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ABSTRACT 

This study aims to analyze the relationship and influence of consumer perceptions on brand 

equity of the pisang muncrat food business using Structural Equation Modeling (SEM). SEM 

is used to determine the relationship between research variables. There are several variables 

that influence consumer perceptions of the brand equity of the pisang muncrat food business. 

Price, product, and place variables have a significant effect on brand awareness and 

associations, quality impressions, and brand loyalty. The variables of brand awareness and 

associations, the impression of quality have no significant effect on the overall brand equity 

variable. The brand loyalty variable has a significant effect on the overall brand equity 

variable. 

 

Keywords: Brand Equity, Consumer Perception, Structural Equation Modeling (SEM). 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan serta pengaruh persepsi konsumen 

terhadap ekuitas merek usaha makanan pisang muncrat menggunakan Structural Equation 

Modeling (SEM). SEM digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel penelitian. 

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap ekuitas merek usaha 

makanan pisang muncrat. Variabel harga, produk, dan tempat berpengaruh signifikan 

terhadap kesadaran dan asosiasi merek, kesan kualitas, dan loyalitas merek. Variabel 

kesadaran dan asosiasi merek, kesan kualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

ekuitas merek secara keseluruhan. Variabel loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Ekuitas merek secara keseluruhan.  

 

Kata kunci: Ekuitas Merek, Persepsi Konsumen, Structural Equation Modeling (SEM). 

 

1. PENDAHULUAN 

Ekuitas merek merupakan nilai suatu merek bagi pemasar dan bagi konsumen (Vaulla et all, 

2013). Ekuitas merek diartikan sebagai sekumpulan hak serta kewajiban yang terkait terhadap 

suatu merek, nama, atau simbol yang berguna untuk memberi nilai produk atau layanan jasa 

kepada suatu usaha (Aaker, 1991). Ekuitas merek dilihat dalam empat dimensi, yaitu : 
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kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. Dengan adanya 

ekuitas merek akan mempengaruhi rasa percaya diri suatu usaha terhadap konsumennya.  

 

Persepsi konsumen merupakan proses memilih, mengatur, dan mengevaluasi informasi 

yang diterima seseorang untuk membentuk gambaran yang bermakna dan lengkap tentang hal 

tersebut (Firmansyah, 2018). Persepsi seseorang akan menimbulkan pengaruh terhadap suatu 

merek usaha. Persepsi konsumen bisa saja berbeda-beda dikarenakan hasil dari penilaian 

terhadap setiap individu yang berbeda-beda. Oleh karena itu analisis mengenai persepsi 

konsumen terhadap ekuitas merek sangat penting.  

 

Pisang muncrat merupakan suatu usaha dengan latar belakang kuliner. Berkembangnya 

usaha kuliner menimbulkan persaingan antar sesama usaha. Setiap usaha umunya ingin 

berhasil dalam menjalankan usahanya dan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Oleh 

karena itu dilakukan analisis mengenai penilaian konsumen agar usaha pisang muncrat dapat 

bertahan dengan para pesaingnya.  

 

Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk memahami variabel apa saja 

yang berpengaruh dalam menentukan persepsi konsumen terhadap ekuitas merek usaha 

tersebut. SEM merupakan bagian dari metode analisis statistik yang berguna untuk 

membangun dan menguji permodelan sebab akibat (Latan, 2013). Analisis menggunakan 

SEM bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel yang ada di suatu penelitian. 

Pada SEM terdapat analisis faktor (factor analysis), analisis jalur (path analysis) dan regresi 

(regression). 

 

SEM digunakan pada penelitian Pradana et al (2020) dengan judul “Pemodelan 

persamaan struktural untuk menentukan  persepsi pelanggan terhadap buah impor”. Hasil dari 

penelitian ini menyebutkan bahwa variabel  produk merupakan variabel laten dominan yang 

berpengaruh terhadap persepsi pelanggan dalam membeli buah impor. Selain itu, SEM 

digunakan juga pada penelitian Rahmadani (2019) dengan judul “Pengaruh kampanye 

pemasaran sosial terhadap pilihan konsumen untuk menerapkan uang elektronik dengan 

pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) di SPBU Pertamina kota Pontianak”. 

