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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini melakukan studi mengenai perbedaan ekuitas merek yang 

dilakukan pada merek kosmetik Etude House dan Wardah. Data mengenai ekuitas 

merek diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh mahasiswa pada kampus UNIKA 

Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Diponegoro, dan 

Universitas Negeri Semarang yang dilakukan dua kali periode penelitian. Periode 

penelitian pertama dilakukan pada 22-26 Januari 2017 sedangkan periode kedua 

dilakukan pada 15-19 Februari 2017. Selama kedua periode tersebut diperoleh 

sebanyak 196 responden yang kemudian akan digunakan sebagai data dan sumber 

informasi yang diperlukan untuk studi ini.   

 

4.1 Deskripsi Karakteristik Responden 

Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik 

responden pengguna produk kosmetik di empat universitas yang berlokasi di 

Semarang, yaitu UNIKA Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, 

Universitas Diponegoro, dan Universitas Negeri Semarang. Berikut ini uraian 

deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kosmetik yang diamati. 

4.1.1 Karakteristik Responden Pengguna Kosmetik Merek Etude House 

Dari 196 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, 

diperoleh responden sebanyak 78 yang menggunakan produk kosmetik merek 
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Etude House. Berikut ini disajikan hasil analisis karakteristik yang diperoleh dalam 

studi ini untuk responden yang menggunakan kosmetik merek Etude House. 

Tabel 4.1 

Deskripsi Jenis Kelamin Responden Kosmetik Etude House 

 
 Frekuensi Prosentase 

 

Perempuan 75 96,2 

Laki-Laki 3 3,8 

Total 78 100,0 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Hasil analisis deskriptif terhadap jenis kelamin responden menunjukkan 

bahwa terdapat 75 orang (97,4%) perempuan dan terdapat 3 orang (3,8%) laki-laki 

yang menggunakan kosmetik Etude House. Hal ini menunjukkan bahwa yang 

menggunakan kosmetik Etude House sebagian besar adalah perempuan. 

Tabel 4.2 

Deskripsi Asal Universitas Responden Kosmetik Etude House 

 
 Frekuensi Prosentase 

 

UNIKA 68 87,2 

UNDIP 10 12,8 

Total 78 100,0 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Terdapat 68 orang (87,2%) responden yang berasal dari UNIKA dan 10 orang 

(12,8%) responden yang berasal dari UNDIP sedangkan mahasiswa dari UDINUS 

dan UNNES tidak ada yang menggunakan kosmetik merek Etude House. Temuan 

ini menunjukkan bahwa kosmetik merek Etude House menjadi preferensi kosmetik 

bagi mahasiswa UNIKA dan UNDIP. 
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4.1.2 Karakteristik Responden Pengguna Kosmetik Merek Wardah 

Dari 196 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, 

diperoleh responden sebanyak 118 yang menggunakan produk kosmetik merek 

Wardah. Berikut ini disajikan hasil analisis karakteristik yang diperoleh dalam studi 

ini untuk responden yang menggunakan kosmetik merek Wardah. 

Tabel 4.3 

Deskripsi Jenis Kelamin Responden Kosmetik Wardah 

 
 Frekuensi Prosentase 

 

Perempuan 116 98,3 

Laki-Laki 2 1,7 

Total 118 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Hasil analisis deskriptif terhadap jenis kelamin responden menunjukkan 

bahwa terdapat 116 orang (98,3%) perempuan dan terdapat 2 orang (1,7%) laki-laki 

yang menggunakan kosmetik merek Wardah. Hal ini menunjukkan bahwa yang 

menggunakan kosmetik Wardah sebagian besar adalah perempuan. 

Tabel 4.4 

Deskripsi Asal Universitas Responden Kosmetik Wardah 

 
 Frekuensi Prosentase 

U

N

N

E 

UNIKA 44 37,3 

UNDIP 27 22,9 

UNNES 39 33,1 

UDINUS 8 6,8 

Total 118 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Terdapat 44 orang (37,3%) responden yang berasal dari UNIKA dan 39 orang 

(33,1%) responden yang berasal dari UNNES yang menggunakan kosmetik merek 

Wardah. Temuan ini menunjukkan bahwa kosmetik merek Wardah menjadi 

preferensi kosmetik bagi mahasiswa UNIKA dan UNNES. 

 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1 Uji Validitas 

Untuk menguji validitas digunakan uji Korelasi Product Moment 

dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 

a. Jika nilai r hitung > r tabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa indikator adalah valid 

b. Jika nilai r hitung < r tabel dan nilai signifikansi > 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa indikator tidak valid 

Berikut ini hasil uji validitas indikator pada masing-masing variabel 

penelitian. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Indikator Variabel Penelitian 

 
Variabel Penelitian Indikator Koef Korelasi Signifikansi Keterangan 

Kesadaran Merek 

(Brand Awareness) 

X1_1 0,795 0,000 valid 

X1_2 0,763 0,000 valid 

X1_3 0,482 0,000 valid 

X1_4 0,738 0,000 valid 

Asosiasi Merek 

(Brand 

Association) 

X2_1 0,635 0,000 valid 

X2_2 0,694 0,000 valid 

X2_3 0,526 0,000 valid 

X2_4 0,662 0,000 valid 

Kualitas Merek 

(Perceived Quality) 

X3_1 0,786 0,000 valid 

X3_2 0,595 0,000 valid 

X3_3 0,801 0,000 valid 

X3_4 0,799 0,000 valid 

Loyalitas Merek 

(Brand Loyalty) 

X4_1 0,889 0,000 valid 

X4_2 0,875 0,000 valid 

X4_3 0,865 0,000 valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Pengujian validitas indikator pada masing-masing variabel penelitian 

menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Mengacu pada hasil ini maka 

dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan merupakan alat ukur 

yang tepat untuk mengukur masing-masing variabel penelitian. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Uji Alpha Cronbach 

dengan kriteria hasil pengujian sebagai berikut : 

a. Jika nilai Alpha Cronbach hasil perhitungan > 0,6 maka dapat dikatakan bahwa 

variabel penelitian adalah reliabel 

b. Jika nilai Alpha Cronbach hasil perhitungan < 0,6 maka dapat dikatakan bahwa 

variabel penelitian tidak reliabel 

Berikut ini hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel penelitian. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Penelitian 
Alpha 

