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BAB IV 

 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

4.1 Gambaran Subyek Penelitian 

 Pembahasan dalam  uraian ini adalah tentang gambaran subyek penelitian, 

dimana subyek penelitian ini menggambarkan karakteristik responden  sebagai 

subyek penelitian. Subyek penelitian ini adalah konsumen yang pernah 

mengkonsumsi coklat SilverQueen yang berada di wilayah Surabaya. 

 Setelah data hasil kuesioner terkumpul, maka peneliti akan melakukan 

analisis untuk membahas masalah penelitian  dan  juga mengungkapkan  pengaruh 

kepribadian merek terhadap citra merek yang dimediasi oleh ekuitas merek pada 

konsumen coklat SilverQueen di Surabaya. 

 Peneliti mendapatkan responden dengan cara menyebarkan kuesioner 

tersebut di kampus dan beberapa tempat strategis yang sering digunakan untuk 

berkumpul beberapa orang di Surabaya seperti sentra pedagang kaki lima kebun 

bibit, McDonalds Darmo, Indomart Convenience Point Darmo. Tempat tersebut 

dipilih karena banyak sekelompok orang yang berkumpul dimana orang-orang 

tersebut berasal dari berbagai wilayah di Surabaya sehingga memudahkan untuk 

memperoleh data. 

4.1.1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

 Karakteristik responden penelitian menurut jenis kelamin adalah 

sebagai berikut: 
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TABEL 4.1 

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 54 54% 

Perempuan 46 46% 

Total 100 100% 

Sumber: Lampiran 6, Data Diolah 

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa komposisi jens kelamin 

responden yaitu laki-laki sebanyak 54 responden atau 54 persen dan untuk 

responden perempuan sebanyak 46 responden atau 46 persen. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa konsumen yang pernah mengkonsumsi  coklat 

SilverQueen kebanyakan adalah laki-laki. 

4.1.2 Karakteristik Responden Menurut Usia 

 Karakteristik responden  penelitian  menurut  usia adalah  sebagai 

berikut: 

TABEL 4.2 

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT USIA 

 

Usia Frekuensi Presentase 

19 ≤  x < 23 tahun 62 62% 

23 < x < 27 tahun 33 33% 

27 < x < 31 tahun 5 5% 

31 < x ≤ 35 tahun 0 0% 

Total 100 100% 

Sumber: Lampiran 6, Data Diolah 

 Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa komposisi responden paling 

dominan berusia antara Sembilan belas tahun sampai dua puluh tiga tahun 

dengan presentase sebesar 62 persen, komposisi responden berusia dua puluh 

tiga sampai dua puluh tujuh tahun sebesar 33 persen, komposisi responden 
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berusia dua puluh tujuh tahun sampai tiga puluh satu tahun dengan presentase 

5 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen yang pernah 

mengkonsumsi coklat SilverQueen rata-rata adalah remaja yang berusia lebih 

dari sembilan belas tahun sampai dua puluh tiga tahun karena pada usia-usia 

remaja keinginan untuk mengkonsumsi coklat sedang tinggi.  

4.1.3 Karakteristik responden Menurut Pekerjaan 

 Karakteristik responden penelitian menurut pekerjaan adalah sebagai 

berikut: 

TABEL 4.3 

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT PEKERJAAN 

 

Pekerjaan Frekuensi Presentase 

Pelajar / Mahasiswa 37 37% 

Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) 

3 3% 

Pegawai Swasta 53 53% 

Lainnya 7 7% 

Total 100 100% 

Sumber: Lampiran 6, Data Diolah 

 Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa komposisi responden paling 

dominan menurut pekerjaan yaitu dari pegawai swasta sebanyak 53 responden 

atau 53 persen. Komposisi responden dari pelajar / mahasiswa sebanyak 37 

responden atau 37 persen. Komposisi responden dari pegawai negeri sipil 

(PNS) sebanyak 3 responden atau sebesar 3 persen. Dan komposisi responden 

dari pekerjaan lainnya sebanyak 7 responden atau sebesar 7 persen. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa konsumen yang pernah mengkonsumsi coklat 

SilverQueen rata-rata adalah pegawai swasta dan pelajar / mahasiswa. 
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4.2 Analisis Data 

 Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, 

analisis statistik, dan pembahasan hasil penelitian. Maka selanjutnya akan 

dibahas lebih lengkap pada bagian berikutnya. 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

 Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dari pengumpulan 

jawaban dari responden penelitian, maka diperoleh gambaran objek dari 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini 

skala pengukuran variabel yang digunakan adalah Skala likert dengan lima 

alternatif jawaban, Panjang kelas pada tiap kelas ditentukan dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 Interval Kelas = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah = 5 - 1 = 0,8 

               Jumlah Kelas             5 

Sehingga panjang kelas yang digunakan dalam interval kelas adalah 0,8 

selanjutnya untuk mempermudah penilaian maka dibuat kategori penilaian 

berdasarkan interval yang tercantum pada Tabel 4.4. 

