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Bab Empat 

Potret Konsumen: Kasus Kompor 
Gas Rinnai 
 

 

 Analisis antecendent brand salience dan efek moderasi faktor 
negara asal, reputasi perusahaan, dan karakteristik status sosial 
ekonomi terhadap brand salience  dilakukan pada industri peralatan 
rumah tangga di Semarang, Klaten dan Yogyakarta. 

          Peubah yang digunakan adalah brand salience, promosi harga, 
promosi premium dan periklanan dengan peubah moderator negara 
asal, reputasi perusahaan dan karakteristik status sosial ekonomi.  

          Objek penelitian ini adalah supermarket, gerai kompor gas, gerai 
elektronika, gerai alat alat rumah tangga dan lain-lain. Konsumen pada 
penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian 
kompor merek Rinnai di Jawa Tengah dan DIY.  

 
Gambaran Umum Konsumen 
• Data Konsumen 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 di bawah ini dapat dijelaskan 
bahwa konsumen pembeli produk kompor gas merek Rinnai berjumlah 
397 orang pelanggan, dengan perincian 17,63% atau sejumlah 70 orang 
dari kaum laki-laki dan sisanya  82,37% dari kaum perempuan. Hal ini 
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sangat beralasan karena pengguna kompor gas kebanyakan adalah 
kaum perempuan lihat Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Jumlah Konsumen 

No Gender Jumlah Distribusi  Frekuensi  (%) 

1. Laki-laki 70 17,63 

2. Perempuan 327 82,37 

3.  397 100 

Sumber: data primer diolah, 2011 

 

Laki - laki
Perempuan

17,63 %

82,37 %

 
Gambar 4 

Jumlah Konsumen 
 

Konsumen membeli produk Rinnai didominasi kaum perem-
puan, karena mereka adalah pengguna utama untuk memasak di dapur, 
sedangkan laki-laki kebanyakan hanya membelikan atau bertanggung 
jawab terhadap pengeluaran uang untuk pembelian kompor gas bukan 
sebagai pengguna utama. 
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• Usia Konsumen 

Usia konsumen pemakai produk Rinnai dapat dirinci ke dalam 
empat kategori usia lihat Tabel 4.2 di bawah. 

Tabel 4.2 
Usia Konsumen 

No Usia (th) Jumlah DF (%) 
1. < 25 103 25,94 

2. 25- 35  136 34,26 

3. 35- 50 132 33,25 

4. > 50 26   6,55 

5. Total 397 100% 
Sumber: data primer, diolah 2011 

< 25

25 - 35

35 - 50

> 50

25,94 %

34,26 %

33,25 %

6,25%

  
Gambar 5 

Usia Konsumen 
 

         
Berdasarkan data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

pembeli utama produk Rinnai sebesar 34,26% berusia antara 25 s/d 35 
tahun dan ini sangat realistis, mengingat produk Rinnai adalah kompor 
gas yang memiliki reputasi merek, berkualitas dengan harga yang 
relatif lebih tinggi ketimbang produk kompor gas dengan merek lain. 
Pembeli adalah pelanggan yang telah memiliki penghasilan di atas rata-
rata, yang biasanya adalah mereka yang berusia antara 25 s/d 35 tahun, 
yang berarti mereka sudah mapan taraf hidupnya. Hal ini juga dapat 
dibuktikan melalui jumlah responden yang membeli dengan prosentase 
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terbesar kedua 33.25% adalah berusia 35 s/d 50 tahun. Terendah adalah 
berusia > 50 tahun sebesar 6,55%, hal ini menunjukkan bahwa mereka 
sudah lama memimpikan untuk memiliki kompor gas merek Rinnai 
namun baru dapat diwujudkan setelah berusia di atas 50 tahun, atau 
setelah ada kesempatan untuk membeli. 

 
 

• Pekerjaan Konsumen   

Berdasarkan data pada Tabel 4.3. dapat disebutkan bahwa pem-
beli produk Rinnai terbesar adalah karyawan swasta sebesar 51,89%; 
kemudian wiraswasta sebesar 16,12%, sedangkan terkecil dari kalangan 
TNI atau Polri sebesar 0,25%. Lihat Pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 

Pekerjaan Konsumen 

No Pekerjaan Jumlah DF (%) 
1 Karyawan swasta 206 51,89 
2 Wiraswasta 64 16,12 
3 TNI/Polri 1   0,25 
4 PNS/BUMN 20   5,04 
5 Pelajar 23   5,79 
6 Lainnya 83 20,91 
7 Total 397 100 

Sumber: data primer, diolah 2011 

Karyawan Swasta

Wiraswasta

TNI / Polri

PNS / BUMN

Pelajar

Lainnya

51,89%
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5,04 %

5,79 %

20,91 %

 

Gambar 6 
Pekerjaan Konsumen 
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Hasil tersebut mempertegas kembali bahwa produk kompor gas 
Rinnai disukai oleh karyawan swasta ataupun wiraswasta yang me-
miliki penghasilan di atas rata-rata dibandingkan dengan pekerja yang 
lain. Karyawan swasta di sini adalah para eksekutif atau pemegang 
posisi bagus di instansi perusahaan swasta sehingga memiliki daya beli 
yang cukup untuk membeli produk Rinnai tersebut. Sedangkan yang 
terendah TNI atau Polri dan ini sangat dimungkinkan karena mereka 
kurang memahami produk bermerek apalagi yang berkualitas, yang 
terpenting bagi mereka adalah tujuan mereka hanya membeli sebuah 
kompor gas. 

 
• Pengeluaran Konsumen 

Sesuai Tabel 4.4. bahwa pembeli terbanyak produk Rinnai adalah 
memiliki pengeluaran di bawah Rp 1 juta  yaitu sebesar 47,86% dan 
selanjutnya adalah dengan pengeluaran antara Rp 1 juta sampai dengan 
Rp 3 juta sebesar 42,82%. 

Tabel 4.4 
Pengeluaran Konsumen 

No Pengeluaran (1000 Rp) Jumlah DF (%) 
1. < 1.000 190 47,86 
2. 1.000 – 3.000 170 42,82 
3. 3.000 – 5.000   30   7,56 
4.  5.000     7   1,76 
5. Total 397 100 

Sumber: data primer, diolah 2011 

< 1000

1000 - 3000

3000 - 5000

> 5000

47,86 %
42,82 %

7,56 %
1,76 %

 
Gambar 7 

Pengeluaran Konsumen 
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Hal tersebut menjelaskan bahwa produk Rinnai terjangkau dari 
kalangan pembeli kelas menengah ke atas. Bahkan juga kelas mene-
ngah ke bawah pun banyak yang membeli, karena banyak juga pembeli 
produk Rinnai dengan cara diangsur atau kredit bukan dengan cara 
tunai. Mereka yang memiliki penghasilan antara Rp 3 juta sampai 
dengan Rp 5 juta atau lebih besar dari itu sudah dapat dipastikan 
mereka membeli dengan cara tunai. Dengan demikian produk Rinnai 
memang memiliki merek yang sudah dikenal konsumen dan terbiasa 
bagi semua kalangan. 