Cronbach 
Keterangan 

Kesadaran Merek (Brand Awareness) 0,659 valid 

Asosiasi Merek (Brand Association) 0,680 valid 

Kualitas Merek (Perceived Quality) 0,732 valid 

Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 0,848 valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Pengujian reliabilitas pada masing-masing variabel penelitian menghasilkan 

Alpha Cronbach yang lebih besar dari 0,6. Mengacu pada hasil ini maka dapat 

disimpulkan bahwa pengukuran variabel penelitian dengan menggunakan 

indikator-indikator yang valid mampu memberikan hasil pengukuran yang 

konsisten atau reliabel. 

4.3 Deskripsi Jawaban Responden 

Deskripsi variabel penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

jawaban responden mengenai variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini 

yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Indeks. Oleh karena teknik 

scoring yang dilakukan dalam penelitian ini adalah minimum 1 dan maksimum 5, 

maka perhitungan indeks jawaban responden dilakukan dengan rumus sebagai 

berikut (Ferdinand, 2006): 

Nilai Indeks =((%F1x1)+(%F2x2)+(%F3x3)+(%F4x4)+(%F5x5))/5 

Dimana: 

F1 = frekuensi responden yang menjawab 1 

F2 = frekuensi responden yang menjawab 2 
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Dst, F10 = frekuensi responden yang menjawab 10 

Dengan menggunakan kriteria tiga kotak (three box method) maka rentang 

yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks, yaitu sebagai berikut: 

10.00 – 40.00   = rendah 

40.01 – 70.00   = sedang 

70.01 – 100.00 = tinggi 

Adapun hasil perhitungan nilai indeks untuk masing-masing variabel 

penelitian diuraikan di bawah ini. 

4.3.1 Deskripsi Jawaban Responden Kosmetik Merek Etude House 

1. Deskripsi Jawaban Variabel Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Kosmetik Etude House 

Berikut ini deskripsi jawaban responden pada indikator-indikator variabel 

kesadaran merek (brand awareness) untuk kosmetik merek Etude House yang 

diukur dengan menggunakan empat indikator yang meliputi mengingat produk 

kosmetik merek Etude House, mengetahui produk kosmetik merek Etude House, 

produk kosmetik merek Etude House akan muncul di benak konsumen saat 

konsumen mengingat produk kosmetik kosmetik, dan menyadari produk kosmetik 

merek Etude House.  
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Tabel 4.7 

Indeks Variabel Kesadaran Merek (Brand Awareness) Kosmetik Etude 

House 

 

Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden Tentang 

Kesadaran Merek (Brand Awareness) Berdasarkan Skala Nilai 

Jawaban Indeks 

1 2 3 4 5 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Mengingat 

merek  
0 0,0 7 9,0 19 24,4 39 50,0 13 16,7 74,9 

Mengetahui 

merek  
2 2,6 3 3,8 21 26,9 29 37,2 23 29,5 77,4 

Muncul di 

benak 

konsumen 

0 0,0 1 1,3 4 5,1 20 25,6 53 67,9 92,0 

Menyadari 

merek  
0 0,0 3 3,8 6 7,7 42 53,8 27 34,6 83,8 

Rata-Rata 82,0 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Hasil perhitungan nilai indeks menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks 

untuk variabel kesadaran merek (brand awareness) kosmetik merek Etude House 

adalah sebesar 82,0. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran merek (brand 

awareness) terhadap merek kosmetik Etude House termasuk dalam kategori tinggi. 

Dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran merek 

(brand awareness) dapat diketahui bahwa indikator mengenai pengetahuan merek 

merupakan indikator dengan indeks terendah sedangkan indikator mengenai 

muncul di benak konsumen merupakan indikator dengan indeks tertinggi. 
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Tabel 4.8 

Temuan Variabel Kesadaran Merek (Brand Awareness) Kosmetik Etude 

House 

Variabel Indeks Temuan 

Kesadaran Merek 

(brand awareness) 

82,0 

(tinggi) 

- Maybeline = 15 (19,2%) 

- Etude House = 13 (16,6%) 

- Make Over = 10 (12,8%) 

- Wardah = 8 (10,2%) 

- NYX =4 (5,1%) 

- The Face Shop =4 (5,1%) 

- Nature Republic = 3 (3,8%) 

- Oriflame = 2 (2,5%) 

- L’oreal = 2 (2,5%) 

- Ultima = 2 (2,5%) 

- MAC = 2 (2,5%) 

- Cetaphil = 1 (1,2%) 

- Sephora = 1 (1,2%) 

- Borjouis = 1 (1,2%) 

- Too Faced = 1 (1,2%) 

- Natural Pacific = 1 (1,2%) 

- Make Up Forever = 1 (1,2%) 

- Dior = 1 (1,2%) 

- Purbasari = 1 (1,2%) 

- Kryolan = 1 (1,2%) 

- Anastasia Beverly Hills = 1 (1,2%) 

- Jefree Stars = 1 (1,2%) 

- Zoeva = 1 (1,2%) 

- Benefit = 1 (1,2%) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Pada pertanyaan terbuka variabel kesadaran merek, responden diminta untuk 

menyebutkan tiga merek kosmetik yang muncul di benak responden ketika 

mengingat produk kosmetik. Namun, tidak semua menyebut tiga merek. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi pertanyaan terbuka yang dikaji secara kualitatif, 

dapat diketahui bahwa responden sebanyak 15 orang responden (19,2%) 

menyebutkan produk kosmetik merek Maybelline. Produk kosmetik yang banyak 

disebutkan kedua yaitu merek Etude House, sebanyak 13 orang responden (16,6%) 

yang menyebutkan. Selain itu, mereka juga masih dapat menyebutkan merek-merek 
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yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa responden melek merek atau sadar dengan 

berbagai jenis merek kosmetik.  