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan adanya keterkaitan antara kampanye pemasaran 

sosial dengan keputusan konsumen mengggunakan uang elektronik. Dalam penelitian ini 

dilakukan analisis menggunakan metode Structural Equation Modeling untuk mengetahui 

keterkaitan variabel apa saja yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap ekuitas merek 

usaha makanan pisang muncrat. 

 

II. STRUCTURAL EQUATION MODELING (SEM) 

Structural Equation Modeling (SEM) adalah suatu metode analisis multivariat yang 

menyatukan antara analisis jalur (path analysis) dan analisis faktor (factor analysis). SEM 

merupakan metode analisis yang berguna untuk menemukan keterkaitan terhadap variabel 

dan indikatornya, variabel satu terhadap variabel lainnya, serta kesalahan pengukuran dalam 

suatu penelitian (Thakkar, 2020).  

 

 SEM digunakan untuk memeriksa dan memperbaiki suatu model penelitian. Syarat 

utama menggunakan SEM adalah membangun suatu model hipotesis yang terdiri dari model 

struktural dan model pengukuran dalam bentuk diagram jalur. Model struktural  menjelaskan 

hubungan antar variabel dan model pengukuran menjelaskan hubungan antara variabel 

dengan indikator - indikatornya.  
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Dalam SEM terdapat dua jenis variabel yaitu variabel laten dan variabel indikator. Selain itu, 

terdapat komponen model yaitu model struktural dan model pengukuran.  

1. Variabel 

a. Variabel laten 

Variabel laten didefinisikan sebagai variabel yang tidak bisa diamati secara langsung 

(unobserved variables). Variabel laten dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Variabel laten eksogen (variabel independen) 

Variabel laten eksogen merupakan variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh 

variabel lain dan berpengaruh terhadap variabel dependen. Notasi matematik  variabel 

laten eksogen yaitu δ (ksi) . 

2. Variabel laten endogen (variabel dependen) 

Variabel laten endogen merupakan variabel terikat. Variabel yang didasari oleh 

variabel laten eksogen. Notasi matematik variabel laten endogen yaitu ε (eta). 

b. Variabel indikator 

Variabel indikator yaitu variabel yang bisa diamati secara langsung (observed 

variables). Variabel indikator bagian dari variabel laten. Variabel indikator yang 

dibentuk melalui variabel laten eksogen dinotasikan dengan   dan variabel indikator 

yang dibentuk melalui variabel laten endogen dinotasikan dengan  . 

2. Model  

a. Model struktural 

Model struktural menjelaskan keterkaitan antar setiap variabel laten. Keterkaitan 

antar variabel laten eksogen dengan variabel laten endogen dinotasikan dengan γ 

(gamma). Variabel laten eksogen dan variabel laten endogen yang berhubungan 

memiliki parameter  β (beta). 

b. Model pengukuran 

Model pengukuran membahas mengenai keterkaitan antar variabel laten dengan 

variabel indikator. Keterkaitan terhadap variabel laten dan variabel indikator di 

notasikan dengan λ (lamda). Pada model pengukuran terdapat nilai validitas berupa 

nilai Average Variance Extracted (AVE) dan nilai reliabilitas berupa nilai Composite 

Reliability (CR). Untuk menghitung nilai AVE digunakan rumus sebagai berikut : 

                  
   

 

   
           

  
 

(1)                                                               

 

Nilai standart loading (    didapat dari standardized loading masing-masing 

indikator. Nilai    merupakan nilai measurement error, nilai measurement error = 1 – 

    
 . Nilai batas uji variance extracted yang baik lebih besar dari 0.5 (Ghozali, Fuad 

2005). 