TABEL 4.4 

INTERVAL CLASS  
Interval Kategori  

(Item Favorable) 

Nilai 

Favorable 

Kategori  

(Item Unfavorable) 

Nilai 

Unfavorable 

4,20 < X   5,00 Sangat setuju 5 Sangat Tidak Setuju 1 

3,40 < X  4,20 Setuju 4 Tidak Setuju 2 

2,60 < X  3,40 Netral 3 Netral 3 

1,80< X  2,60 Tidak setuju 2 Setuju 4 

1,00  X  1,80 Sangat tidak setuju 1 Sangat Setuju 5 

Sumber: Malhotra (2009:298) 
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4.2.2  Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepribadian 

Merek 

Analisis tanggapan responden terhadap variabel kepribadian merek sebagai 

berikut: 

TABEL 4.5 

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEPRIBADIAN MEREK 

Keterangan: (*) = item unfavorable 

Sumber: Lampiran  6, Data Diolah 

 

 Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari seratus sampel yang 

diambil pada kode item KM1 yang berisi rasa yang diinginkan sebanyak 1 

persen atau 1 responden memilih netral, kemudian 79 persen atau 79 

responden memilih setuju, dan 20 persen atau 20 responden memilih sangat 

setuju, berarti konsumen membeli coklat SilverQueen karena memiliki rasa 

 Kode 

item 

 

Keterangan Item 

Pertanyaan 

N 

 

Frekuensi 

Prosentase Tanggapan 

Responden 

( %) 
MEAN 

STS 

(1) 

(5)* 

TS 

(2) 

(4)* 

N 

(3) 

(3)* 

S 

(4) 

(2)* 

SS 

(5) 

(1)* 

STS 

(1) 

(5)* 

TS 

(2) 

(4)* 

N 

(3) 

(3)* 

S 

(4) 

(2)* 

SS 

(5) 

(1)* 

KM 1 

mempunyai rasa 

yang sesuai 

dengan 

keinginan 

100 0 0 1 79 20 0 0 1 79 20 4,19 

KM 

2* 

tidak 

mendapatkan 

rasa yang 

diinginkan 

100 21 78 1 0 0 21 78 1 0 0 4,20 

KM 3 

mempunyai rasa 

yang sama dari 

waktu ke waktu 

100 0 0 8 69 23 0 0 8 69 23 4,15 

KM 

4* 

Rasa berubah 

dari waktu ke 

waktu 

100 27 65 8 0 0 27 65 8 0 0 4,19 

KM 5 Mudah didapat 100 0 0 0 45 55 0 0 0 45 55 4,55 

KM 

6* 

Mengalami 

kesulitan dalam 

memperoleh 

100 40 60 0 0 0 40 60 0 0 0 4,40 

Rata-rata   

      

        

 

3,52 
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sesuai keinginan konsumen. Kode item pada KM2 merupakan item 

unfavorable atau pernyataan terbalik dari KM1 yang berisi tidak mendapatkan 

rasa yang diinginkan sebanyak 1 persen atau 1 responden memilih netral, 

kemudian sebanyak 21 persen atau 21 responden memilih sangat tidak setuju, 

dan sebanyak  78 persen atau 78 responden memilih tidak setuju, artinya 

konsumen tidak setuju bahwa coklat SilverQueen tidak memberikan rasa 

seperti yang mereka inginkan. Pada item pernyataan KM3 yang berisi 

mempunyai rasa yang sama dari waktu ke waktu sebanyak 8 persen atau 8 

responden memilih netral, sedangkan 23 persen atau 23 responden memilih 

sangat setuju, dan 69 persen atau 69 responden memilih setuju, artinya 

konsumen membeli coklat SilverQueen karena memiliki rasa dari waktu ke 

waktu. Pada kode item KM4 yang berisi rasa berubah dari waktu ke waktu 

merupakan pernyataan terbalik dari KM3 sebanyak 8 persen atau 8 responden 

memilih netral, 27 persen atau 27 responden memilih sangat tidak setuju, dan 

65 persen atau 65 responden memilih tidak setuju, artinya konsumen tidak 

setuju jika rasa coklat SilverQueen berubah dari waktu ke waktu. Pada kode 

item KM5 yang berisi mudah didapat sebanyak 45 persen atau 45 responden 

memilih setuju dan 55 persen atau 55 responden memilih sangat setuju, 

artinya coklat SilverQueen mudah diapat oleh konsumen. Pada kode item 

KM6 yang berisi mengalami kesulitan dalam mendapatkan sebanyak 40 

persen atau 40 responden memilih sangat tidak setuju, dan 60 persen atau 60 

responden memilih tidak setuju, artinya konsumen tidak mengalami kesulitan 

dalam memperoleh coklat SilverQueen. 
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 Secara keseluruhan tanggpan responden terhadap variabel kepribadian 

merek adalah setuju. Indikasinya adalah nilai mean total sebesar 3,52 yang 

menunjukkan bahwa nilai tersebut dalam interval 3.40 < X   4.20 yaitu 

termasuk dalam kategori penilaian setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

konsumen yang pernah mengkonsumsi coklat SilverQueen setuju dengan 

item-item pernyataan yang digunakan pada kuisioner. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa secara kepribadian merek konsumen menyadari coklat 

SilverQueen memiliki fungsi simbolis dan salah satu ekspresi diri sehingga 

mengembangkan hubungan emosional yang lebih kuat. 