2. Deskripsi Jawaban Variabel Asosiasi Merek (Brand Association) 

Kosmetik Etude House  

Berikut ini deskripsi jawaban responden pada indikator-indikator variabel 

asosiasi merek (brand association) kosmetik Etude House yang diukur dengan 

menggunakan empat indikator yang meliputi harga produk kosmetik merek Etude 

House terjangkau, bahan-bahan yang digunakan aman dan bebas dari bahan kimia, 

kemasan menarik, dan kemudahan konsumen dalam mendapat produk kosmetik 

merek Etude House.  

Tabel 4.9 

Indeks Variabel Asosiasi Merek (Brand Association) Kosmetik Etude House 

 

Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden Tentang 

Asosiasi Merek (Brand Association) Berdasarkan Skala Nilai Jawaban 
Indeks 

1 2 3 4 5 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Harga 

terjangkau 
2 2,6 10 12,8 43 55,1 20 25,6 3 3,8 63,0 

Bahan 

kosmetik 

aman  

0 0,0 0 0,0 24 30,8 38 48,7 16 20,5 77,9 

Kemasan 

menarik 
0 0,0 0 0,0 3 3,8 37 47,4 38 48,7 88,9 

Mudah 

didapat 
0 0,0 1 1,3 13 16,7 43 55,1 21 26,9 81,5 

Rata-Rata 77,8 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Hasil perhitungan nilai indeks menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks 

untuk variabel asosiasi merek (brand association) kosmetik Etude House adalah 

sebesar 77,8. Hal ini menunjukkan bahwa asosiasi merek (brand association) 
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terhadap merek kosmetik Etude House termasuk dalam kategori tinggi. Dari 

keempat indikator yang digunakan untuk mengukur asosiasi merek (brand 

association), harga terjangkau merupakan indikator dengan indeks terendah 

sedangkan kemasan menarik merupakan indikator dengan indeks tertinggi. 

Tabel 4.10 

Temuan Variabel Asosiasi Merek (Brand Association) Kosmetik Etude House 

 

Variabel Indeks Temuan 

Asosiasi 

Merek 

(Brand 

Association) 

77,8 

(tinggi) 

- Hasil setelah digunakan terlihat bagus 

- Terasa ringan di wajah 

- Terlihat natural 

- Simple dan mudah dibawa 

- Kemasan praktis dan lucu 

- Mudah didapat karena di online shop ada 

- Susah didapat karena konter hanya ada di 

satu mall, sehingga harus di online. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis kualitatif yang dilakukan pada pertanyaan terbuka 

dapat diketahui bahwa responden mengasosiasikan merek kosmetik yang dipakai 

dengan hasil yang didapat saat diaplikasikan. Temuan yang dapat dikaji dari hasil 

rekapan pertanyaan terbuka tentang pendapat responden untuk  produk kosmetik 

merek Etude House adalah bahwa ketika diaplikasikan ke wajah, para responden 

berpendapat produk kosmetik terlihat bagus, terasa ringan dan juga terlihat natural. 

Dari segi kemasan, banyak responden berpendapat bahwa kemasan terasa praktis 

dan juga mudah dibawa. Produk yang memiliki gerai yang tersebar luas, 

ketersediaan produk pada layanan penjualan online menjadi pertimbangan-

pertimbangan yang banyak dikemukakan oleh responden. 
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3. Deskripsi Jawaban Variabel Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

Kosmetik Etude House 

Berikut ini deskripsi jawaban responden pada indikator-indikator variabel 

persepsi kualitas (perceived quality) kosmetik Etude House yang diukur dengan 

menggunakan empat indikator yang meliputi hasil pemakaian produk kosmetik 

merek Etude House terasa baik di kulit wajah konsumen, produk kosmetik merek 

Etude House memiliki banyak variasi jenis produk kosmetik yang lengkap, manfaat 

produk kosmetik merek Etude House yang dirasakan konsumen sesuai dengan 

klaim produk, dan produk kosmetik merek Etude House memiliki kualitas yang 

baik. 

Tabel 4.11 

Indeks Variabel Persepsi Kualitas (Perceived Quality) Kosmetik Etude House 

 

Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden Tentang 

Persepsi Kualitas (Perceived Quality) Berdasarkan Skala Nilai 

Jawaban Indeks 

1 2 3 4 5 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Hasil 

penggunaan 

bagus 

0 0,0 0 0,0 15 19,2 42 53,8 21 26,9 81,5 

Variasi 

jenis 

produk 

0 0,0 0 0,0 9 11,5 34 43,6 35 44,9 86,7 

Klaim 

produk 

terpenuhi 

0 0,0 0 0,0 19 24,4 51 65,4 8 10,3 77,3 

Kualitas 

keseluruhan 

baik 

0 0,0 5 6,4 27 34,6 34 43,6 12 15,4 73,6 

Rata-Rata 79,7 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Hasil perhitungan nilai indeks menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks 

untuk variabel persepsi kualitas (perceived quality) kosmetik Etude House adalah 
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sebesar 79,8. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kualitas (perceived quality) 

terhadap merek kosmetik Etude House termasuk dalam kategori tinggi. 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks juga dapat diketahui bahwa kualitas baik 

merupakan indikator dengan indeks terendah sedangkan variasi jenis produk 

merupakan indikator dengan indeks tertinggi. 