 
• Lama Konsumen Memiliki Produk 

Responden yang ditanya sudah berapa lama memiliki produk 
Rinnai terbanyak menjawab 1 sampai 2 tahun sebanyak 33,24%, dan 
yang menjawab di atas dua tahun sebanyak 31,49%, sedangkan di 
bawah enam bulan sebanyak 16,63%.  Lihat secara lengkap pada Tabel 
4.5 di bawah. 

Tabel 4.5 
Rata-Rata Konsumen Memiliki Produk Rinnai 

No Lama (thn) Jumlah DF (%) 
1. < 6 bln   66 16,63 
2. 6 bl – 1 thn   74 18,64 
3. 1  - 2 th 132 33,24 
4. > 2 th 125 31,49 
5. Total 397 100 

Sumber: data primer, diolah 2011 

< 6 Bulan

6 Bulan - 1 Tahun

1 - 2 Tahun

> 2 Tahun

16,63 %

18,64 %

33,24 %

31,49 %

 
Gambar 8 

Rata-Rata Konsumen Memiliki Produk Rinnai 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk kompor 
Rinnai yang dipakai oleh responden terbanyak adalah lebih lama dari 
satu tahun sebesar 64,71 % atau 1 s/d 2 tahun dan di atas 2 tahun, 
alasan ini membenarkan bahwa produk Rinnai adalah produk yang 
berkualitas, awet dan tahan lama dan sudah terbiasa bagi semua 
pelanggannya. 

 
• Konsumen Pernah Menggunakan Merek Lain 

Konsumen yang ditanya apakah mereka pernah menggunakan 
merek lain ternyata hanya sebesar 39,29%. Hal ini menunjukkan 
bahwa produk merek lain masih banyak penggunaannya namun kalah 
dengan penggunaan merek Rinnai yang mencapai 60,71%. Lihat pada 
Tabel 4.6 di bawah. 

Tabel 4.6 
Penggunaan Merk Lain 

No Penggunaan merk lain Jumlah DF (%) 

1. Tidak 241 60,71 

2. Ya 156 39,29 

3. Total 397 100 

Sumber: data primer, diolah 2011 

 

Tidak

Ya60,71 %
39,29 %

 Gambar 9 
Penggunaan merk lain 
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Dengan demikian merek Rinnai masih mendominasi pemakaian 
merek kompor gas dibandingkan penggunaan merek lain. Hal ini juga 
menunjukkan bahwa pelanggan sudah tertanam di dalam ingatan 
mereka bahwa kompor yang dikenal adalah merek Rinnai (brand 
image), merek lain belum begitu terbiasa dimata pengguna kompor gas. 

• Tempat Pembelian Produk 

Tempat untuk melakukan pembelian kompor Rinnai terbanyak 
adalah di toko alat-alat rumah tangga sebesar 37,28% supermarket 
36,78%,  dan toko elektronik sebesar 20,91%. Lihat Tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 

Tempat Pembelian Produk 

No Tempat Jumlah DF (%) 
1. Supermarket 146 36,78 

2. Toko Kompor 12 3,02 

3. Toko Elektronik 83 20,91 

4. Toko Alat Rumah-Tangga 148 37,28 

5. Lainnya 8 2,01 

 Total 397 100 
Sumber: data primer, diolah 2011 
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Toko Kompor

Toko Elektronik
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Gambar 10 

Tempat Pembelian Produk 
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Tempat pembelian kompor Rinnai terkecil di toko khusus 
kompor hanya sebesar 3,02%. Hal ini menjelaskan bahwa pelanggan 
mencari produk elektronik merek Rinnai di tempat yang mudah di 
dapatkan seperti alat rumah tangga serta supermarket. Di toko khusus 
kompor ternyata hanya 3,02%. 

 
• Pendamping Konsumen Melakukan Pembelian 

Konsumen pada saat melakukan pembelian pasti ada yang 
mendampingi yaitu suami atau isteri sejumlah 47,86%, kemudian 
teman 25,94%, dan anak sebesar 9,83%.  Pendamping pembeli lainnya 
yaitu keluarga atau kolega yang lain seperti berbarengan dengan rekan 
satu kantor bahkan melalui arisan sebesar 16,37%. 

 
Tabel 4.8 

Pendamping Pembelian Konsumen 

No Pendamping Pembelian Jumlah DF (%) 

1. Suami-isteri 190 47,86 

2. Anak   39   9,83 

3. Teman 103 25,94 

4. Lainnya   65 16,37 

5. Total 397 100 

Sumber: data primer, diolah 2011 

Suami - isteri
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Lainnya
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Gambar 11 

Pendamping Pembelian Konsumen 
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• Rencana Pembelian 

Konsumen yang ditanyakan apakah mereka dalam membeli 
kompor gas sudah direncanakan terlebih dahulu mencapai 81,11%, 
selanjutnya yang tidak direncanakan mencapai 18,89%. 

 
Tabel 4.9 

Perencanaan Pembelian Konsumen 

No Rencana Awal Jumlah DF (%) 

1. Ya 322 81,11 

2. Tidak    75 18,89 

3. Total 397 100 

Sumber: data primer, diolah 2011 

 

Ya

Tidak
81,11 %

18,89 %

 Gambar 12 
Perencanaan Pembelian Konsumen 

 

Mereka yang membeli kompor gas dengan direncanakan me-
nunjukkan bahwa sudah lama memikirkan untuk membeli kompor gas 
dengan merek Rinnai namun belum terwujud, baru beberapa saat ke-
mudian bisa terwujud melakukan pembelian. Yang tidak direncanakan 
karena mereka dalam melakukan pembelian dari hanya sekedar 
mengamati atau jalan-jalan kemudian tertarik dan berminat membeli, 
tanpa direncanakan sebelumnya. Alasan yang sering diberikan adalah 
kesempatan adanya peluang  promosi harga atau promosi premium. 
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• Memakai Tabungan 

Responden yang ditanyakan apakah di dalam membeli produk 
Rinnai menggunakan uang tabungan mencapai 67,76%. Lihat Tabel 
4.10. 

Tabel 4.10 
Pemakaian Tabungan Konsumen 

No Tabungan Jumlah DF (%) 
1. Ya 269 67,76 

2. Tidak 128 32,24 

3. Total 397 100 
Sumber: data primer, diolah 2011 

Ya

Tidak
67,76 %

32,24 %

 
Gambar 13 

Pemakaian tabungan konsumen 
 

Yang membeli tanpa menggunakan uang tabungan mencapai 
32,24% yaitu mereka yang membeli produk Rinnai dengan cara kredit, 
arisan, atau menggunakan cara tunai yang sudah dipersiapkan terlebih 
dahulu, atau membeli melalui koperasi yang pembayarannya menye-
suaikan dengan para pembeli. 
 