Untuk menghitung nilai CR digunakan rumus sebagai berikut : 

                      
     

 

                
  

 

(2)                                                               

 

Nilai batas uji CR yang baik lebih besar dari 0.6 (Ghozali & Fuad, 2005). 
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Adapun tahapan analisis menggunakan metode SEM meliputi lima proses tahapan (Latan, 

2013), yaitu : 

1. Spesifikasi model 

Dalam tahap ini didefinisikan konsep awal penelitian. Konsep itu meliputi variabel apa 

saja yang digunakan, lalu menyusun model dari model pengukuran dan model struktural 

serta merumuskan hipotesis dalam penelitian. 

2. Identifikasi model 

Pada SEM identifikasi model digunakan sebagai penentuan apakah pemodelan yang 

dibuat menggunakan data yang telah dikumpulkan  memiliki nilai yang unik, agar 

pemodelan yang telah dibuat bisa diestimasi. Untuk mengetahui identifikasi model 

melalui nilai derajat bebas (degree of freedom). 

3. Estimasi model 

Estimasi model merupakan proses untuk menghasilkan nilai estimasi dari parameter - 

parameter suatu pemodelan yang membentuk ∑(ζ), sehingga nilai parameter mendekati 

dengan nilai yang ada didalam matriks S (matriks kovarians dari variabel yang teramati). 

Tujuan dari estimasi untuk meminimalkan perbedaan antara matriks hipotesis dan 

matriks kovarian sampel dalam sebuah fungsi pencocokan yang dinyatakan dalam F(S, 

∑(ζ)). 

4. Evaluasi model 

Evaluasi model berguna untuk menilai pemodelan secara menyeluruh. Pada tahap ini 

dilakukan penilaian terhadap model pengukuran (measurement model) yang  

menganalisis faktor konfirmatori atau Confirmatory Factor Analysis (CFA) melalui uji 

validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya  menilai  hasil model struktural (structural 

model) dan yang terakhir menilai perhitungan hasil Goodness of Fit (GoF). 

5. Modifikasi model 

Setelah melakukan evaluasi model secara keseluruhan serta menilai goodness of fit dan 

didapatkan bahwa model yang diuji tidak fit maka dilakukan modifikasi model. Dalam 

modifikasi model ada beberapa cara yang dilakukan yaitu : 

a. Menghapus variabel teramati yang tidak memenuhi syarat validitas dan reliabilitas; 

b. Menambah jalur pada model terhadap variabel yang diamati; 

c. Menambah error covariance diantara dua error variances.   

 

Dalam menentukan pemodelan SEM dilakukan penilaian terhadap Goodness of fit, yaitu: 

 

1. Ukuran Kecocokan Mutlak (Absolute Fit Indices) 

Ukuran kecocokan mutlak bertujuan untuk mengevaluasi antara kecocokan model 

dengan data yang telah diperoleh. Ukuran kecocokan mutlak ini meliputi : 

a. Chi-square      
Nilai chi-square menunjukkan nilai kecocokan antar sample covariance matrix dengan 

model (fitted) covariance matrix. Fungsi chi-square dirumuskan sebagai berikut : 

                        ̂ , (3)                                                               

dengan :  

   : besarnya sampel, 

   ̂   : nilai minimum untuk ζ. 

Apabila nilai chi-square semakin kecil berarti pemodelan dikatakan sesuai dengan model 

teoritis dan data dapat diterima dengan nilai P-value  > 0.05.  

b. Normed chi-square (CMIN/DF)         

Nilai CMIN/DF menunjukkan ukuran yang didapat dari chi-square dibagi dengan nilai 

degree of freedom. Pemodelan diterima jika 2 ≤ CMIN/DF ≤ 3.  
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c. Goodness of Fit Indices (GFI) 

Nilai GFI merupakan nilai untuk menghitung jumlah relatif varian dan kovarian yang 

nilainya berkisar 0-1. Semakin besar nilai GFI maka menandakan pemodelan baik. Nilai yang 

diharapkan lebih besar dari 0.90. Rumus dari GFI adalah sebagai berikut : 

      
      

 

     
     

 

(4)                                                               

 

      
    ̂          ̂ 

      
 

     

 

(5) 

dengan : 

      
  : nilai statistik uji    yang dianalisis,  

     
  : nilai statistik uji    independen, 

d. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Nilai RMSEA berguna untuk menghitung kesalahan nilai parameter terhadap model 

dengan matriks kovarian. Nilai yang baik  0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.09. Rumus dari RMSEA 

adalah sebagai berikut : 

                 √     
      
         

         
 ,0) , 

 

 

(6)                                                               

dengan : 

          : derajat bebas pengujian model yang dianalisis. 