Tabel 4.12 

Temuan Variabel Persepsi Kualitas (Perceived Quality) Kosmetik Etude 

House 

 

Variabel Indeks Temuan 

Persepsi Kualitas 

(Perceived Quality) 

79,8 

(tinggi) 

- Bagus dan natural hasilnya 

- Merasa cocok dan ringan dipakai 

- Tidak menimbulkan jerawat 

- Merasa biasa saja dengan produk 

karena hanya sekedar menggunakan 

produk (tidak merasa manfaat) 

- Efek negatif jangka panjang tidak ada 

- Produk kosmetik mampu menutupi 

warna wajah dengan rata 

- Variasi warna untuk BB Cream atau 

foundation banyak yang terlalu muda 

karena menyesuaikan kulit orang 

Korea 

- Variasi warna untuk liptint cukup 

banyak 

- Pelayanan di toko Etude House cukup 

ramah. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Kajian pertanyaan terbuka untuk variabel persepsi kualitas dapat diketahui 

bahwa responden sangat detail dalam memperhatikan kualitas kosmetik yang 

dipakainya. Kesan kualitas yang dipertimbangkan konsumen meliputi kosmetik 

yang mudah menempel, tidak berat, memberikan kesan natural, mampu menutup 

dengan merata, tidak menimbulkan jerawat, tidak berefek negatif dalam jangka 

panjang. Selain itu, konsumen yang menjadi responden juga mengatakan bahwa 

variasi warna untuk beberapa produk cukup baik terutama produk liptint. Banyak 
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responden yang menyukai produk liptint dari Etude House. Sedangkan produk BB 

Cream atau foundation masih dirasa terlalu terang untuk kulit orang Indonesia. Di 

samping itu, pelayanan di toko juga baik. 

4. Deskripsi Jawaban Variabel Loyalitas Merek (Brand Loyalty) Kosmetik 

Etude House 

Berikut ini deskripsi jawaban responden pada indikator-indikator variabel 

loyalitas merek (brand loyalty) kosmetik Etude House yang diukur dengan 

menggunakan tiga indikator yang meliputi membeli produk kosmetik merek Etude 

House kembali, konsumen merasa puas dengan produk kosmetik merek Etude 

House, dan merekomendasikan produk kosmetik merek Etude House ke orang lain.  

Tabel 4.13 

Indeks Variabel Loyalitas Merek (Brand Loyalty) Kosmetik Etude House 

 

Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden Tentang 

Loyalitas Merek (Brand Loyalty) Berdasarkan Skala Nilai 

Jawaban Indeks 

1 2 3 4 5 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Membeli kembali 0 0,0 0 0,0 14 17,9 42 53,8 22 28,2 82,0 

Merasa puas 0 0,0 0 0,0 12 15,4 48 61,5 18 23,1 81,5 

Merekomendasikan 

produk 
0 0,0 0 0,0 18 23,1 41 52,6 19 24,4 80,3 

Rata-Rata 81,3 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Hasil perhitungan nilai indeks menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks 

untuk variabel loyalitas merek (brand loyalty) kosmetik Etude House adalah 

sebesar 81,3. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas merek (brand loyalty) terhadap 

merek kosmetik Etude House termasuk dalam kategori tinggi. Hasil perhitungan 

nilai indeks untuk masing-masing indikator dapat diketahui bahwa 
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merekomendasikan produk merupakan indikator dengan indeks terendah 

sedangkan membeli kembali merupakan indikator dengan indeks tertinggi. 

Tabel 4.14 

Temuan Variabel Loyalitas Merek (Brand Loyalty) Kosmetik Etude House 

 

Variabel Indeks Temuan 

Loyalitas Merek 

(Brand Loyalty) 

81,3 

(tinggi) 

- Harga terjangkau = 19 

- Terbiasa dengan produknya = 26 

- Suka dengan mereknya = 12 

- Puas dengan kualitasnya = 22 

Alasan lain: 

- Warna bagus = 2 

- Review tentang produk bagus = 1 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Di bagian variabel loyalitas merek, responden diminta untuk menjawab apa 

alasan menggunakan produk kosmetik merek Etude House. Responden dapat 

memilih pilihan yang telah tersedia dan juga memberikan alasan lain. Pilihan yang 

tersedia adalah harga produk terjangkau, sudah terbiasa menggunakan produk 

merek tersebut, puas dengan kualitas merek, hanya sekedar suka dengan merek. 

Responden diperbolehkan untuk memilih dua pilihan. Dikarenakan satu responden 

diperbolehkan memilih lebih dari satu pilihan, maka jumlah jawaban dari responden 

yaitu 82 jawaban dengan jawaban paling dominan yaitu terbiasa dengan produk 

kosmetik merek Etude House. 
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4.3.2 Deskripsi Jawaban Responden Kosmetik Merek Wardah 

1. Deskripsi Jawaban Variabel Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Kosmetik Wardah 

Berikut ini deskripsi jawaban responden pada indikator-indikator variabel 

kesadaran merek (brand awareness) untuk kosmetik merek Wardah yang diukur 

dengan menggunakan empat indikator yang meliputi mengingat produk kosmetik 

merek Wardah, mengetahui produk kosmetik merek Wardah, produk kosmetik 

merek Wardah akan muncul di benak konsumen ketika konsumen membutuhkan 

produk kosmetik, dan menyadari produk kosmetik merek Wardah.  

Tabel 4.15 

Indeks Variabel Kesadaran Merek (Brand Awareness) Kosmetik Wardah 

 

Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden Tentang 

Kesadaran Merek (Brand Awareness) Berdasarkan Skala Nilai 

Jawaban Indeks 

1 2 3 4 5 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Mengingat 

merek  
2 1,7 18 15,3 44 37,3 42 35,6 12 10,2 67,5 

Mengetahui 

merek  
0 0,0 5 4,2 37 31,4 59 50,0 17 14,4 74,9 

Muncul di 

benak 

konsumen 

0 0,0 2 1,7 6 5,1 33 28,0 77 65,3 91,4 

Menyadari 

merek  
0 0,0 5 4,2 22 18,6 56 47,5 35 29,7 80,5 

Rata-Rata 78,6 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Hasil perhitungan nilai indeks menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks 

untuk variabel kesadaran merek (brand awareness) untuk kosmetik merek Wardah 

adalah sebesar 78,6. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran merek (brand 

awareness) terhadap merek kosmetik Wardah termasuk dalam kategori tinggi. 
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Hasil perhitungan indeks juga memberikan informasi bahwa indikator mengingat 

merek merupakan indikator dengan indeks terendah sedangkan tertanam di benak 

konsumen sebagai indikator dengan indeks tertinggi. 