• Memakai Kartu Kredit 

Responden di dalam membeli kompor yang memanfaatkan kartu 
kredit hanya sebesar 8,06%. Yang tidak menggunakan kartu kredit 
mencapai 91,94%. Hal tersebut masih menunjukkan bahwa konsumen 
masih lebih menyukai memakai cara konvensional. Lihat Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 
Pemakaian Kartu Kredit 

No Kartu Kredit Jumlah DF (%) 
1. Ya 32     8,06 

2. Tidak 365   91,94 

3. Total 397 100 
Sumber: data primer, diolah 2011 

Ya

Tidak

8,06 %

91,94 %

 
Gambar 14 

Pemakaian kartu kredit 
 

Dengan demikian jelas bahwa pelanggan kompor gas merek 
Rinnai lebih banyak yang sudah mempersiapkan sejak awal dalam 
membeli kompor gas merek Rinnai dengan demikian tidak 
menggunakan kartu kredit. Sedangkan yang memakai kartu kredit 
karena lebih disebabkan prestise sebesar 8,06%. 

 
• Pemakai Kompor Gas 

Tabel 4.12 
Pemakai Kompor Gas 

No Pemakaian Kompor Gas Jumlah DF (%) 
1. Rumah Tangga 382 96,22 

2. Usaha   15   3,78 

3. Total 397 100 
Sumber: data primer, diolah 2011 
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Rumah tangga

Usaha96,22 %

3,78 %

 
Gambar 15 

Pemakai Kompor Gas 
 

Selanjutnya kelompok pemakai kompor adalah rumah tangga 
sebesar 96,22%, yang untuk kegiatan usaha hanya mencapai 3,78%. Hal 
ini membuktikan bahwa produk kompor gas lebih disukai oleh 
konsumen rumah tangga karena produknya awet serta tahan lama dan 
mudah cara pemakaiannya. 

 
• Loyalitas Merek 

Tabel 4.13 
Loyalitas Merek 

No Pakai Rinnai Jumlah DF (%) 
1. Ya 379 95,47 

2. Tidak 18   4,53 

3. Total 397 100 
Sumber: data primer, diolah 2011 
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Gambar 16 

Loyalitas Merek 
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Responden yang ditanya tentang kesetiaan penggunaan kompor 
gas mencapai 95,47%. Yang tidak setia menunjukkan jumlah 4,53% 
saja. Hal ini membuktikan bahwa kompor gas merek Rinnai memang 
disukai serta sudah terbiasa bagi seluruh pelanggan yang ada. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa mereka adalah pelanggan yang setia terhadap 
produk kompor gas dengan merek Rinnai. Sedangkan yang tidak setia 
berargumentasi mereka lebih dahulu membeli kompor gas dengan 
produk lain yang harganya lebih murah walaupun bukan merek ter-
kenal. 

 
• Alasan Pembelian Produk Rinnai 

Tabel 4.14 
Alasan Pembelian 

No Alasan Jumlah DF (%) 
1. Tahan lama/awet 170 42,82 

2. Api biru   56 14,11 

3. Bagus   34   8,56 

4. Mudah perawatan   25   6,30 

5. Hemat gas   24   6,05 

6. Kualitas baik   20   5,04 

7. Harga terjangkau   18   4,53 

8. Banyak yang pakai   15   3,78 

9. Merek terkenal   14   3,53 

10. Jasa Pelayanan   13   3,27 

11. Lain lain     8   2,01 

 Total 397 100 
Sumber: data primer, diolah 2011 
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Gambar 17 

Alasan Pembelian 
 

 
Alasan responden membeli produk kompor gas  Rinnai secara 

rinci dapat dilihat pada Tabel 4.14. Alasan utama yaitu tahan lama atau 
awet sebesar 42,82%, kemudian apinya biru yaitu sebesar 14,11%, 
sedangkan alasan yang paling kecil yaitu merek terkenal hanya 
mencapai 3,53% dan terdapatnya jasa layanan 3,27%. Dengan demikian 
menunjukkan bahwa mereka para pelanggan memiliki argumentasi 
yang berbeda namun keawetan produk menjadi alasan utama. 

 
Merasakan Data 

 Penelitian pembelian kompor gas merek Rinnai di beberapa 
swalayan dan gerai serta hypermarket di Kota Semarang, Yogyakarta 
serta Klaten ini mengambil beberapa peubah seperti brand salience 
sebagai peubah gayut dan peubah bebas meliputi promosi harga, pro-
mosi premium serta periklanan dan peubah moderator seperti faktor 
negara asal, reputasi perusahaan dan krakteristik status sosial ekonomi. 
Keseluruhan indikator, dan peubah dideskripsikan sebagai berikut: 
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• Peubah Promosi Harga  

Pada indikator promosi harga rata rata memiliki skor 3,19 
menunjukkan bahwa promosi harga sangat menentukan di dalam 
pembelian kompor gas  merek Rinnai.  

Tabel 4.15 
Skor Rata-Rata  Promosi Harga (n= 397) 

No Indikator Skor rata rata 
1. Harga produknya jadi terasa murah  3,108 

2. Harga produknya jadi terasa turun 2,665 

3. Dapat menghemat pengeluaran saya 4,035 

4. Sesuai dengan kesukaan saya untuk membeli barang 
diskon 

2,977 

 Rata-rata 3,196 
Sumber: data primer diolah, 2011 
 
 

Skor tertinggi karena konsumen merasakan adanya penghematan 
dalam pembelian yang mencapai skor 4,03. Skor terendah pada harga 
produk yang terasa turun 2,66 yang masih di atas skor rata-rata. 
Dengan demikian promosi harga menjadi daya tarik dalam pembelian 
kompor gas merk Rinnai. 

 
• Peubah Promosi Premium  

          Promosi premium memiliki skor rata rata 3,20 di atas skor rata-
rata. Hal ini menunjukkan bahwa promosi premium cukup menen-
tukan pembelian kompor gas merek Rinnai. 

Tabel 4.16 
Skor Rata-Rata  Promosi Premium 

No Indikator Skor Raa-rata 
1. Hadiahnya berupa barang mahal 2,831 

2. Hadiahnya berupa produk impor 2,776 

3. Hadiahnya sering berganti ganti 3,360 

4. Hadiahnya produk yang bermanfaat 3,861 

 Rata-rata 3,207 
Sumber: data primer diolah, 2011 
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Skor indikator rata-rata tertinggi pada hadiah yang diberikan 
yang dianggap sebagai produk yang bermanfaat mencapai skor rata-rata 
3,86. Indikator skor rata-rata terendah pada 2,77 menunjukkan karena 
hadiahnya juga produk yang berasal dari impor sehingga disukai 
konsumen. 