 

2. Ukuran Kecocokan Incremental (Incremental Fit Indices) 

Ukuran kecocokan incremental berguna untuk  mengevaluasi kecocokan model dengan 

baseline model atau biasa dikenal dengan null model. Ukuran kecocokan incremental ini 

meliputi: 

a. Adjusted Goodness of Fit (AGFI) 

AGFI yaitu bagian dari GFI yang menggabungkan degree of freedom untuk proposed 

model serta degree of  freedom untuk null model. Perbedaan dengan GFI terdapat dalam 

penyamaan nilai DF dengan model yang telah ditentukan. Nilai AGFI yang baik yaitu lebih 

besar dari 0.90. Rumus dari AGFI adalah sebagai berikut :  

                   
      

       
          

  

(7)                                                               

 

                   
            

    
          

 

 

(8)                                                               

dengan :  

          : derajat bebas pengujian model independen; 

      : banyaknya variabel yang teramati. 

b. Tucker Lewis Index (TLI) 

Nilai TLI berguna sebagai tolak ukur perbandingan pemodelan yang diuji dengan null 

model. Nilai TLI yang baik yaitu lebih besar dari 0.95. Rumus dari TLI adalah sebagai 

berikut : 

    
(
     

 

      
)   

      
 

       
 

(
     

 

      
)   

  

 

(9)                                                               
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c. Comparative Fit Index (CFI) 

Nilai CFI berguna sebagai tolak ukur perbandingan model yang dihipotesiskan dengan 

null model. Nilai CFI yang baik yaitu lebih besar dari 0.95. Rumus dari CFI adalah sebagai 

berikut : 

      
      

            

     
         

  
  

(10)                                                               

 

d. Normal Fit Index (NFI) 

Nilai NFI berguna untuk mengukur perbedaan nilai proposed model dengan null model. 

Nilai NFI yang baik yaitu lebih besar dari 0.95. Rumus dari NFI adalah sebagai berikut : 

      
      

 

     
   

 

 (11)                                                               

  

3. Ukuran Kecocokan Parsimoni (Parsimony Fit Indices) 

Ukuran kecocokan parsimoni berguna untuk mengukur hubungan goodness of fit suatu model 

dengan koefisien estimasi yang digunakan untuk mendapatkan model yang cocok. Tujuannya 

agar mengetahui apakah model sudah fit, namun penggunaannya hanya sebatas mengetehui 

kompleksitas model dan membandingkan model. Ukuran kecocokan parsimoni terdiri atas :  

a. Parsimony Normed Fit Index (PNFI) 

Nilai PNFI merupakan nilai perbandingan model lain dengan perbedaan nilai degree. 

Nilai PNFI yang baik yaitu berkisar antara  0.60 sampai 0.90. Rumus dari PNFI adalah 

sebagai berikut : 

         
 

  

  
 

 (12)                                                               

dengan : 

   : degree of freedom untuk model yang diuji, 

   : degree of freedom untuk null model. 

b. Parsimony Comparative Fit Index (PCFI) 

PCFI adalah bagian dari CFI dengan memasukan degree of freedom yang mengukur 

parsimoni model. Nilai PCFI pemodelan yang tinggi menunujukkan nilai yang baik. Nilai 

PFCI yang baik yaitu lebih besar dari 0.60. Rumus dari PCFI adalah sebagai berikut : 

         
 

  

  
  

(13)                                                               

 

c. Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 

PGFI merupakan bagian dari GFI dengan memasukan degree of freedom yang mengukur 

nilai model. Nilai PGFI  yang tinggi menunjukkan model tersebut baik. Nilai PGFI yang baik  

yaitu lebih besar dari 0.60. Rumus dari PGFI adalah sebagai berikut :   

 

         
 

  

  
  

(14)                                                               
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian ini digunakan data primer dari hasil survei kepada konsumen pisang muncrat. 