4.2.3  Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel Citra Merek 

Analisis  tanggapan responden terhadap variabel citra merek sebagai berikut: 

TABEL 4.6 

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP VARIABEL CITRA MEREK 

 

Sumber: Lampiran  6, data diolah  

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan dari seratus sampel yang diambil, pada 

kode item CM1 yang berisi kemasan yang menarik sebanyak 55 persen atau 

Kode 

Item 

 

Keterangan Item 

Pertanyaan 

N 

 

Frekuensi 

Prosentase Tanggapan Responden  

( %) 

MEAN STS 

(1) 

(5)* 

TS 

(2) 

(4)* 

N 

(3) 

(3)* 

S 

(4) 

(2)* 

SS 

(5) 

(1)* 

STS 

(1) 

(5)* 

TS 

(2) 

(4)* 

N 

(3) 

(3)* 

S 

(4) 

(2)* 

SS 

(5) 

(1)* 

CM1 
Kemasan yang 

menarik 
100 2 4 22 55 17 2 4 22 55 17 3,81 

CM2 

Memiliki 

keunggulan dalam 

kemasan 

100 0 7 34 54 5 0 7 34 54 5 3,57 

CM3 
Mempunyai kesan 

yang positif 
100 0 0 1 79 20 0 0 1 79 20 4,19 

CM4* 
Tidak mempunyai 

kesan yang positif 
100 21 78 1 0 0 21 78 1 0 0 4,20 

CM5 
Kualitas rasa yang 

khas 
100 3 3 30 51 13 3 3 30 51 13 3,68 

CM6 
memiliki banyak 

varian rasa 
100 2 4 17 70 7 2 4 17 70 7 3,76 

Rata-rata 
 

      
     

3,86 
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55 responden memilih setuju, yang artinya konsumen mudah mengenali coklat 

SilverQueen karena kemsannya yang menarik. Kode item pada CM2 yang 

berisi memiliki keunggulan dalam kemasan sebanyak 54 persen atau 54 

responden memilih setuju bahwa coklat SilverQueen memiliki keunggulan 

dalam kemasan dibandingkan produk coklat lain. Pada kode item CM3 yang 

berisi mempunyai kesan yang positif sebanyak 79 persen atau 79 responden 

memilih setuju yang artinya konsumen mempunyai kesan yang positif setelah 

mengkonsumsi coklat SilverQueen. Pada kode item CM4 yang berisi t idak 

mempunyai kesan yang posotif merupakan pernyataan terbalik dari CM3 

sebanyak 78 persen atau 78 responden memilih tidak setuju bahwa setelah 

mengkonsumsi coklat SilverQueen tidak mempunyai kesan yang positif. Pada 

kode item CM5 berisi kualitas rasa yang khas sebanyak 51 persen atau 51 

responden memilih setuju, yang artinya coklat SilverQueen mempunyai rasa 

yang khas dibandingkan coklat merek lain. Pada kode item CM6 berisi 

memiliki banyak varian rasa sebanyak 70 persen atau 70 responden memilih 

setuju, yamg artinya konsumen merasa puas dengan coklat SilverQueen 

karena memiliki banyak varian rasa. 

 Jadi secara keseluruhan responden memberikan tanggapan setuju pada 

variabel citra merek. Indikasinya adalah nilai mean total sebesar 3,86 yang 

menunjukkan bahwa nilai tersebut termasuk dalam interval 3.40 < X  4.20 

yaitu termasuk dalam kategori penilaian setuju, jadi dapat disimpulkan bahwa 

konsumen yang pernah mengkonsumsi coklat SilverQueen setuju dengan item 

pernyataan yang diajukan dalam kuisioner.  
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4.2.4 Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel Ekuitas Merek 

Analisis  tanggapan responden terhadap variabel citra merek sebagai berikut 

TABEL 4.7 

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP VARIABEL EKUITAS MEREK 

 

Sumber: Lampiran  6, data diolah  

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan dari seratus sampel yang diambil, pada 

kode item EM1 yang berisi sadar akan keberadaan produk sebanyak 73 persen 

atau 73 responden memilih setuju, yang artinya konsumen sadar akan 

keberadaan coklat SilverQueen di sekitarnya. Kode item pada EM2 yang 

berisi mudah mengenali logo sebanyak 63 persen atau 63 responden memilih 

setuju bahwa logo coklat SilverQueen mudah dikenali. Pada kode item EM3 

yang berisi menjadi pilihan pertama sebanyak 45 persen atau 45 responden 

Kode 

Item 

 

Keterangan Item 

Pertanyaan 

N 

 

Frekuensi 

Prosentase Tanggapan 

Responden  

( %) 

MEAN STS 

(1) 

(5)* 

TS 

(2) 

(4)* 

N 

(3) 

(3)* 

S 

(4) 

(2)* 

SS 

(5) 

(1)* 

STS 

(1) 

(5)* 

TS 

(2) 

(4)* 

N 

(3) 

(3)* 

S 

(4) 

(2)* 

SS 

(5) 

(1)* 

EM1 
Sadar akan 

keberadaan produk 
100 1 3 13 73 10 1 3 13 73 10 3,88 

EM2 
Mudah mengenali 

logo 
100 2 2 11 63 22 2 2 11 63 22 4,01 

EM3 
Menjadi pilihan 

pertama 
100 0 8 45 42 5 0 8 45 42 5 3,44 

EM4 
Merekomendasikan 

kepada orang lain 
100 2 8 31 54 5 2 8 31 54 5 3,52 

EM5 
Mudah mengingat 

logo atau simbol 
100 3 5 14 63 15 3 5 14 63 15 3,82 

EM6 
Komposisi bahan 

baku 
100 0 10 44 41 5 0 10 44 41 5 3,41 

EM7 

Kualitas produk 

berbeda dari yang 

lain 

100 3 9 31 51 6 3 9 31 51 6 3,48 

EM8 
Puas dengan 

kualitas produk 
100 3 6 15 63 13 3 6 15 63 13 3,77 

Rata-rata 
 

      
     

3,66 
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memilih netral bahwa coklat SilverQueen menjadi pilihan pertama dalam 

membeli coklat. Pada kode item EM4 yang berisi merekomendasikan kepada 

orang lain sebanyak 54 persen atau 54 responden memilih setuju bahwa 

konsumen akan merekomendasikan coklat SilverQueen kepada orang lain. 

