable, one approach to modeling involves forming a new 
variable which is the product of two variables, one of which is the 
moderator variable”. 

Pada model yang lebih utuh (full model) yang di dalamnya 
termuat peubah laten dan empirik,sama seperti prinsip sebelumnya. 
Mengalikan indikator‐indikator pada peubah independen dengan 
indikator‐indikator pada peubah moderator. Ketika peubah moderator 
bersifat kontinu maka model efek peubah moderator didapatkan dari 
interaksi perkalian peubah independen dan moderator agar memberi-
kan informasi yang lengkap (Bagozzi & Yi, 1991). 

Gambar ini menunjukkan ada satu peubah dependen, moderator 
dan dependen yang masing‐masing memiliki dua indikator. Peubah 
produk merupakan kombinasi perkalian antara semua indikator dalam 
peubah independen dan peubah moderator. Selain itu kita menghu-
bungkan setiap perkalian indikator satu dengan lainnya, yang ditun-
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jukkan dengan panah dua arah pada masing‐masing indikator hasil 
perkalian. Berfungsi tidaknya peubah moderator pada Gambar 1 di 
bawah terlihat dari signifikan tidaknya jalur‐a. 

 
Gambar 3 

Desain Model dengan Peubah Moderator (dengan peubah laten) 

Catatan: Contoh analisis dengan desain ini, dapat dilihat pada tulisan Little, Bovaird, & 
Widaman (2006). 

 

Dalam pengujian model dengan menggunakan model persa-maan 
simultan (SEM), terdapat tujuh langkah yang ditempuh seperti (Hair, et 
al, 2006; Ferdinand, 2002): 

Tahapan-tahapan dalam Analisis Model Persamaan Struktural 

Langkah/tahapan Kegiatan 

1 Pengembangan sebuah model berbasis teori 

2 Menyusun pathdiagram untuk menyatakan hubungan kausalitas 

3 Menterjemahkan pathdiagram kedalam persamaan struktural dan 
spesifikasi model penelitian 

4 Memilih matrik input dan model/teknik estimasi 

5 Menilai problem identification 

6 Evaluasi goodness of Fit 

7 Interpretasi dan modifikasi model 
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• Menyusun Persamaan Struktural  

Hair et al. (2006) juga mengajukan beberapa pendekatan untuk 
mengestimasi parameter model menggunakan model SEM yang terbagi 
menjadi 2 yaitu: 

a. Structural Model (Model Struktural). Disebut juga latent variable 
relationship. 

Persamaan umumnya adalah: 

   η = Βη + Γξ + ζ 

      dimana: 

 η = sebuah vektor dari variabel endogen  
 Β, Γ= matriks dari koefisien struktural 
 ξ = sebuah vektor dari variabel eksogen  
 ζ = sebuah vektor dari error  
 

b. CFA analisis (confirmatory factor analysis) sebagai Measurement 
Model (Model Pengukuran) terdiri dari dua jenis pengukuran, 
yaitu: 

1. Model pengukuran untuk variabel endogen (varabel tak 
bebas) 

 Persamaan umumnya: 

    Χ = Λxξ + δ 

    dimana: 

  Χ =  sebuah vektor dari variabel teramati eksogen 
  Λx =  matriks dari koefisien pengukuran / loading factor 
  δ =  sebuah vektor dari variabel eksogen  

 

2. Model pengukuran untuk peubah eksogen (peubah bebas) 

 Persamaan umumnya: 

    Υ = Λyη + ε 
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dimana : 

    Υ =  sebuah vektor dari peubah teramati endogen 
    Λy =  matriks dari koefisien pengukuran / loading factor 
    ε =  sebuah vektor dari error pengukuran 
  

Persamaan diatas digunakan dengan asumsi: 

1. ζ tidak berkorelasi dengan ξ 
2. ε tidak berkorelasi dengan η 
3. δ tidak berkorelasi dengan ξ 
4. ζ, ε, δ tidak saling berkorelasi (mutually uncorrelated) 
5. Γ - Β adalah non singular 

 

• Memilih Matriks Input dan Teknik Estimasi 

Setelah melakukan spesifikasi terhadap model secara lengkap, 
langkah berikutnya adalah memilih jenis input yang sesuai. Dalam 
penelitian ini akan digunakan input kovarian karena yang akan diuji 
adalah hubungan kausalitas (Hair et al, (2006); Ferdinand, (2002). 
Sementara itu teknik estimasi yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah maximum likelihood estimation method. Dalam melakukan 
estimasi tersebut, akan dilakukan dalam dua tahap yaitu: (1) Teknik 
Confirmatory Factor Analysis. Teknik ini akan digunakan untuk meng-
estimasi measurement model yang menguji unidimensionalitas dari 
konstrak-konstrak eksogen dan endogen; (2) Teknik Full Structural 
Equation Model. Model ini digunakan untuk menguji model kausalitas 
yang telah dinyatakan sebelumnya. Dari analisis ini diharapkan diper-
oleh informasi kesesuaian model dan hubungan kausalitas dalam model 
yang telah disusun. 
 
• Pengujian Goodness of Fit  

1. Analisis Validitas dan Reliabilitas 

Untuk mengetahui apakah setiap indikator yang diestimasi secara 
valid mengukur dimensi dari konsep yang diujinya akan digunakan 
analisis validitas baik validitas konvergen maupun validitas diskrimi-
nannya. Validitas konvergen akan dilihat dari nilai rasio kritisnya 
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(Critical Ratio). Jika nilai critical rationya dua kali lebih besar dari 
standard errornya, maka indikator peubah dalam model tersebut valid. 

Validitas diskriminan dapat dilakukan untuk menguji apakah dua 
atau lebih konstruk atau faktor yang diuji memang berbeda dan 
masing-masing merupakan konstruk yang independen. Analisis ini bisa 
dilakukan dengan memberikan konstrain pada parameter korelasi antar 
kedua konstruk yang diestimasi sebesar 1.0 dan setelah itu dilakukan 
chi-square different test terhadap nilai-nilai yang diperoleh dari model 
yang dikonstrain serta model yang bebas atau tidak dikonstrain 
(Creswell, 2003). 

Sementara itu analisis reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 
tingkat konsistensi dari variabel atau sekumpulan variabel dalam 
mengestimasi parameter (Hair et al., 2006. Pengukuran analisis 
reliabilitas dilakukan dengan melakukan analisis konstruk reliabilitas, 
yaitu dengan menghitung indeks reliabilitas instrumen yang digunakan 
dari model SEM yang dianalisis. Rumus yang dapat digunakan untuk 
menghitung reliabilitas konstraknya adalah: 

 
                   (Σ Std. Loading)2 
Construct – Reliabilitas = --------------------------------- 
     (Σ Std. Loading)2 + Σ ε j 

 
dimana: 

Std Loading diperoleh langsung dari standardized Loading 
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