Pada pengambilan data ini digunakan teknik nonprobability sampling yaitu jenis purposive 

sampling dengan karakteristik data yang telah ditentukan terlebih dahulu yaitu seseorang 

yang pernah membeli pisang muncrat, bertempat tinggal dipekanbaru dan berusia mulai dari 

15 hingga >35 tahun dengan jumlah sampel sebanyak 150 sampel. Data di olah menggunakan 

software AMOS 23.  

 

Variabel  pada penelitian ini terdiri dari variabel laten dan variabel indikator (variabel 

manifest). Variabel laten meliputi variabel laten eksogen dan variabel laten endogen. Variabel 

laten eksogen menjelaskan mengenai bauran pemasaran yaitu harga, produk, dan tempat. 

Variabel laten endogen menjelaskan mengenai ekuitas merek yaitu kesadaran dan asosiasi 

merek, loyalitas merek, kesan kualitas, dan ekuitas merek secara keseluruhan.  

Tabel 1. Variabel laten dan variabel indikator 

Indikator Pemasaran (Variabel Laten Eksogen) 

Variabel laten Variabel indikator 

 

 

Harga  

(  ) 

1. Harga pisang muncrat sesuai dengan 

kemampuan beli yang dimiliki. 

2. Pisang muncrat memberikan potongan harga 

dan promosi lainnya. 

3. Harga pisang muncrat sesuai  dengan produk 

yang tersedia. 

 

 

Produk  

(  ) 

1. Pisang muncrat memiliki rasa yang enak. 

2. Pisang muncrat memiliki berbagai jenis pilihan 

produk. 

3. Pisang muncrat memiliki tampilan yang 

menarik. 

4. Pisang muncrat disajikan dengan higeinis. 

 

 

Tempat   

(  ) 

1. Tempat penjualan pisang muncrat mudah 

dijangkau. 

2. Outlet pisang muncrat yang bersih. 

3. Outlet pisang muncrat nyaman. 

4. Outlet menyediakan sistem pemesanan offline 

dan online 

 

 

 

 

Ekuitas Merek (Variabel Laten Endogen) 

 

 

Kesadaran dan asosiasi 

merek  

(  ) 

1. Pisang muncrat memiliki logo yang menarik. 

2. Pisang muncat memiliki logo yang mudah 

diingat. 

3. Pisang muncrat dapat dibedakan dengan 

produk lainnya. 

 

 

Kesan kualitas  

(  ) 

1. Pisang muncrat memiliki kualitas yang baik. 

2. Pisang muncrat disukai banyak orang. 

3. Pisang muncat memiliki rasa dan penyajian 

yang menarik. 



 

8 

 

 

 

Loyalitas merek  

(  ) 

1. Menjadi konsumen setia pisang muncrat. 

2. Memproriataskan produk pisang muncrat dari 

produk yang sejenis. 

3. Merekomendasikan produk pisang muncrat 

kepada orang lain.  

 

Ekuitas merek secara 

keseluruhan 

 (  ) 

1. Tetap memilih pisang muncrat walaupun ada 

merek pesaing yang memiliki produk  sama. 

2. Tetap memilih pisang muncrat walaupun ada 

merek pesaing yang memiliki karakteristik 

yang sama. 

 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan instrumen penelitian 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan kuisioner berdasarkan variabel-variabel yang akan 

diteliti. Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur tingkatan dari variabel 

yang diteliti pada kuisioner.  

Pemberian skala sebagai berikut: 

a. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1 

b. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2 

c. Netral (N) dengan skor 3 

d. Setuju (S) dengan skor 4 

e. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5 

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji ini untuk menguji apakah variabel yang digunakan pada penelitian valid dan reliabel. 