Pada kode item EM5 berisi mudah mengingat logo atau simbol sebanyak 63 

persen atau 63 responden memilih setuju, yang artinya logo atau simbol coklat 

SIlverQueen mudah diingat. Pada kode item EM6 berisi komposisi bahan 

baku sebanyak 44 persen atau 44 responden memilih netral terhadap 

komposisi bahan baku coklat SilverQueen. Pada kode item EM7 yang berisi 

kualitas produk berbeda dari yang lain sebanyak 51 persen atau 51 responden 

memilih setuju, artinya kualitas produk coklat SilverQueen lebih unggul 

daripada coklat merek lain . Pada kode item EM8 berisi puas dengan kualitas 

produk sebanyak 63 persen atau 63 responden memilih setuju bahwa kualitas 

produk coklat SilverQueen memberikan konsumen rasa puas. 

 Jadi secara keseluruhan responden memberikan tanggapan setuju pada 

variabel ekuitas merek. Indikasinya adalah nilai mean total sebesar 3,66 yang 

menunjukkan bahwa nilai tersebut termasuk dalam interval 3.40 < X 4.20 

yaitu termasuk dalam kategori penilaian setuju, jadi dapat disimpulkan bahwa 

konsumen yang pernah mengkonsumsi coklat SilverQueen setuju dengan item 

pernyataan yang diajukan dalam kuisioner.  

4.2.5  Analisis Statistik 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan pengujian, yaitu Uji 

Validitas dan Uji Reliabilitas dan uji Hipotesis. Pengolahan data penelitian ini 

menggunakan program komputer SPSS versi 20.0 for Windows. Pengolahan 
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data dilakukan dengan menggunakan komputer SPSS untuk dapat menjaga 

keakuratan pengolahan data. 

Uji Validitas 

    Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Imam Ghozali, 2011:52). Menurut (Uma Sekaran, 2009 : 248) 

validitas adalah bukti bahwa instrumen, teknik, atau proses yang digunakan 

untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang 

dimaksudkan. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.  

  Menurut Imam Ghazali (2011:53) pembuktian Uji Validitas dilihat dari 

pengujiannya yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor 

individu masing-masing pernyataan dengan skor total dari variabel. Jika 

korelasi antara tiap variabel dengan total variabel secara keseluruhan lebih 

kecil dari taraf signifikansi 0,01 atau 0,05 maka variabel tersebut dinyatakan 

valid . 

TABEL 4.8 

HASIL UJI VALIDITAS SAMPEL KECIL 

 

Variabel Pearson 

Correlation 

Sig Keterangan 

KM 1 0,543** 0,000 Valid 

KM 2 0,612** 0,000 Valid 

KM 3 0,773** 0,000 Valid 

KM 4 0,808** 0,000 Valid 

KM 5 0,461** 0,000 Valid 

KM 6 0,653** 0,000 Valid 

CM 1 0,825** 0,000 Valid 

CM 2 0,680** 0,000 Valid 

CM 3 0,360** 0,000 Valid 
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CM 4 0,397** 0,000 Valid 

CM 5 0,779** 0,000 Valid 

CM 6 0,723** 0,000 Valid 

EM 1 0,584** 0,000 Valid 

EM 2 0,646** 0,000 Valid 

EM 3 0,651** 0,000 Valid 

EM 4 0,713** 0,000 Valid 

EM 5 0,699** 0,000 Valid 

EM 6 0,748** 0,000 Valid 

EM 7 0,787** 0,000 Valid 

EM 8 0,704** 0,000 Valid 

Sumber: Lampiran 3, Data  Diolah 

 Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel 

mempunyai tingkat signifikansi 0,000 dan memiliki tingkat person correlation 

rata-rata antara 0,360 sampai dengan 0,825. Sehingga dapat disimpulkan dari 

hasil pengujian validitas keseluruhan indikator variabel kepribadian merek, 

citra merek, dan ekuitas merek dikatakan valid. Indikasinya adalah dilihat dari 

nilai tingkat signifikannya kurang dari 0,05. 

 Hasil Uji Validitas variabel kepribadian merek pada sampel besar dapat 

dilihat pada Tabel 4.9 

TABEL 4.9 

HASIL UJI VALIDITAS KEPRIBADIAN MEREK 

 

Variabel Pearson 

Correlation 

Sig Keterangan 

KM 1 O,543** 0,000 Valid 

KM 2 0,612** 0,000 Valid 

KM 3 0,773** 0,000 Valid 

KM 4 0,808** 0,000 Valid 

KM 5 0,461** 0,000 Valid 

KM 6 0,653** 0,000 Valid 

Sumber: Lampiran 4, Data Diolah 

 Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh indikator 

kepribadian merek mempunyai tingkat signifikansi 0,000 dan memiliki tingkat 
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person correlation rata-rata antara 0,461 sampai 0,808. Sehingga dapat 

disimpulkan dari hasil pengujian validitas indikator kepribadian merek 

keseluruhan dikatakan valid. Indikasinya adalah dilihat dari nilai tingkat 

signifikansinya kurang dari 0,05.  