 
• Peubah Periklanan 

          Indikator skor rata-rata periklanan sebesar 3,70 yang masih di 
atas rata-rata hal ini menunjukkan bahwa periklanan sangat berpe-
ngaruh pada pembelian kompor gas merek Rinnai, karena masih jauh 
diatas skor rata-rata 2,5. Nilai indikator rata–rata tertinggi sebesar 4,25 
menunjukkan bahwa kompor gas Rinnai mudah dijumpai di setiap 
gerai elektronik sampai di swalayan. Berarti konsumen tidak sulit 
menemukan produk kompor gas Rinnai. 

Tabel 4.17 
Skor Rata-Rata  Periklanan (n=397) 

No Indikator Skor rata rata 
1. Materi iklannya bagus 3,588 

2. Iklannya informatif 3,667 

3. Iklannya mengena di hati 3,393 

4. Frekwensi iklannya terus menerus 3,257 

5. Mudah di cari produknya 4,252 

6. Pajangan produknya lengkap di toko 4,071 

    7. Hanya dijual di toko terpercaya 3,267 

8. Informasi produk sangat lengkap 4.118 

 Rata-rata 3,702 

Sumber: data primer diolah, 2011 

 

Selanjutnya nilai skor tertinggi pada informasi untuk produk 
Rinnai sangat lengkap. Yang terkecil dengan skor 3,26 yaitu produk 
Rinnai dijual di toko-toko terpercaya. Dengan demikian menjelaskan 
bahwa produk Rinnai lebih tepat dipasarkan di tempat-tempat yang 
mudah dikunjungi dan terjangkau. 
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• Peubah Negara Asal Merek 

Tabel 4.18 
Skor Rata-Rata  Negara Asal Merek (n=397) 

No Indikator Skor rata rata 
1. Mereknya berasal dari negara maju (x4.1) 3,843 

2. Merek bukan berasal dari negara berkembang (x4.2) 2,969 

3. Merek berasal dari negara Jepang (x4.3) 4,055 

4. Merek bukan berasal dari China (x4.4) 3,405 

5. Mereknya juga di produksi di negara serumpun (x4.5) 2,977 

6. Asal buatan negara maju karena tidak faham merek (x.6) 2,493 

 Rata-rata 3,290 
Sumber: data primer diolah, 2011 

 
Indikator peubah moderator negara asal merek memiliki skor 

rata-rata sebesar 3,29. Indikator skor rata-rata tertinggi pada merek 
yang berasal dari negara Jepang sebesar 4,055. Skor indikator terendah 
sebesar 2,49 di bawah sedikit dari rata-rata, karena pembeli tidak 
paham merek jadi membeli produk hanya berdasarkan asal buatan dari 
negara maju. 

• Peubah Reputasi Perusahaan 

  Skor indikator rata-rata peubah moderator reputasi perusahaan 
sebesar 4,35, ternyata juga sangat berpengaruh terhadap pembelian 
kompor gas merek Rinnai. Indikator rata-rata skor tertinggi pada 
produknya pasti awet dan tahan lama dengan skor 4,34, serta jaminan 
kualitas produk yang bagus mencapai 4,322. Indikator terendah pada 
perusahaannya banyak mengekspor produk sebesar 3,70. 
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Tabel  4.19 
Skor Rata-Rata Reputasi Perusahaan (n=397) 

No Indikator Skor rata rata 
1. Memberikan jaminan kualitas produk bagus (x5.1) 4.322 

2. Produknya pasti awet tahan lama (x5.2) 4.340 

3. Layanan purna jualnya pasti bagus (x5.3) 4.103 

4. Suku cadangnya mudah di dapatkan (x5.4) 4.229 

5. Dibuat perusahaan terpercaya (x5.5) 4.106 

6. Selalu berinovasi dengan produk bagus (x5.6) 4.003 

   7. Jenis produknya lengkap (x5.7) 4.003 

8. Modelnya selalu terbaru (x5.8) 3.829 

9. Produknya selalu sesuai dengan kebutuhan (x5.9) 4.143 

10. Produknya selalu berteknologi canggih (x5.10) 3.859 

11. Perusahaannya terkenal sekali ( x5.11) 3.985 

12. Perusahaannya berkelas internasional (x5.12) 3.947 

13. Perusahaannya banyak ekspor produk (x5.13) 3.702 

 Rata-rata 4.350 
Sumber: data primer diolah, 2011 

 
Dengan demikian jelas bahwa reputasi perusahaan sangat 

menentukan pembelian produk merek Rinnai. Sedangkan konsumen 
berpatokan pada produk yang awet tahan lama serta jaminan kualitas 
yang bagus. Konsumen kurang berpikir pada perusahaan yang ber-
orientasi ekspor. 
 
• Peubah Karakteristik Status Sosial Ekonomi 

          Sedangkan peubah moderator yang lain adalah karakteristik 
status sosial ekonomi dengan indikator rata-rata sebesar 3,64 yang 
berada di atas rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa karakteristik 
status sosial ekonomi menentukan merek produk. Sedangkan indikator 
tertinggi pada produk yang mudah dioperasikan sebesar 4,26 menje-
laskan bahwa konsumen menyukai produk Rinnai karena kemudahan 
mengoperasikan produk, demikian pula informasi yang lengkap 
tentang produk sangat disukai oleh konsumen. 
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Tabel  4.20 
Skor Rata-Rata  Karakteristik Status Sosial Ekonomi (n= 397) 

No Indikator Skor rata rata 
1. Menunjukkan prestise merek produk (x6.1) 3.649 

2. Menunjukkan merek produk mahal (x6.2) 3.332 

3. Tidak semua orang mampu membeli merek produk ini (x.3) 2.476 

4. Memang sesuai dengan daya beli saya (x6.4) 3.982 

5. Sesuai dengan tingkat anggaran saya (x6.5) 4.002 

6. Menunjukkan produk ini sangat canggih (x6.6) 3.673 

  7. Sesuai dengan tingkat pendidikan saya (x6.7) 3.012 

8 Informasinya lengkap (x6.8) 4.040 

9. Menunjukkan kelengkapan fitur (x6.9) 4.035 

10. Produknya mudah dioperasikan (x6.10) 4.269 

 Rata-rata 3,647 
Sumber: data primer diolah, 2011 
 

Hal yang kurang disukai konsumen yaitu tidak semua orang 
mampu membeli merek produk Rinnai yaitu sebesar 2,47. Hal ini 
menjelaskan bahwa produk Rinnai biasanya untuk kelas menengah ke 
atas. Yang kurang adalah tingkat pendidikan hanya mencapai 3,012, 
menjelaskan bahwa pendidikan berpengaruh cukup menentukan di 
dalam pembelian produk kompor gas merek Rinnai. 