Tabel 4.16 

Temuan Variabel Kesadaran Merek (Brand Awareness) Kosmetik Wardah 

 

Variabel Indeks Temuan 

Kesadaran Merek 

(Brand Awareness) 

78,6 

(tinggi) 

- Wardah = 42 (23,7%) 

- Maybeline = 32 (18,0%) 

- Makeover = 17 (9,6%) 

- Etude House = 9 (5,0%) 

- Garnier = 4 (2,2%) 

- Oriflame = 5 (2,8%) 

- Pixi = 7 (3,9%) 

- Latulipe = 6 (3,3%) 

- Purbasari = 2 (1,1%) 

- Elf = 1 (0,5%) 

- Emina = 11 (6,2%) 

- Wet n Wild = 1 (0,5%) 

- Make Up Revolution = 1 (0,5%) 

- City Colour = 1 (0,5%) 

- Mineral Botanica = 4 (2,2%) 

- Revlon = 6 (3,3%) 

- Ranee = 1 (0,5%) 

- La Tulipe = 1 (0,5%) 

- Sariayu = 3 (1,6%) 

- L’oreal = 3 (1,6%) 

- Ultima = 3 (1,6%) 

- MAC = 2 (1,1%) 

- NYX = 5 (2,8%) 

- Pond’s = 1 (0,5%) 

- Dolby = 1 (0,5%) 

- Mizzu = 1 (0,5%) 

- Silky Girl = 1 (0,5%) 

- Inez = 1 (0,5%) 

- The Face Shop = 1 (0,5%) 

- The Body Shop = 2 (1,1%) 

- Mustika Ratu = 1 (0,5%) 

- Red A = 1 (0,5%) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Responden memiliki tingkat kesadaran merek yang tinggi. Hal ini dapat 

dilihat dari variasi jawaban terbuka pada variabel kesadaran merek. Responden 
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sangat sadar akan kehadiran produk kosmetik merek Wardah. Hal ini dapat dilihat 

dari jumlah responden, yaitu sebanyak 42 orang (23,7%) yang menyebutkan 

Wardah sebagai merek kosmetik. Selain itu, dari sekian jawaban yang disebutkan, 

Maybelline merupakan merek yang paling banyak disebutkan.  

2. Deskripsi Jawaban Variabel Asosiasi Merek (Brand Association) 

Kosmetik Wardah  

Berikut ini deskripsi jawaban responden pada indikator-indikator variabel 

asosiasi merek (brand association) kosmetik Wardah yang diukur dengan 

menggunakan empat indikator yang meliputi harga produk kosmetik merek Wardah 

terjangkau, bahan-bahan yang digunakan aman dan bebas dari bahan kimia, 

kemasan menarik, dan kemudahan konsumen dalam mendapat produk kosmetik 

merek Wardah.  

Tabel 4.17 

Indeks Variabel Asosiasi Merek (Brand Association) Kosmetik Wardah 

 

Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden Tentang 

Asosiasi Merek (Brand Association) Berdasarkan Skala Nilai Jawaban 
Indeks 

1 2 3 4 5 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Harga 

terjangkau 
0 0,0 5 4,2 24 20,3 57 48,3 32 27,1 79,6 

Bahan 

kosmetik 

aman  

0 0,0 0 0,0 31 26,3 64 54,2 23 19,5 78,6 

Kemasan 

menarik 
0 0,0 7 5,9 34 28,8 60 50,8 17 14,4 74,7 

Mudah 

didapat 
0 0,0 0 0,0 3 2,5 51 43,2 64 54,2 90,3 

Rata-Rata 80,3 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Hasil perhitungan nilai indeks menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks 

untuk variabel asosiasi merek (brand association) kosmetik Wardah adalah sebesar 

80,8. Hal ini menunjukkan bahwa asosiasi merek (brand association) terhadap 

merek kosmetik wardah termasuk dalam kategori tinggi. Analisis deskriptif ini juga 

memberikan informasi bahwa kemasan menarik merupakan indikator yang 

dipersepsikan paling rendah oleh responden sedangkan mudah didapat merupakan 

indikator yang dipersepsikan paling tinggi oleh responden. 

Tabel 4.18 

Temuan Variabel Asosiasi Merek (Brand Association) Kosmetik Wardah 

 

Variabel Indeks Temuan 

Asosiasi Merek 

(Brand Association) 

78,6 

(tinggi) 

- Mudah dan praktis dibawa 

- Bedak dapat mengurangi minyak, 

mencerahkan wajah. 

- Lipstick matte dapat menutupi 

warna bibir 

- Warna lipstick cocok dengan warna 

kulit. 

- Dapat menutupi noda atau bekas 

jerawat di wajah 

- Produk mudah sekali di dapat 

contohnya di toko retail terdekat. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Pemilihan kosmetik merek Wardah oleh konsumen tidak hanya berkaitan 

dengan mempercantik diri namun juga diasosiasikan dengan hal-hal lainnya. 

Kemudahan dibawa, kepraktisan penggunaan, ukuran kemasan yang pas, 

kemampuan lipstick yang dapat menutupi warna bibir, bedak yang dapat menutupi 

noda atau bekas jerawat di wajah dan tidak menimbulkan efek negatif ke wajah. 
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3. Deskripsi Jawaban Variabel Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

Kosmetik Wardah 

Berikut ini deskripsi jawaban responden pada indikator-indikator variabel 

persepsi kualitas (perceived quality) kosmetik Wardah yang diukur dengan 

menggunakan empat indikator yang meliputi hasil pemakaian produk kosmetik 

merek Wardah terasa baik di kulit wajah konsumen, produk kosmetik merek 

Wardah memiliki banyak variasi jenis produk kosmetik yang lengkap, manfaat 

produk kosmetik merek Wardah yang dirasakan konsumen sesuai dengan klaim 

produk, dan produk kosmetik merek Wardah memiliki kualitas yang baik.  