3. Penyebaran kuisioner  dan pengumpulan data 

Setelah kuisioner tersebut dinyatakan valid dan reliabel, maka dilakukan penyebaran 

kuisioner melalui media online lalu mengumpulkan data untuk menjadi bahan penelitian.  

4. Melakukan analisis deskriptif 

Pada tahapan ini dilakukan analisis deskriptif  yang meliputi karakteristik dari responden 

penelitian. 

5. Melakukan Uji Asumsi dalam analisis menggunakan metode SEM 

Dalam uji asumsi ini dilakukan uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk mengetahui 

data yang didapatkan sudah memenuhi asumsi normalitas.  

6. Melakukan analisis data menggunakan metode SEM 

Pada tahap ini dilakukan tahapan analisis SEM yang meliputi spesifikasi model, 

identifikasi model, estimasi model, serta evaluasi model.  

7. Melakukan Uji Hipotesis. 

Pada tahap ini dilakukan uji hipotesis yang telah dirumuskan pada penelitian.  

8. Menganalisis hasil dari penelitian lalu mendapatkan kesimpulan.  

Setelah dilakukannya tahapan-tahapan pada analisis ini didapatkan hasil penelitian dan 

didapatkan kesimpulan. 

 

IV. PENERAPAN STRUCTURAL EQUATION MODELING PADA PERSEPSI 

KONSUMEN TERHADAP EKUITAS MEREK USAHA MAKANAN PISANG 

MUNCRAT  

 

Profil responden penelitian disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

 



 

9 

 

Tabel 2. Responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis kelamin Jumlah 

Laki - laki 51 

Perempuan 99 

Total 150 

 

Berdasarkan Tabel 2, responden penelitian terdiri dari 51 responden yang berjenis kelamin 

laki-laki dan 99 responden yang berjenis kelamin perempuan. 

 

Tabel 3. Responden berdasarkan umur 

Umur  Jumlah 

15-20 Tahun 27 

21-25 Tahun 94 

26-30 Tahun 14 

31-35 Tahun 3 

>35 Tahun 12 

Total  150 

 

Berdasarkan Tabel 3, responden penelitian terdiri dari usia 15 – 20 tahun keatas sebanyak 27 

responden, usia 21 – 25 tahun sebanyak 94 responden, usia 26 – 30 tahun sebanyak 14 

responden, usia 31 tahun – 35 tahun sebanyak 3 responden, dan usia  >35 tahun sebanyak 12 

responden.  

 

 Dalam penelitian ini didapatkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas sebagai 

berikut :  

 

 

Tabel 4. Uji validitas 

Variabel Indikator 
Faktor 

Loading 

Variance 

Extracted 
Keterangan 

Harga (  ) 

     0.821 

0.518 

Valid 

     0.583 Valid 

     0.735 Valid 

Produk (  ) 

     0.620 

0.524 

Valid 

     0.799 Valid 

     0.730 Valid 

     0.737 Valid 

Tempat (  ) 

     0.509 

0.673 

Valid 

     0.816 Valid 

     0.936 Valid 

     0.948 Valid 

Kesadaran dan asosiasi 

merek (  ) 

     0.698 

0.513 

Valid 

     0.739 Valid 

     0.712 Valid 
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Kesan kualitas (  ) 

     0.755 

0.502 

Valid 

     0.527 Valid 

     0.812 
Valid 

 

Loyalitas merek (  ) 

     0.735 

0.550 

Valid 

     0.736 Valid 

     0.755 Valid 

Ekuitas merek secara 

keseluruhan (  ) 

     0.856 
0.760 

Valid 

     0.889 Valid 

 

 

Berdasarkan Tabel 3, pada pengujian validitas menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

semua instrumen variabel terbukti valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Variance Extracted 

(AVE)  yang lebih besar dari 0.5. 