 
• Peubah Brand Salience 

Peubah dependen brand salience memiliki indikator dengan skor 
rata-rata 3,78, dengan demikian memiliki skor yang cukup tinggi 
sebagai penentu pembelian kompor gas yang bermerek. Berarti merek 
Rinnai menjadi merek idaman para pelanggan kompor gas. Indikator 
rata-rata yang tertinggi dengan skor di atas 4, yaitu berturut turut 
adalah  produk mudah didapatkan, merek yang sudah dikenal,  yakin 
terhadap merek yang dibeli, merek tersebut pernah didengar serta 
pernah dilihat. Dengan demikian memang mampu menjelaskan bahwa 
produk Rinnai sudah kuat di dalam ingatan konsumen. 
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Tabel  4.21 
Skor Rata-Rata  Brand Salience (n=397) 

No Indikator Skor rata rata 
1. Saya kenal mereknya (y1.1) 4.168 

2. Saya pernah lihat mereknya (y1.2) 4.065 

3. Saya pernah dengar tentang mereknya (y1.3) 4.073 

4. Disarankan keluarga (y1.4) 3.463 

5. Saya lihat iklan merek produknya (y1.5) 3.649 

6. Paling saya ingat mereknya (y1.6) 3.534 

    7. Mudah diingat mereknya (y1.7) 3.924 

8. Paling terkenal mereknya (y1.8) 3.997 

9. Mereknya banyak dibicarakan orang ( y1.9) 3.861 

10. Merupakan merek favorit keluarga saya (y1.10) 3.781 

11. Produknya paling mudah didapatkan (y1.11) 4.136 

12. Tidak pernah saya lupakan mereknya (y1.12) 3.468 

13. Ingat hanya merek ini saja  (y1.13) 3,000 

14. Saya kenal mereknya sejak kecil (y1.14) 3,553 

15. Paling saya yakin dengan mereknya (y1.15) 4,093 

 Rata-rata 3,784 
Sumber: data primer diolah, 2011 

 

Skor indikator yang terendah walaupun masih di atas 3 yaitu 
karena hanya ingat merek tersebut, merek tersebut disarankan keluar-
ga serta merek Rinnai sulit untuk dilupakan. Hal ini mempertegas 
bahwa merek menjadi penentu atau berpengaruh besar di dalam 
pembelian produk kompor gas merek Rinnai. 
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Tabel 4.22 
Tabel Skor Rata-Rata Keseluruhan 

No Indikator Skor rata - rata 
1 Harga produknya jadi terasa murah 3,108 

2 Harga produknya jadi terasa turun 2,665 

3 Dapat menghemat pengeluaran saya 4,035 

4 Sesuai dengan kesukaan saya untuk membeli barang diskon 2,977 

5 Hadiahnya berupa barang mahal 2,831 

6 Hadiahnya berupa produk impor 2,776 

7 Hadiahnya sering berganti ganti 3,360 

8 Hadiahnya produk yang bermanfaat 3,861 

9 Materi iklannya bagus 3,588 

10 Iklannya informatif 3,667 

11 Iklannya mengena di hati 3,393 

12 Frekwensi iklannya terus menerus 3,257 

13 Mudah di cari produknya 4,252 

14 Pajangan produknya lengkap di toko 4,071 

15 Hanya dijual di toko terpercaya 3,267 

16 Informasi produk sangat lengkap 4.118 

17 Mereknya berasal dari negara maju (x4.1) 3,843 

18 Merek bukan berasal dari negara berkembang (x4.2) 2,969 

19 Merek berasal dari negara Jepang (x4.3) 4,055 

20 Merek bukan berasal dari China (x4.4) 3,405 

21 Mereknya juga di produksi di negara serumpun (x4.5) 2,977 

22 Asal buatan negara maju karena tidak faham merek (x.6) 2,493 

23 Memberikan jaminan kualitas produk bagus (x5.1) 4.322 

24 Produknya pasti awet tahan lama (x5.2) 4.340 

25 Layanan purna jualnya pasti bagus (x5.3) 4.103 

26 Suku cadangnya mudah di dapatkan (x5.4) 4.229 

27 Dibuat perusahaan terpercaya (x5.5) 4.106 

28 Selalu berinovasi dengan produk bagus (x5.6) 4.003 

29 Jenis produknya lengkap (x5.7) 4.003 

30 Modelnya selalu terbaru (x5.8) 3.829 

31 Produknya selalu sesuai dengan kebutuhan (x5.9) 4.143 

32 Produknya selalu berteknologi canggih (x5.10) 3.859 

33 Perusahaannya terkenal sekali ( x5.11) 3.985 

34 Perusahaannya berkelas internasional (x5.12) 3.947 
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No Indikator Skor rata - rata 
35 Perusahaannya banyak ekspor produk (x5.13) 3.702 

36 Menunjukkan prestise merek produk (x6.1) 3.649 

37 Menunjukkan merek produk mahal (x6.2) 3.332 

38 Tidak semua orang mampu membeli merek produk ini (x.3) 2.476 

39 Memang sesuai dengan daya beli saya (x6.4) 3.982 

40 Sesuai dengan tingkat anggaran saya (x6.5) 4.002 

41 Menunjukkan produk ini sangat canggih (x6.6) 3.673 

42 Sesuai dengan tingkat pendidikan saya (x6.7) 3.012 

43 Informasinya lengkap (x6.8) 4.040 

44 Menunjukkan kelengkapan fitur (x6.9) 4.035 

45 Produknya mudah dioperasikan (x6.10) 4.269 

46 Saya kenal mereknya (y1.1) 4.168 

47 Saya pernah lihat mereknya (y1.2) 4.065 

48 Saya pernah dengar tentang mereknya (y1.3) 4.073 

49 Disarankan keluarga (y1.4) 3.463 

50 Saya lihat iklan merek produknya (y1.5) 3.649 

51 Paling saya ingat mereknya (y1.6) 3.534 

52 Mudah diingat mereknya (y1.7) 3.924 

53 Paling terkenal mereknya (y1.8) 3.997 

54 Mereknya banyak dibicarakan orang ( y1.9) 3.861 

55 Merupakan merek favorit keluarga saya (y1.10) 3.781 

56 Produknya paling mudah didapatkan (y1.11) 4.136 

57 Tidak pernah saya lupakan mereknya (y1.12) 3.468 

58 Ingat hanya merek ini saja  (y1.13) 3,000 

59 Saya kenal mereknya sejak kecil (y1.14) 3,553 

60 Paling saya yakin dengan mereknya (y1.15) 4,093 

 Rata - Rata 1,361 

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

• Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah instrumen peneli-
tian (kuesioner) yang digunakan mampu mengukur apa yang diingin-
kan dan dapat mengungkapkan data dari peubah yang diteliti secara 
tepat. Teknik yang digunakan dalam pengujian validitas instrumen 
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adalah teknik korelasi product moment. Koefisien korelasi lebih besar 
dari 0,3 atau sama 0,3 (r ≥ 0,3), maka instrumen tersebut dianggap valid 
(Masrun, 1979).  