Berikut adalah Hasil uji validitas dari variabel citra merek pada sampel besar 

dapat dilihat dari Tabel 4.10 sebagai berikut: 

TABEL 4.10 

HASIL UJI VALIDITAS CITRA MEREK 

 

Variabel Pearson 

Correlation 

Sig Keterangan 

CM 1 0,825** 0,000 Valid 

CM 2 0,680** 0,000 Valid 

CM 3 0,360** 0,000 Valid 

CM 4 0,397** 0,000 Valid 

CM 5 0,779** 0,000 Valid 

CM 6 0,723** 0,000 Valid 

Sumber : Lampiran 4, Data Diolah 

 

 Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa seluruh indikator citra 

merek mempunyai tingkat signifikansi 0,000 dan memiliki tingkat person 

correlation rata-rata antara 0,360 sampai dengan 0,825. Sehingga dapat 

disimpulkan dari hasil pengujian validitas keseluruhan indikator citra merek 

dikatakan valid. Indikasinya adalah dilihat dari nilai tingkat signifikansinya 

kurang dari 0,05.  

Berikut adalah hasil uji validitas variabel ekuitas merek dapat di lihat pada 

tabel 4.11 sebagai berikut: 

 

 



51 

 

 

 

TABEL 4.11 

HASIL UJI VALIDITAS EKUITAS MEREK 

 

Variabel Pearson 

Correlation 

Sig Keterangan 

EM 1 0,584** 0,000 valid 

EM 2 0,646** 0,000 valid 

EM 3 0,651** 0,000 valid 

EM 4 0,713** 0,000 valid 

EM 5 0,699** 0,000 valid 

EM 6 0,748** 0,000 valid 

EM 7 0,787** 0,000 valid 

EM 8 0,704** 0,000 valid 

Sumber: Lampiran 4, Data Diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa seluruh indikator ekuitas 

merek mempunyai tingkat signifikansi 0,000 dan memiliki tingkat person 

correlation rata-rata antara 0,584 sampai dengan 0,787. Sehingga dapat 

disimpulkan dari hasil pengujian validitas keseluruhan indikator ekuitas 

merek dikatakan valid. Indikasinya adalah dilihat dari nilai tingkat 

signifikansinya kurang dari 0,05.  

Uji Reliabilitas 

Menurut Imam Ghozali (2011:47) uji reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel 

atau konstruk. Untuk menganalisis reliabilitas, pengukuran dilakukan sekali 

dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur 

korelasi antara jawaban pertanyaan dengan mengunakan SPSS yaitu uji 

Cronbach Alpha (α). Untuk mengukur reliabilitas, dinyatakan bahwa jika nilai 

intercept (konstan) lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut reliabel secara 

statistik (Sekaran 2009 : 280). Menurut Imam Ghozali (2011:48) suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 
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Alpha > 0,6. Berikut ini Tabel 4.12 menunjukkan hasil uji reliabilitas 

variabel-variabel pada sampel kecil penelitian. 

TABEL 4.12 

HASIL UJI RELIABILITAS SAMPEL KECIL 

 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Kepribadian Merek 0,663 Reliabel 

Citra Merek 0,769 Reliabel 

Ekuitas Merek 0,869 Reliabel 

Sumber: Lampiran 3, Data Diolah 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa Cronbach Alpha untuk 

variabel kepribadian merek sebesar 0,663 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel tersebut reliabel, variabel citra merek memiliki Cronbach Alpha 

sebesar 0,769 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel, 

variabel ekuitas merek memilik Cronbach Alpha sebesar 0,869 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel. 

Berikut tabel 4.13 menunjukkan hasil uji reliabilitas variabel-variabel pada 

sampel besar: 

TABEL 4.13 

HASIL UJI RELIABILITAS SAMPEL BESAR 

 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Kepribadian Merek 0,721 Reliabel 

Citra Merek 0,730 Reliabel 

Ekuitas Merek 0,845 Reliabel 

Sumber: Lampiran 4, Data Diolah 

 Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa Cronbach Alpha untuk 

variabel kepribadian merek sebesar 0,721 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel tersebut reliabel, variabel citra merek memiliki Cronbach Alpha 

sebesar 0,730 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel, 
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variabel ekuitas merek memilik Cronbach Alpha sebesar 0,845 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel.  

4.2.6. Analisis Jalur 

Untuk menguji pengaruh variabel mediasi digunakan metode analisis metode 

analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis 

regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi 

untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal), yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2011: 249).Bentuk umum 

persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

Hipotesis 1 : Pengaruh kepribadian merek terhadap citra merek 

Berikut ini akan disajikan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan 

program SPSS versi 20.0  for windows yang ditunjukkan oleh tabel dibawah 

ini : 

Tabel 4.14 

KOEFISIEN PENGARUH KEPRIIBADIAN MEREK TERHADAP CITRA 

MEREK 

 

Variabel Nilai β 

Koefisien Kepribadian Merek (β) 0,383 

Konstanta (α) 13,363 

Error (e) 0,962 

Persamaan Regresi 

CM = 13,363 + 0,383 KM + 0,962 

Sumber : Lampiran 5, diolah 

 

Y=  α + β1 . X1 + β2 . X2 + …. + e 
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Persamaan regresi diatas menjelaskan bahwa : 

1. α = 13,363 

Artinya adalah jika variabel kepribadian merek dalam penelitian ini 

bernilai sama dengan nol, maka besarnya nilai variabel citra merek 

akan sebesar 13,363. Dengan asumsi seluruh variabel independen nol. 