Tabel 4.19 

Indeks Variabel Persepsi Kualitas (Perceived Quality) Kosmetik Wardah 

 

Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden Tentang 

Persepsi Kualitas (Perceived Quality) Berdasarkan Skala Nilai 

Jawaban Indeks 

1 2 3 4 5 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Hasil 

penggunaan 

bagus 

0 0,0 3 2,5 29 24,6 64 54,2 22 18,6 77,7 

Variasi 

jenis 

produk 

0 0,0 1 0,8 9 7,6 67 56,8 41 34,7 85,0 

Klaim 

produk 

terpenuhi 

0 0,0 0 0,0 45 38,1 60 50,8 13 11,0 74,5 

Kualitas 

baik 
0 0,0 13 11,0 53 44,9 41 34,7 11 9,3 68,4 

Rata-Rata 76,5 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Hasil perhitungan nilai indeks menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks 

untuk variabel persepsi kualitas (perceived quality) kosmetik Wardah adalah 

sebesar 76,4. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kualitas (perceived quality) 
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terhadap merek kosmetik Wardah termasuk dalam kategori tinggi. Dari keempat 

indikator yang digunakan dalam pengukuran persepsi kualitas (perceived quality) 

dapat diketahui bahwa kualitas baik merupakan indikator dengan indeks terendah 

dan variasi jenis produk sebagai indikator dengan indeks tertinggi. 

Tabel 4.20 

Temuan Variabel Persepsi Kualitas (Perceived Quality) Kosmetik Wardah 

 

Variabel Indeks Temuan 

Persepsi Kualitas 

(Perceived Quality) 

76,4 

(tinggi) 

- Hasilnya memuaskan 

- Harga sesuai dengan kualitas 

- Cocok dan terbiasa  

- Tidak menimbulkan permasalahan 

wajah atau efek samping (jerawat 

atau kulit menjadi kering) 

- Lipstick tidak menyebabkan bibir 

menjadi kering 

- Bedak dapat menahan minyak 

wajah 

- Tidak semua cocok, hanya beberapa 

produk saja (misal eyeshadow atau 

lipstick) 

- Terkadang produk bedak 

menimbulkan jerawat kecil 

- Tekstur lipstick berat 

- Lipstick matte semakin lama 

membuat bibir kering 

- Variasi warna cukup banyak tiap 

jenis produknya. 

- Pelayanan di konter cukup ramah 

namun ada yang kurang ramah. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Responden saat ini telah cermat dan cerdas dalam memiliki produk terutama 

produk kosmetik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai alasan yang ditemukan yang 

terkait dengan persepsi kualitas. Produk dengan hasil yang memuaskan, 

keterjangkauan harga sesuai dengan kualitas, kebiasaan dan cocok menggunakan, 

serta efek samping yang minimal. Selain itu responden juga berpendapat bahwa 

variasi warna per produk juga sudah cukup banyak dan hampir seluruh responden 
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menyebutkan bahwa pelayanan di konter cukup ramah. Alasan-alasan yang 

dikemukakan tersebut terkait dengan persepsi kualitas yang melekat pada kosmetik 

merek Wardah. 

4. Deskripsi Jawaban Variabel Loyalitas Merek (Brand Loyalty) Kosmetik 

Wardah 

Berikut ini deskripsi jawaban responden pada indikator-indikator variabel 

loyalitas merek (brand loyalty) kosmetik Wardah yang diukur dengan 

menggunakan tiga indikator yang meliputi membeli produk kosmetik merek 

Wardah kembali, konsumen merasa puas dengan produk kosmetik merek Wardah, 

dan merekomendasikan produk kosmetik merek Wardah ke orang lain. 

Tabel 4.21 

Indeks Variabel Loyalitas Merek (Brand Loyalty) Kosmetik Wardah 

 

Indikator 

Frekuensi Jawaban Responden Tentang 

Loyalitas Merek (Brand Loyalty) Berdasarkan Skala Nilai 

Jawaban Indeks 

1 2 3 4 5 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Membeli kembali 0 0,0 3 2,5 22 18,6 62 52,5 31 26,3 80,5 

Merasa puas 0 0,0 5 4,2 19 16,1 75 63,6 19 16,1 78,3 

Merekomendasikan 

produk 
0 0,0 4 3,4 35 29,7 60 50,8 19 16,1 75,9 

Rata-Rata 78,2 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Hasil perhitungan nilai indeks menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks 

untuk variabel loyalitas merek (brand loyalty) kosmetik Wardah adalah sebesar 

78,2. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas merek (brand loyalty) terhadap merek 

kosmetik Wardah termasuk dalam kategori tinggi. Dari ketiga indikator yang 

digunakan untuk mengukur loyalitas merek dapat diketahui bahwa 
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merekomendasikan produk merupakan indikator dengan indeks terendah 

sedangkan indeks tertinggi diperoleh pada indikator tentang membeli kembali. 

Tabel 4.22 

Temuan Variabel Loyalitas Merek (Brand Loyalty) Kosmetik Wardah 

 

Variabel Indeks Temuan 

Loyalitas Merek 

(Brand Loyalty) 

78,2 

(tinggi) 

- Harga terjangkau = 57 (40,1%) 

- Terbiasa dengan produknya = 36 

(25,3%) 

- Suka dengan mereknya = 19 

(13,3%) 

- Puas dengan kualitasnya = 24 

Alasan lain: 

- Mencoba = 1 (0,7%) 

- Mudah didapat = 1 (0,7%) 

- Sedang diskon = 1 (0,7%) 

- Testimoni orang = 1 (0,7%) 

- Tidak menyebabkan efek samping = 

1 (0,7%) 

- Cocok = 1 (0,7%) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Di bagian variabel loyalitas merek, responden diminta untuk menjawab apa 

alasan menggunakan produk kosmetik merek Wardah. Responden dapat memilih 

pilihan yang telah tersedia dan juga memberikan alasan lain. Pilihan yang tersedia 

adalah harga produk terjangkau, sudah terbiasa menggunakan produk merek 

tersebut, puas dengan kualitas merek, hanya sekedar suka dengan merek. 