• Hasil Uji Reliabilitas 

Uji ini menunjukkan apakah instrumen yang digunakan akurat, 
stabil dan konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Metode 
yang digunakan adalah koefisien alpha Cronbach. Merujuk pendapat 
Maholtra (1996), suatu instrumen (keseluruhan indikator) dianggap 
cukup reliabel bilamana α ≥ 0.6, keseluruhan indikator reliabel.  

 
Hasil Pengujian Proposisi 

• Pendugaan dan Pengujian Peubah 

Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui peran moderasi 
dari peubah, negara asal merek (NEG), reputasi perusahaan (RP) dan 
karakteristik sosial ekonomi (SOSEK) terhadap hubungan antara 
peubah independen seperti promosi harga (PH),  promosi premium 
(PP), periklanan (IKL) dengan peubah brand salience (BS). Untuk 
menganalisis pengaruh tersebut, dilakukan model matematis sebagai 
berikut: 

VI  =  f (PH, PP, IKL) 
BS  =  f (VI) 
VM =  f (NEG, RP, SOSEK)  
BS  =  f (VM) 
VMI     = f (PHxNEG, PHxRP, PHxSOSEK, PPxNEG, PPxRP,   

PPxSOSEK, IKLxNEG, IKLxRP, IKLxSOSEK) 
B  = VMI 

Dimana: 
VI adalah Peubah Bebas 
VM adalah Peubah Moderator 
VMI adalah Peubah Moderator Bebas 
VMI adalah perkalian antara masing-masing peubah bebas dengan masing-
masing peubah moderator.  
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• Confirmatory Factor Analysis (CFA): Measurement Model 

Untuk mengetahui apakah model memiliki unidimensionalitas 
atau tidak, telah dilakukan analisis konfirmasi (CFA) terhadap peubah 
laten yang terlibat dalam penelitian. Unidimensionalitas dari dimensi-
dimensi tersebut bisa dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini: 
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Gambar  18 

Confirmatory Factor Analysis Measurement Model 

 
Uji Signifikansi Bobot Faktor. Jika dilihat dari nilai lambdanya, 

maka semua konsep merupakan pembentuk yang memiliki unidimen-
sionalitas karena semua nilai lambdanya lebih besar dari 0.4. Bila lamda 
di bawah 0,4 maka peubah tersebut tidak berdimensi sama dengan 
peubah lainnya untuk menjelaskan sebuah peubah laten (Lihat Tabel 
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4.23). Ini berarti semua konsep memiliki unidimensionalitas, sehingga 
tidak perlu dilakukan modifikasi.  
 

Tabel Uji signifikansi Bobot Faktor  dengan nilai lamda > 0,4, 
dapat dilihat pada Tabel 4.23, sebagai berikut: 

 
Tabel 4.23 

Uji Signifikansi Bobot Faktor 

No Peubah Bebas Peubah Gayut Estimasi 
1. 
2. 
3. 

V I 
V I 
V I 

IKL 
PP 
PH 

0,782 
0,759 
0,462 

4. 
5. 
6. 

V M 
V M 
V M 

SOSEK 
RP 
NEG 

0,833 
0,857 
0,471 

7. VMI PHXRP 0,732 

8. VMI PHXSOSEK 0,726 

9. VMI PHXNEG 0,644 

10. VMI PPXNEG 0,781 

11. VMI PPXSOSEK 0,789 

12. VMI PPXRP 0,793 

13. VMI IKLXNEG 0,846 

14. VMI IKLxSOSEK 0,925 

15. VMI IKLXRP 0,922 

Sumber: Data Primer, di olah 2012 (n=397) 

 

Sementara itu, jika dilihat dari estimasi bobot faktor, seluruh 
dimensi yang digunakan dalam penelitian memiliki critical ratio lebih 
dari 2. Ini berarti seluruh perubah yang digunakan sebagai pengukur 
peubah laten merupakan pengukur yang baik karena berpengaruh 
nyata dengan nilai critical ratio lebih dari 2. Tabel 4.24 memperlihat-
kan, dimana Peubah Bebas (VI), Peubah Moderator (VM), dan Peubah 
Moderator Bebas (VMI), memiliki critical ratio > 2, dihubungkan 
dengan peubah gayutnya. 
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Tabel 4.24 
Estimasi Bobot Faktor Model Moderator 

 
Tabel Uji signifikansi dengan nilai C.R > 2,0;  sebagai berikut: 

No Variabel 
Independen 

Variabel 
Dependen 

Estimasi C.R 

1. 
2. 
3. 

V I 
V I 
V I 

IKL 
PP 
PH 

1,000 
1,554 
0,661 

 
13,534 
  8,421 

4. 
5. 
6. 

V M 
V M 
V M 

SOSEK 
RP 
NEG 

1,000 
1,135 
0,705 

 
15,658 
  9,018 

7. VMI PHXRP 1,000  

8. VMI PHXSOSEK 1,107 14,639 

9. VMI PHXNEG 0,873 12,887 

10. VMI PPXNEG 1,295 15,850 

11. VMI PPXSOSEK 1,563 16,018 

12. VMI PPXRP 1,408 16,113 

13. VMI IKLXNEG 1,197 17,298 

14. VMI IKLxSOSEK 1,486 19,073 

15. VMI IKLXRP 1,337 18,994 

Sumber: Data Primer Diolah, 2012 (n=397) 

 

• Pengujian Goodness of Fit 

Overall Test 

Pengujian terhadap model dilakukan dengan menggunakan ber-
bagai kriteria Goodness of Fit, yakni Chi-square, Probability, RMSEA, 
GFI, dan TLI (Tabel 3.14).  Apabila model kurang relevan dengan data, 
dilakukan modifikasi yang berpedoman pada modification indices. 
Menurut (Hair et al., 2006) dan (Ferdinand, 2002), perubahan model 
yang didasarkan pada modification indices harus dilakukan secara ketat 
dan hati-hati, yang didasarkan pada teori yang kuat. Di samping itu, 
perubahan model tersebut tidak boleh mengubah hasil estimasi para-
mater secara mencolok atau signifikan (Hughes, et al., 1986). 
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Tabel 4.25 
Good of Fit Index untuk Evaluasi Model (n=397) 