2. β = 0,383 

Artinya jika variabel kepribadian merek mengalami peningkatan 

sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan peningkatan pada 

variabel citra merek sebesar 0,383. Sebaliknya jika variabel 

kepribadian merek mengalami penurunan sebesar satu satuan maka 

akan terjadi penurunan pada variabel citra merek sebesar 0,383. 

Uji parsial (Uji T) hipotesis 1 

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel terikat secara signifikan mempengaruhi citra merek. 

Perumusan hipotesis statistik : 

1. H0 : βi = 0 

Berarti variabel independen  secara parsial mempunyai pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap variabel dependen. 

2. H1 : βi ≠ 0 

Berarti variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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Tabel 4.15 

RINGKASAN HASIL UJI T DAN KOEFISIEN DETERMINASI PARSIAL 

KEPRIBADIAN MEREK TERHADAP CITRA MEREK 

 

N

o 
Variabel Sig 

Batas 

Signifikansi 
r

2 
Kesimpulan 

1 Kepribadian Merek 0,006 0,050 0,0751 Ho ditolak 

Sumber : Lampiran 5, diolah 

Berdasarkan Tabel diatas terdapat nilai signifikansi dengan batas 0,05. 

Dengan menggunakan perhitungan program SPSS versi 20.0 for windows, 

maka peneliti dapat merangkum hasil perhitungan uji t berupa tingkat 

signifikansi dan kontribusi pada variabel kepribadian merek terhadap variabel 

citra merek yang tersaji pada diatas. Variabel kepribadian merek mendapatkan 

nilai signifikansi sebesar 0,006, Maka dapat disimpulkan variabel kepribadian 

merek berpengaruh terhadap citra merek coklat SilverQueen di Surabaya. 

Berdasarkan Tabel 4.15 koefisien determinasi parsial (r
2
) kepribadian 

merek memiliki nilai 0,0751 yang memiliki arti, pengetahuan produk 

memiliki kontribusi pengaruh 7,51 persen terhadap variabel citra merek. 

Sedangkan sisanya yaitu 92,49 persen dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di 

luar variabel kepribadian merek. 

Hipotesis 2 : Pengaruh langsung kepribadian merek terhadap ekuitas 

merek  

Persamaan regresi linier berganda dari tabel 4.16 dibawah menjelaskan bahwa 

: 
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1. α = -0,917 

Artinya adalah jika variabel kepribadian merek dalam penelitian ini 

bernilai sama dengan nol, maka besarnya nilai variabel ekuitas merek 

akan sebesar -0,917. Dengan asumsi seluruh variabel independen nol. 

2. β1 = 0,148 

Artinya jika variabel kepribadian merek mengalami peningkatan sebesar 

satu satuan maka akan mengakibatkan peningkatan pada variabel ekuitas 

merek sebesar 0,148. Sebaliknya jika variabel kepribadian merek 

mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan terjadi penurunan 

pada variabel ekuitas merek sebesar 0,148. 

Tabel 4.16 

KOEFISIEN REGRESI KEPRIBADIAN MEREK DIMEDIASI CITRA 

MEREK TERHADAP EKUITAS MEREK 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 

(Constant) -.917 4.418  -.208 .836    

TOT_KM .148 .166 .065 .888 .377 .257 .090 .062 

TOT_CM 1.140 .119 .701 9.583 .000 .719 .697 .674 

a. Dependent Variable: TOT_EM 

Sumber : Lampiran 5 

 Tabel 4.16 digunakan untuk menguji hipotesis 2 dan hipotesis 3 

dengan persamaan regresi EM = -0,917 + 0,148 KM + 1,140 CM + 0,692. 

Uji parsial (Uji T) hipotesis 2 

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel terikat secara signifikan mempengaruhi ekuitas merek. 

Perumusan hipotesis statistik : 
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1. H0 : βi = 0 

Berarti variabel independen  secara parsial mempunyai pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap variabel dependen. 

2. H1 : βi ≠ 0 

Berarti variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.17 

RINGKASAN HASIL UJI T DAN KOEFISIEN DETERMINASI PARSIAL 

KEPRIBADIAN MEREK TERHADAP EKUITAS MEREK 

 

N

o 
Variabel Sig 

Batas 

Signifikansi 
r

2 
Kesimpulan 

1 Kepribadian Merek 0,377 0,050 0,0081 Ho diterima 

Sumber : Lampiran 5, diolah 

 

Berdasarkan Tabel diatas terdapat nilai signifikansi dengan batas 0,05. 

Dengan menggunakan perhitungan program SPSS versi 20.0 for windows, 

maka peneliti dapat merangkum hasil perhitungan uji t berupa tingkat 

signifikansi dan kontribusi pada variabel kepribadian merek terhadap variabel 

ekuitas merek yang tersaji pada diatas. Variabel kepribadian merek 

mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,377, Maka dapat disimpulkan 

variabel kepribadian merek secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap ekuitas merek coklat SilverQueen di Surabaya. 