Tabel 5. Uji reliabilitas 

Variabel 
Construct 

Reliability (CR) 
Keterangan 

Harga (  ) 0.759 Reliabel 

Produk (  ) 0.814 Reliabel 

Distribusi (  ) 0.887 Reliabel 

Kesadaran dan asosiasi merek (  ) 0.759 Reliabel 

Kesan kualitas (  ) 0.746 Reliabel 

Loyalitas merek (  ) 0.786 Reliabel 

Ekuitas merek secara keseluruhan (  ) 0.864 Reliabel 

 

Berdasarkan Tabel 5, semua instrumen variabel  terbukti telah reliabel karena miiliki nilai 

Construct Reliability (CR) yang lebih besar dari 0.6.  

Selanjutnya dilakukan uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk mengetahui 

apakah distribusi  data menenuhi syarat distribusi normal, dimana penyebaran data berbentuk 

lonceng. Uji normalitas  didapat dengan megamati nilai krisis (critical ratio) secara 

multivariate. Uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Uji normalitas 

Variabel Min Max Skew c.r. kurtosis c.r. 

     3 5 -0.209 -1.043 -0.650 -1.624 

     2 5 -0.327 -1.637 -0.922 -2.304 

     3 5 -0.697 -3.486 -0.870 -2.175 

     2 5 -0.516 -2.579 -0.267 -0.667 

     3 5 -0.387 -1.937 -0.811 -2.027 

     3 5 -0.015 -0.077 -1.636 -4.089 

     1 5 -1.208 -6.038 3.640 9.101 

     3 5 -0.169 -0.847 -1.354 -3.384 

     3 5 -0.322 -1.611 -0.663 -1.657 
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Kemudian dilakukan pengujian pada model penelitian yang telah dibuat pada software 

AMOS 23 dengan melihat angka degree of freedom (df). Nilai dari  degree of freedom (df) ini 

berguna untuk mendapatkan persamaan struktural dalam analisis. Setelah dilakukan analisis 

menggunakan AMOS 23, didapatkan hasil perhitungan model struktural pada Gambar 2 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil perhitungan model struktural 

 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan AMOS 23 diperoleh persamaan struktural 

sebagai berikut : 

Persamaan struktural 1:    = 0.328   + 0.460   + 0.513   + e 

Persamaan struktural 2:    = 0.170   + 0.589   + 0.202   + e 

Persamaan struktural 3:    = 0.387   + 0.252   + 0.206   + e 

Persamaan struktural 4:    = -0.256   -  0.006   + 1.335   + e 

 

Selanjutnya menilai pemodelan yang telah dibuat dengan melihat nilai R-square pada 

variabel laten dependen. Hasil estimasi R-square menggunakan AMOS terdapat pada Tabel 

7. 

Tabel 7. Nilai R Square 

Variabel R Square
 

Kesadaran dan asosiasi merek (  ) 0.965 

Kesan kualitas (  ) 0.541 

Loyalitas merek (  ) 0.359 

Ekuitas merek secara keseluruhan (  ) 0.789 

 

Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan variabel pemasaran memiliki persentase 

sebesar nilai R-square terhadap variabel ekuitas merek. Variabel harga (  ), produk (  ),  

tempat (  ) berpengaruh sebesar 96.5% terhadap variabel kesadaran dan asosiasi merek (  ). 

Variabel harga (  ), produk (  ), tempat (  ) berpengaruh sebesar 54.1% terhadap variabel 

kesan kualitas (  ). Variabel harga (  ), produk (  ), tempat (  ) berpengaruh sebesar 35.9% 
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terhadap loyalitas merek (  ) dan Variabel harga (  ), produk (  ), tempat (  ) berpengaruh 

sebesar 78.9% terhadap ekuitas merek secara keseluruhan (  ). Selajutnya dilakukan 

pengujian goodness of fit untuk menentukan kecocokan model yang telah dibuat. Hasil 

perhitungan goodness of fit disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Pengujian goodness of fit 