 
Item Tujuan Acuan Hasil Makna 
Chi-square 
 

Menguji apakah covariance populasi 
yang diestimasi sama dengan covariance 
sampel (apakah model sesuai dengan 
data).  Bersifat sangat sensitive untuk 
sampel besar (di atas 200) 

Diharapkan 
Kecil 

27.60 Baik 

Probability Uji signifikansi terhadap perbedaan 
matriks covariance data dan matriks 
covariance yang diestimasi 

≥ 0,05 0.016 Baik 

RMSEA Mengkompensasi kelemahan Chi-
Square pada sample besar  

≤ 0,08 0.05 Baik 

GFI Menghitung proporsi tertimbang varians 
dalam matriks sampel yang dijelaskan 
oleh matriks covariance populasi yang 
diestimasi (anal;og dengan R2 dalam 
regresi berganda)  

≥ 0,90 0.98 Baik 

AGFI GFI yang disesuaikan terhadap DF  ≥ 0,90 0.94 Baik  
CMIND/DF Kesesuaian antara data dan model. ≤ 2,00 1.97 Baik 

TLI Pembandingan antara model yang diuji 
terhadap baseline model  

≥ 0,95 0.94 Baik  

CFI Uji kelayakan model yang tidak sensitive 
terhadap besarnya sample dan 
kerumitan model  

≥ 0,94 0.98 Baik  

Sumber: Hair, 2006; Ferdinand, A., 2002. 

 
Hasil pengolahan data dengan menggunakan sampel sebesar 397 

menunjukkan tingkat signifikansi untuk uji hipotesis perbedaan diatas 
adalah 27.60 dengan probabilitas 0.016. Hal ini menunjukkan bahwa 
tidak terdapat perbedaan antara matrik kovarian sampel dan matrik 
kovarian populasi, sehingga hipotesis nol diterima. Ini menunjukkan 
bahwa model tidak perlu dimodifikasi lagi. Dari hasil itu, dapat 
disimpulkan bahwa model awal memiliki goodness of fit yang baik 
sehingga dapat dipakai untuk melakukan pendugaan. 

 
 Pendugaan dan Pengujian Tanpa Moderator 

Sebelum dilakukan analisis terhadap data empiris yang ada, akan 
dilakukan analisis terhadap model awal tanpa memasukkan variabel 
moderator. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.2.  sebagai berikut: 
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Gambar 19 
Model Awal Tanpa Memasukkan Peubah Moderator 

 
 

Hasil penelitian secara empirik dapat dilihat pada Tabel 4.26, yang 
menyajikan analisis bobot regresi model awal tanpa peubah moderator. 
Dapat dijelaskan bahwa promosi harga berpengaruh positif dan signi-
fikan dengan nilai 0,06 dengan probabilitas 0,0037. Promosi premium 
berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai -0,0817 dan probabi-
litas 0,000, dan iklan dengan nilai 0,0096 dan probabilitas 0,7603 tidak 
berpengaruh signifikan. Untuk itu hasil awal ini masih harus di ulang 
dengan modifikasi indeks agar diperoleh model yang lebih tepat. 
Modifikasi indeks dilakukan dengan syarat  harus terdapat justifikasi 
teoritis secara cukup, dengan cara ini  indeks yang besarnya di atas atau 
lebih besar dari 4.0, diestimasi kembali sehingga di peroleh nilai chi 
square yang lebih kecil. 
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Tabel 4.26 
Hasil Analisis Regression Weights Model Tanpa Variabel Moderator 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
BS <--- PH ,0611 ,0211 2,9029 ,0037 par_6 

BS <--- PP -,0817 ,0194 -4,2212 *** par_7 

BS <--- IKL ,0096 ,0314 ,3051 ,7603 par_8 

BS1 <--- BS 1,0000     

BS2 <--- BS 1,7698 ,2914 6,0725 *** par_1 

BS3 <--- BS 1,8705 ,3088 6,0580 *** par_2 

BS4 <--- BS 2,7657 ,4212 6,5665 *** par_3 

BS5 <--- BS 2,2298 ,4949 4,5061 *** par_4 

BS6 <--- BS 1,3799 ,2776 4,9708 *** par_5 

Sumber: data primer, diolah, 2012 (n=397) 

 
Hasil analisis bobot regresi standard dapat dilihat pada Tabel 

4.26. di mana promosi harga berpengaruh terhadap brand salience 
memiliki nilai 0,20; Promosi premium negatif terhadap brand salience 
sebesar -0,41; dan Iklan berpengaruh terhadap brand salience sebesar 
0,02. Sebaimana dapat dilihat pada Tabel 4.26 di bawah. 

 

Tabel 4.27 
Hasil Analisis Standardized Regression Weights  

Tanpa Peubah Moderator 

   Estimate 

BS <--- PH ,2086 

BS <--- PP -,4127 

BS <--- IKL ,0249 

BS1 <--- BS ,4352 

BS2 <--- BS ,6444 

BS3 <--- BS ,5878 

BS4 <--- BS ,7876 

BS5 <--- BS ,4463 

BS6 <--- BS ,3856 

       Sumber: data primer, diolah 2012. (n=397) 
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 Pendugaan dan Pengujian dengan Melibatkan Peubah Moderator 

Menurut Little, Bovaird, dan Widaman (2006) untuk membuk-
tikan pengaruh dari peubah moderator terhadap pengaruh antara 
peubah bebas terhadap peubah gayut, perlu dilakukan regresi antara 
peubah bebas dan peubah moderator ditambah dengan perkalian 
peubah bebas dengan peubah moderator untuk selanjutnya diregresi-
kan dengan peubah gayutnya. Jika regresi peubah-peubah moderator 
dan bebas terhadap peubah gayut berpengaruh positif, maka kebera-
daan peran moderasi terbukti. 

Berdasarkan pada pemahaman di atas, maka telah dilakukan 
pengujian dengan menggunakan model persamaan struktural 
(structural equation model/SEM) dengan mengggunakan program 
AMOS 5.0 terhadap peubah VI dan peubah BS, peubah VM terhadap 
peubah BS dan peubah VMI terhadap peubah BS. Fokusnya adalah 
menguji peubah VMI terhadap peubah BS dengan melibatkan peubah 
VI dan VM secara bersama-sama. 