Berdasarkan Tabel 4.17 koefisien determinasi parsial (r
2
) kepribadian 

merek memiliki nilai 0,0081 yang memiliki arti kepribadian  merek memiliki 

kontribusi pengaruh 0,81 persen terhadap variabel ekuitas merek. Sedangkan 
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sisanya yaitu 99,19 persen dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di luar variabel 

kepribadian merek. 

Hipotesis 3 : Pengaruh kepribadian merek terhadap ekuitas merek 

melalui citra merek 

Persamaan regresi linier berganda dari tabel 4.16 diatas menjelaskan bahwa : 

1. α = -0,917 

Artinya adalah jika variabel kepribadian merek dan kepribadian merek 

yang dimediasi citra merek dalam penelitian ini bernilai sama dengan 

nol, maka besarnya nilai variabel ekuitas merek sebesar -0,917. 

Dengan asumsi seluruh variabel independen nol. 

2. β2 = 1,140 

Artinya jika variabel kepribadian merek yang dimediasi citra merek 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan 

peningkatan pada variabel ekuitas merek sebesar 1,140. Sebaliknya jika 

variabel pengetahuan produk mengalami penurunan sebesar satu satuan 

maka akan terjadi penurunan pada variabel ekuitas merek sebesar 1,140. 

Untuk mengetahui apakah variabel citra merek dapat dijadikan mediasi atau 

tidak maka dilakukan analisis pengaruh langsung dan tidak langsung. 

Pengaruh langsung merupakan interaksi atau hubungan antara variabel 

independen kepada variabel dependen. Sedangkan pengaruh tidak langsung 

dalam hal ini adalah kepribadian merek terhadap ekuitas merek dengan 

mediasi citra merek. Berikut adalah gambar analisis jalur: 
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Gambar 4.1 

Path Analysis 

Keterangan: 

1. Z1 dan Z2 merupakan error dimana masing-masing perhitungannya 

adalah         

Berikut adalah perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung. 

TABEL 4.18 

PENGARUH LANGSUNG 

 

VARIABEL Nilai Hubungan (P2) 

KM ke EM 0,148 

 

TABEL 4.19 

PENGARUH TIDAK LANGSUNG 

 

Variabel Perhitungan Coefficient Path 

KM ke CM ke EM 0,383 x 1,140 0,436 
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TABEL 4.20 

TOTAL PENGARUH 

 

Variabel Perhitungan Hasil 

Total pengaruh (korelasi 

KM ke EM) 
0,148 + ( 0,383 x 1,140) 0,584 

 

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa hasil pengaruh 

langsung dari variabel kepribadian merek adalah 0.148. Berdasarkan Tabel 

4.18 dapat diketahui bahwa variabel kepribadian merek berpengaruh secara 

tidak langsung terhadap ekuitas merek melalui citra merek dengan koefisien 

0,436, lalu kemudian dapat disimpulkan bahwa citra merek dapat dijadikan 

variabel yang menjadi mediasi pengaruh variabel kepribadian merek terhadap 

ekuitas merek serta memiliki hubungan yang signifikan. Pada Tabel 4.20 

dapat diketahui bahwa hasil total pengaruh dari variabel kepribadian merek 

adalah 0,584 (full mediasi). 

Uji parsial (Uji T) hipotesis 3 

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel terikat secara signifikan mempengaruhi ekuitas merek. 

Perumusan hipotesis statistik : 

1. H0 : βi = 0 

Berarti variabel independen  secara parsial mempunyai pengaruh yang  

tidak signifikan terhadap variabel dependen. 
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2. H1 : βi ≠ 0 

Berarti variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.21 

RINGKASAN HASIL UJI T DAN KOEFISIEN DETERMINASI PARSIAL 

KEPRIBADIAN MEREK YANG DIMEDIASI CITRA MEREK TERHADAP 

EKUITAS MEREK 

 

N

o 
Variabel Sig 

Batas 

Signifikansi 
r

2 
Kesimpulan 

1 

Kepribadian Merek 

dengan mediasi Citra 

Merek 

0,000 0,050 0.4858 Ho ditolak 

Sumber : Lampiran 5, diolah 

 

Berdasarkan Tabel diatas terdapat nilai signifikansi dengan batas 0,05. 

Dengan menggunakan perhitungan program SPSS versi 20.0 for windows, 

maka peneliti dapat merangkum hasil perhitungan uji t berupa tingkat 

signifikansi dan kontribusi pada masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen yang tersaji pada diatas.  Variabel kepribadian merek yang 

dimediasi citra merek mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka 

dapat disimpulkan variabel kepribadian merek yang dimedisi citra merek 

secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap ekuitas merek coklat 

SilverQueen di Surabaya. 

Berdasarkan Tabel 4.21 koefisien determinasi parsial (r
2
) kepribadian 

merek yang dimediasi citra merek memiliki nilai 0.4858 yang memiliki arti 

kepribadian merek yang dimediasi citra merek memiliki kontribusi pengaruh 

48,58 persen terhadap variabel ekuitas merek. Sedangkan sisanya yaitu 51,42 
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persen dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di luar variabel kepribadian merek 

yang dimediasi citra merek. 

Uji Simultan (Uji F) 

 Uji F ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat 

signifikansi dari pengaruh variabel independen yaitu kepribadian merek dan 

citra merek secara serempak.  

Rumus Hipotesis Statistik sebagai berikut : 

H0  : β 1 = β 2 = 0, yang artinya semua variabel independen secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

variabel dependen. 