Goodness of Fit Indices Cutt of value Hasil Model Keterangan 

RMSEA ≤ 0.09 0.09 Good Fit 

CMIN/DF ≤ 3.00 2.362 Good Fit 

GFI 0.90 ≤ GFI < 1.00 0.796 Marginal Fit 

AGFI 0.90 ≤ AGFI < 1.00 0.738 Marginal Fit 

TLI 0.90 ≤ TLI < 1.00 0.836 Marginal Fit 

CFI 0.90 ≤ CFI < 1.00 0.860 Marginal Fit 

NFI 0.90 ≤ NFI < 1.00 0.784 Marginal Fit 

 

Berdasarkan Tabel 8, didapatkan bahwa model layak  karena terdapat dua kategori goodness 

of fit dengan nilai Good Fit dan sisanya Marginal fit. Suatu model dikatakan baik jika dua 

atau lebih dari goodness of fit sudah menunjukan kecocokan yang baik (Ghozali & Fuad, 

2005). Kemudian dilakukan uji hipotesis yang dilihat dari hasil uji koefisien jalur terhadap  

persamaan struktural model. Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian hipotesis berdasarkan p-

value. Nilai p-value lebih kecil dari 0.05 menunjukkan adanya keterkaitan yang signifikan 

antar variabel. 

 

Tabel 9. Nilai koefisien jalur dan pengujian hipotesis 

   
Estimate S.E. C.R. P 

KAM <--- Harga 0.328 0.068 4.827 0.000 

KAM <--- Produk 0.460 0.085 5.422 0.000 

KAM <--- Tempat  0.513 0.060 8.573 0.000 

Kesan_kualitas <--- Harga 0.170 0.065 2.626 0.009 

Kesan_kualitas <--- Produk 0.589 0.099 5.954 0.000 

Kesan_kualitas <--- Tempat  0.202 0.053 3.801 0.000 

Loyalitas_merek <--- Harga 0.387 0.082 4.708 0.000 

Loyalitas_merek <--- Produk 0.252 0.091 2.775 0.006 

Loyalitas_merek <--- Tempat  0.206 0.061 3.345 0.000 

Ekuitas_merek <--- Loyalitas_merek 1.335 0.174 7.681 0.000 

Ekuitas_merek <--- Kesan_kualitas -0.006 0.146 -0.041 0.967 

Ekuitas_merek <--- KAM -0.256 0.163 -1.572 0.116 

 

Berdasarkan hasil hipotesis didapatkan bahwa : 

1. Variabel Harga (  ), produk (  ) dan Tempat  (  ) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Kesadaran dan asosiasi merek (  ). 

2. Variabel Harga (  ), Produk (  ) dan Tempat  (  ) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Kesan kualitas (  ). 

3. Variabel Harga (  ), Produk (  ) dan Tempat  (  ) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Loyalitas merek (  ). 
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4. Variabel Kesadaran dan asosiasi merek (  ), Kesan kualitas (  ) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ekuitas merek secara keseluruhan tetapi variabel Loyalitas merek (  ) 

berpengaruh signifikan terhadap ekuitas merek secara keseluruhan. 

 

Dari hasil penelitian didapatkan penilaian terhadap harga (  ), produk (  ) dan tempat  

(  ) akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kesadaran dan asosiasi merek(  ), 

kesan kualitas (  ) dan loyalitas merek (  ) usaha pisang muncrat. Semakin tinggi tingkat 

penilaian konsumen terhadap harga (  ), produk (  ) dan Tempat  (  ) maka semakin tinggi 

tingkat ekuitas merek usaha pisang muncrat. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kesadaran dan 

asosiasi merek terhadap usaha pisang muncrat agar konsumen menyadari pentingnya suatu 

merek terhadap usaha dan evaluasi terhadap kualitas produk dari pisang muncrat agar 

konsumen merasa senang terhadap kualitas produk pisang muncrat. 

 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel harga, 

produk dan tempat berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dan asosiasi merek, kesan 

kualitas, serta loyalitas merek. Hal ini menandakan bahwa variabel pada bidang pemasaran  

berpengaruh signifikan terhadap ekuitas merek. Variabel  kesadaran dan asosiasi merek dan 

kesan kualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ekuitas merek secara 

keseluruhan. Variabel loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap variabel ekuitas 

merek secara keseluruhan. 
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