Hasil yang diperoleh membuktikan bahwa peubah VMI berpe-
ngaruh positif terhadap peubah BS dengan nilai p sebesar 0.00 atau 
signifikan pada taraf 1% dengan nilai koefisien regresinya sebesar 0.586 
(Lihat Tabel 4.28 dan 4.29). 
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Gambar 20 
Model Akhir dengan Memasukkan Peubah Moderator 

 

Estimates (Group number 1 - Default model) 
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 
Maximum Likelihood Estimates 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
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Tabel 4.28 
Bobot Regresi 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

BS <--- VI -,135 ,036 -3,808 *** par_16 

BS <--- VM ,829 ,073 11,321 *** par_17 

+BS <--- VMI ,029 ,014 2,142 ,032 par_18 

IKL <--- VI 1,000     

PP <--- VI ,874 ,105 8,296 *** par_1 

PH <--- VI ,466 ,069 6,746 *** par_2 

SOSEK <--- VM 1,000     

RP <--- VM ,994 ,018 55,558 *** par_3 

NEG <--- VM ,678 ,019 35,956 *** par_4 

PHXRP <--- VMI 1,000     

PHXSOSEK <--- VMI ,973 ,028 35,315 *** par_5 

PHXNEG <--- VMI ,723 ,016 44,263 *** par_6 

PPXNEG <--- VMI 1,133 ,100 11,290 *** par_7 

PPXSOSEK <--- VMI 1,451 ,134 10,862 *** par_8 

PPXRP <--- VMI 1,464 ,131 11,199 *** par_9 

IKLXNEG <--- VMI 1,483 ,111 13,321 *** par_10 

IKLxSOSEK <--- VMI 2,027 ,151 13,434 *** par_11 

IKLXRP <--- VMI 1,978 ,147 13,452 *** par_12 

BS3 <--- BS ,938 ,068 13,835 *** par_13 

BS4 <--- BS ,931 ,066 14,203 *** par_14 

BS5 <--- BS ,941 ,061 15,505 *** par_15 

BS6 <--- BS 1,000     

Sumber: data primer, diolah tahun 2012 (n=397) 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
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Tabel 4.29 
Bobot Regresi Standard 

   Estimate 

BS <--- VI -,181 

BS <--- VM ,633 

BS <--- VMI ,105 

IKL <--- VI ,915 

PP <--- VI ,694 

PH <--- VI ,430 

SOSEK <--- VM ,996 

RP <--- VM ,783 

NEG <--- VM ,399 

PHXRP <--- VMI ,561 

PHXSOSEK <--- VMI ,519 

PHXNEG <--- VMI ,430 

PPXNEG <--- VMI ,583 

PPXSOSEK <--- VMI ,679 

PPXRP <--- VMI ,712 

IKLXNEG <--- VMI ,757 

IKLxSOSEK <--- VMI ,963 

IKLXRP <--- VMI ,998 

BS3 <--- BS ,708 

BS4 <--- BS ,726 

BS5 <--- BS ,790 

BS6 <--- BS ,77 

 Sumber: data primer, diolah tahun 2012 (n=397) 

 

Hasil analisis regresi memperlihatkan hal-hal berikut: 

1. Pelaksanaan promosi-harga terhadap sebuah produk berpenga-
ruh positif dan signifikan terhadap brand salience dengan nilai 
0.20. 

 
2. Pelaksanaan promosi-premium terhadap sebuah produk ber-

pengaruh negatif terhadap brand salience dengan nilai -0.41. 
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3. Pelaksanaan periklanan terhadap sebuah produk berpengaruh 
positif terhadap brand salience, namun tidak terbukti secara 
signifikan dengan nilai 0.02. 

4. Persepsi konsumen terhadap negara asal sebuah produk 
memoderasi pengaruh positif antara promosi-harga dan brand 
salience dengan nilai 0.39. 

5. Persepsi konsumen terhadap reputasi perusahaan mengenai 
sebuah produk  memoderasi pengaruh positif antara promosi-
harga dan brand salience dengan nilai 0.71.  

6. Faktor status sosial-ekonomi konsumen memoderasi pengaruh 
positif antara promosi-harga dan brand salience dengan nilai 
0.51. 

7. Persepsi konsumen terhadap negara asal sebuah produk 
memoderasi pengaruh positif antara promosi-premium dan 
brand salience dengan nilai 0.58. 

8. Persepsi konsumen terhadap reputasi perusahaan mengenai 
sebuah produk memoderasi pengaruh positif antara promosi-
premium dan brand salience dengan nilai 0.71. 

9. Faktor status-sosial ekonomi konsumen memoderasi pengaruh 
positif antara promosi premium dan brand salience dengan 
nilai 0.67. 

10. Persepsi konsumen terhadap negara asal sebuah produk 
memoderasi pengaruh positif antara periklanan dan brand 
salience dengan nilai 0.75. 

11. Persepsi konsumen terhadap reputasi perusahaan sebuah 
produk memoderasi pengaruh positif antara periklanan dan 
brand salience dengan nilai 0.99. 

12. Faktor status-sosial ekonomi konsumen memoderasi pengaruh 
positif antara periklanan dan brand salience dengan nilai 0.96. 
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Rangkuman hasil uji hipotesis-hipotesis disajikan dalam Tabel 
4.27. Temuan-temuan penelitian ini dapat membuktikan bahwa 
peubah moderator berpengaruh pada brand salience. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa brand salience menjadi penentu terhadap pem-
belian produk, bahkan pengaruhnya semakin besar melalui pengguna-
an variabel moderator (VM). Hasil analisis SEM menggunakan 
Software AMOS secara lengkap disajikan pada lampiran. Tabel 4.30 
menunjukkan ringkasan hasil pengujian hipotetis sebagai berikut: 

Tabel 4.30 
Pengujian Hipotesis 

HIP Variabel 
Independen 

Variabel  Dependen Koefisien Path 
(p value) 

Keputusan 

H1 PH (Promosi 
Harga) 

BS (brand Salience)  0.20 (0,000) Diterima 

H2 PP (Promosi 
Premium) 

BS (brand Salience) -0.41 (0,000) Ditolak 

H3 Iklan BS (brand Salience)  0.02 (fix) Diterima 

H4 PHXNEG BS (brand Salience)  0.39 (0,000) Diterima 

H5     PHXRP BS (brand Salience)  0.71   Diterima 

H6 PHXSOSEK BS (brand Salience)  0.51 (0,000) Diterima 

H7 PPXNEG BS (brand Salience)  0.58 (0,000) Diterima 

H8 PPXRP BS (brand Salience)  0.71 (0,000) Diterima 

H9 PPXSOSEK BS (brand Salience)  0.67 (0,000) Diterima 

H10 IKLXNEG BS (brand Salience)  0.75 (0,000) Diterima 

H11 IKLXRP BS (brand Salience)  0.99 (0,000) Diterima 

H12 IKLXSOSEK BS (brand salience)  0.96 (0,000) Diterima 

Sumber: Hasil analisis data 2012 (n=397) 

 

           Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan 
melihat koefisien jalur (path coefficient) yang signifikan pada model 
struktural. Untuk mengetahui jalur-jalur yang signifikan dilihat pada 
uji koefisien secara parsial kaitan antar peubah.  
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