H1  : β 1 ≠ β 2 ≠ 0, berarti variabel-variabel independen secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Dalam perhitungannya peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

HASIL ANALISIS UJI SIMULTAN (UJI F) 

Sumber: Hasil output SPSS 20 for Windows, lampiran 5 

Dari Tabel 4.22 hubungan antara variabel kepribadian merek dan citra 

merek terhadap ekuitas merek memiliki nilai sig 0,000 < 0,05 = H1 diterima 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 975.004 2 487.502 52.594 .000
b
 

Residual 899.106 97 9.269   

Total 1874.110 99    

a. Dependent Variable: TOT_EM 

b. Predictors: (Constant), TOT_CM, TOT_KM 
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yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel kepribadian merek dan citra 

merek berpengaruh signifikan terhadap variabel ekuitas merek. 

 

4.3  Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh  kepribadian 

merek dan citra merek terhadap ekuitas merek coklat SilverQueen di 

Surabaya. 

4.3.1  Pengaruh Variabel Kepribadian Merek Terhadap Citra Merek. 

 

Pada pengujian hipotesis dengan uji analisis jalur yang telah dilakukan 

menunjukkan pengaruh yang signifikan pada variabel  kepribadian merek 

terhadap citra merek dan dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,006. 

Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya (Hossien, 2011:1207) yang 

menyatakan bahwa kepribadian merek berpengaruh terhadap citra merek. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa konsumen memiliki respon emosional untuk 

membedakan coklat SilverQueen dengan coklat merek lain sehingga muncul 

kesan citra merek yang kuat dalam benak konsumen penilaian konsumen 

coklat SilverQueen atas produk yang cenderung memiliki fungsi simbolis dan 

salah satu ekspresi diri sehingga mengembangkan hubungan emosional yang 

lebih kuat. Konsumen menyatakan bahwa kepribadian merek yang dirasakan 

dalam produk coklat SilverQueen terkait dengan adanya pertanyaan terbuka 

yang telah ditanyakan oleh peneliti dalam bentuk kuisioner, konsumen merasa 

bahwa coklat SilverQueen merupakan produk olahan coklat yang mempunyai 

rasa yang khas, sehingga timbul citra merek yang kuat pada coklat 

SilverQueen. 
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4.3.2  Pengaruh Langsung Variabel Kepribadian Merek Terhadap 

Ekuitas Merek. 

 

 Pada pengujian hipotesis dua (H2) diuji dengan analisis jalur 

memberikan hasil bahwa kepribadian merek berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel ekuitas merek dan dapat dilihat dari nilai probabilitas 

(0,377). Hasil tersebut juga terdapat didalam penelitian terdahulu yang 

menyebutkan bahwa kepribadian merek berpengaruh tidak signifikan terhadap 

ekuitas merek (Hossien, 2011:1211). Hal ini telah dijelaskan oleh Aaker 

bahwa kepribadian merek tidak termasuk dalam dimensi ekuitas merek, 

dimana dimensi ekuitas merek yaitu kesadaran merek, loyalitas merek, dan 

asosiasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan sebuah produk (Kotler dan Keller, 2009:266). Aaker dalam Severi 

(2013 : 126) juga menjelaskan bahwa ekuitas merek bisa dievaluasi melalui 

loyalitas merek, kesadaran merek, asosiasi merek, dan kualitas yang dirasa. 

Dalam penelitian ini hasil analisis data variabel kepribadian merek 

mempunyai nilai konstanta sebesar -0,917 yang berarti variabel kepribadian 

merek berpengaruh negatif terhadap variabel ekuitas merek, yang artinya 

kepribadian merek tidak bisa mempengaruhi ekuitas merek. 

4.3.3  Pengaruh Variabel Kepribadian Merek Dengan Mediasi Citra 

Merek Terhadap Ekuitas Merek. 

 

 Pada pengujian hipotesis tiga (H3) diuji dengan menggunakan analisis 

jalur dan memberikan hasil bahwa kepribadian merek dengan mediasi citra 

merek  berpengaruh signifikan terhadap variabel ekuitas merek dan dapat 

dilihat dari nilai probabilitas (0,000). Hasil tersebut mendukung penelitian 
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sebelumnya (Hossien, 2011:1211), yang menyebutkan bahwa kepribadian 

merek berpengaruh signifikan terhadap variabel ekuitas merek dengan mediasi 

citra merek. Total pengaruh mediasi adalah mediasi penuh atau Full Mediasi 

yang artinya nilai dari pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh 

langsung. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya kepribadian merek 

dapat memberikan dorongan untuk konsumen dan mengenai citra merek 

coklat SilverQueen yang dinilai sangat memiliki kualitas bagus dibandingkan 

dengan produk coklat batangan lainnya dan kemasan yang menarik ternyata 

dapat mempengaruhi nilai yang melekat pada coklat SilverQueen. Konsumen  

menyatakan citra merek mengenai produk coklat SilverQueen terkait dengan 

adanya pertanyaan terbuka  yang telah ditanyakan oleh peneliti dalam bentuk 

kuesioner, konsumen merasa bahwa coklat SilverQueen merupakan produk 

coklat yang memiliki berbagai macam jenis varian rasa dalam memenuhi 

kebutuhan konsumennya, selain itu produk coklat SilverQueen juga mudah 

didapat di toko-toko terdekat dengan harga yang terjangkau, hal tersebut yang  

membuat nilai yang melekat dalam coklat SilverQueen bertambah. 

 