Responden diperbolehkan untuk memilih dua pilihan. Dikarenakan satu responden 

diperbolehkan memilih lebih dari satu pilihan, maka jumlah jawaban dari responden 

yaitu 142  jawaban dengan jawaban paling dominan yaitu harga terjangkau. 
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4.3.3 Deskripsi Ekuitas Merek pada Kosmetik Merek Etude House dan 

Wardah 

Berikut ini deskripsi indeks persepsi responden atas ekuitas merek pada 

masing-masing kosmetik merek Etude House dan Wardah. 

Tabel 4.23 

Indeks Ekuitas Merek Kosmetik Merek Etude House dan Wardah 

 

 Merek Kosmetik  

Variabel Etude House Wardah 
Kesadaran Merek 

(Brand Awareness) 
82,0 78,6 

Asosiasi Merek 

(Brand Association) 
77,8 80,3 

Persepsi Kualitas 

(Perceived Quality) 
79,7 76,5 

Loyalitas Merek 

(Brand Loyalty) 
81,3 78,2 

Ekuitas Merek 80,2 78,5 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan nilai indeks masing-masing 

variabel dapat diketahui bahwa rerata indeks untuk ekuitas merek kosmetik Etude 

adalah sebesar 80,2 sedangkan Wardah 78,5. 

Variabel kesadaran merek Etude House lebih tinggi daripada merek Wardah. 

Indikator yang paling mempengaruhi adalah muncul di benak konsumen. Pada 

temuan di pertanyaan terbuka, merek Etude House berada di peringkat kedua 

sebagai kosmetik yang banyak disebutkan ketika konsumen diminta menyebutkan 

merek kosmetik apa yang terlintas di benak. Indikator terendah dari variabel 

kesadaran merek yaitu indikator mengingat merek. Pengetahuan merek yang rendah 

akan Etude House sebagai merek kosmetik Korea, membuat merek tidak diingat 

dengan baik oleh konsumen. Indikator tertinggi dari variabel kesadaran merek 
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kosmetik Wardah juga sama dengan merek Etude House yaitu pada indikator 

muncul di benak konsumen. Wardah menjadi merek yang paling sering disebutkan 

oleh responden dan menduduki di peringkat satu. Indikator terendah adalah 

mengingat merek. Ini disebabkan oleh banyaknya merek lokal yang beredar di 

Indonesia dan dipasarkan secara luas. Banyaknya pilihan sesama merek lokal yang 

harganya terjangkau membuat Wardah tidak diingat dengan baik oleh konsumen, 

namun dijadikan alternatif sebagai merek yang digunakan. 

Variabel asosiasi merek dari merek kosmetik Wardah lebih tinggi daripada 

merek Etude House. Indikator tertinggi yang mempengaruhi variabel asosiasi 

merek Wardah adalah kemudahan untuk menemukan produk. Berdasarkan temuan 

dari pertanyaan terbuka, banyak responden yang menyatakan bahwa produk 

kosmetik Wardah pun ada di toko retail terdekat. Contohnya seperti Indomaret, 

Alfamart, Hypermart, dan juga warung-warung kecil di dekat rumah. Indikator 

terendah adalah kemasan. Kemasan produk Wardah memang praktis dan mudah 

dimasukkan ke dalam tas jika bepergian sehingga tidak memakan banyak tempat. 

Namun, kemasan belum terlihat cukup menarik dan memberikan kesan 

membosankan. Berbeda dengan merek kosmetik Etude House. Indikator tertinggi 

dari variabel asosiasi merek adalah kemasannya. Menurut responden, selain praktis 

dan ukurannya yang pas, kemasannya juga dinilai lucu dan menarik. Indikator 

terendah variabel asosiasi merek Etude House yaitu harga. Berdasarkan 

perhitungan indeks, harga kosmetik merek Etude House belum terjangkau. 

Variabel persepsi kualitas kosmetik merek Etude House lebih tinggi daripada 

merek Wardah. Indikator tertinggi adalah variasi jenis produk yang cukup banyak. 
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Para responden menyukai produk liptint dan juga pensil alis dari Etude House. 

Liptint Etude House memili banyak variasi warna dan juga dua jenis tekstur. Ada 

liptint bertekstur gel dan cair. Selain itu, produk lipstick dari Etude House tidak 

hanya liptint, namun juga ada lipstick berbentuk stick, lipstick matte, dan juga 

lipstick yang dikemas dalam botol tube. Indikator terendah adalah penilaian kualitas 

secara keseluruhan. Beberapa responden mengatakan bahwa kualitas produk seperti 

BB Cream atau foundation memiliki pilihan variasi warna yang kurang. Warna BB 

Cream atau foundation dinilai terlalu terang untuk kulit orang Indonesia. Selain itu, 

produk kosmetik yang lain tidak memberikan banyak manfaat untuk responden. 

Sama dengan Etude House, indikator tertinggi dari variabel persepsi kualitas merek 

Wardah adalah variasi jenis produk. Wardah sebagai merek lokal cukup memiliki 

banyak variasi produk. Produk lipstick sendiri memiliki banyak jenis. Lipstick matte 

berbentuk cair dan stick. Adapula lipstick yang cukup melembabkan. Selain lipstick, 

banyak pula variasi jenis produk lainnya. Para responden menyukai produk 

lipcream matte Wardah. Produk ini dinilai memiliki banyak variasi warna. 

Indikator terendah adalah penilaian kualitas secara keseluruhan. Berdasarkan 

temuan di pertanyaan terbuka, walaupun banyak yang menyukai lipcream matte, 

ada pula yang berpendapat bahwa formula nya kurang baik sehingga membuat bibir 

menjadi kering bahkan pecah-pecah. Produk bedak pun juga menimbulkan jerawat 

kecil untuk beberapa responden. 

Variabel loyalitas merek Etude House lebih tinggi daripada merek Wardah. 

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, responden menyatakan bahwa mereka 

terbiasa dengan produk Etude House sedangkan responden Wardah menyatakan 
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bahwa harga yang terjangkau menjadi alasan mereka membeli produk kosmetik 

Wardah. Selain itu, indikator tertinggi loyalitas merek produk kosmetik Etude 

House adalah para responden akan merekomendasikan kepada orang lain 

sedangkan indikator tertinggi variabel loyalitas merek produk kosmetik Wardah 

adalah akan membeli kembali produk kosmetik Wardah. 

Secara keseluruhan dari keempat dimensi yang diukur, dimensi kesadaran 

merek untuk kosmetik Etude merupakan dimensi dengan indeks tertinggi 

sedangkan untuk kosmetik Wardah, asosiasi merek sebagai dimensi tertinggi. 

4.4 Pengujian Perbedaan (Komparatif) 

Pengujian perbedaan (komparatif) dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya perbedaan nilai perusahaan berdasarkan kinerja lingkungan yang dicapai 

oleh perusahaan. Pengujian perbedaan (komparatif) untuk variabel nilai perusahaan 

dilakukan dengan Uji Mann Whitney karena data penelitian terdistribusi tidak 

normal.  

4.4.1 Uji Komparatif Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Bagian ini akan melakukan pengujian perbedaan kesadaran merek pada 

kosmetik merek wardah dan Etude House. Berikut ini hasil pengujian yang telah 

dilakukan pada studi ini. 
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Tabel 4.24 

Uji Perbedaan Kesadaran Merek (Brand Awareness) Berdasarkan Merek 

Kosmetik 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

 

Pengujian ada atau tidaknya perbedaan kesadaran merek (brand awareness) 

berdasarkan jenis merek kosmetik dilakukan dengan menganalisis nilai signifikansi 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika signifikansi < 0,05 artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

b. Jika signifikansi > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

Hasil pengujian komparatif dengan Uji Mann Whitney menghasilkan nilai 

signifikansi sebesar 0,031 dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, 

maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, kesadaran merek (brand awareness) 

kosmetik wardah berbeda dengan kesadaran merek (brand awareness) pada merek 

Etude House. 

4.4.2 Uji Komparatif Asosiasi Merek (Brand Association) 

Bagian ini akan melakukan pengujian perbedaan asosiasi merek pada 

kosmetik merek wardah dan Etude House. Berikut ini hasil pengujian yang telah 

dilakukan pada studi ini. 

Test Statisticsa 

 Brand Awareness 

Mann-Whitney U 3754,000 

Wilcoxon W 10894,000 

Z -2,153 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,031 

a. Grouping Variable: Merek 
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Tabel 4.25 

Uji Perbedaan Asosiasi Merek (Brand Association) Berdasarkan Merek 

Kosmetik 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

 

Pengujian ada atau tidaknya perbedaan asosiasi merek (brand association) 

berdasarkan jenis merek kosmetik dilakukan dengan menganalisis nilai signifikansi 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika signifikansi < 0,05 artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

b. Jika signifikansi > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

Hasil pengujian komparatif dengan Uji Mann Whitney menghasilkan nilai 

signifikansi sebesar 0,013 dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, 

maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, asosiasi merek (brand association) 

kosmetik wardah berbeda dengan asosiasi merek (brand association) pada merek 

Etude House. 

4.4.3 Uji Komparatif Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

Bagian ini akan melakukan pengujian perbedaan persepsi kualitas pada 

kosmetik merek wardah dan Etude House. Berikut ini hasil pengujian yang telah 

dilakukan pada studi ini. 

Test Statisticsa 

 Brand Association 

Mann-Whitney U 3635,500 

Wilcoxon W 6638,500 

Z -2,476 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,013 

a. Grouping Variable: Merek 
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Tabel 4.26 

Uji Perbedaan Persepsi Kualitas (Perceived Quality) Berdasarkan Merek 

Kosmetik 

Test Statisticsa 

 Perceived Quality 

Mann-Whitney U 3799,000 

Wilcoxon W 10939,000 

Z -2,042 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,041 

a. Grouping Variable: Merek 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

Pengujian ada atau tidaknya perbedaan persepsi kualitas (perceived quality) 

berdasarkan jenis merek kosmetik dilakukan dengan menganalisis nilai 

signifikansi dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika signifikansi < 0,05 artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

b. Jika signifikansi > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

Hasil pengujian komparatif dengan Uji Mann Whitney menghasilkan nilai 

signifikansi sebesar 0,041 dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, 

maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, persepsi kualitas (perceived quality) 

kosmetik wardah berbeda dengan persepsi kualitas (perceived quality) pada merek 

Etude House. 
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4.4.4 Uji Komparatif Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Bagian ini akan melakukan pengujian perbedaan loyalitas merek (brand 

loyalty) pada kosmetik merek wardah dan Etude House. Berikut ini hasil pengujian 

yang telah dilakukan pada studi ini. 

Tabel 4.27 

Uji Perbedaan Loyalitas Merek (Brand Loyalty) Berdasarkan Merek 

Kosmetik 

Test Statisticsa 

 Brand Loyalty 

Mann-Whitney U 4082,500 

Wilcoxon W 11222,500 

Z -1,319 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,187 

a. Grouping Variable: Merek 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

Pengujian ada atau tidaknya perbedaan loyalitas merek (brand loyalty) 

berdasarkan jenis merek kosmetik dilakukan dengan menganalisis nilai signifikansi 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika signifikansi < 0,05 artinya terdapat perbedaan yang signifikan 

b. Jika signifikansi > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

Hasil pengujian komparatif dengan Uji Mann Whitney menghasilkan nilai 

signifikansi sebesar 0,187 dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, 

maka H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya, loyalitas merek (brand loyalty) 

kosmetik wardah tidak berbeda dengan loyalitas merek (brand loyalty) pada merek 

Etude House. 


