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Abstrak 

 
     Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian Wu dan Lin (2014) yang melibatkan 256 

responden yang terdiri dari beberapa generasi. Mayoritas berasal dari responden pria yang totalnya 

135 dengan generasi Y yang berjumlah 124 responden dan bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 

105 responden. Perkembangan tanggung jawab sosial dan kepedulian masyarakat menjadi latar 

belakang dari penelitian ini. Dalam pengujiannya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara tanggung jawab sosial dengan 

ketertarikan merek dan kepuasan merek pada merek Gojek. Variabel tanggung jawab sosial terdiri dari 

empat variabel, yaitu : tanggung jawab sosial ekonomi, tanggung jawab sosial hukum, tanggung jawab 

sosial etika dan tanggung jawab sosial filantropi.  

 

     Hasil temuan penelitian ini telah menunjukkan bahwa hubungan antara tanggung jawab sosial 

hukum dan tanggung jawab sosial etika tidak signifikan berpengaruh terhadap ketertarikan merek, 

namun tanggung jawab sosial ekonomi serta tanggung jawab sosial filantropi positif signifikan 

berpengaruh terhadap ketertarikan merek. Akan tetapi, hubungan keempat variabel tanggung jawab 

sosial terhadap kepuasan merek positif signifikan berpengaruh. Semakin baik tingkat kegiatan 

tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi juga tingkat keterikatan dan 

kepuasan terhadap merek. 

 
Abstract 

  

     This research is a replication of the results of the study of Wu and Lin (2014) which involved 256 

respondents consisting of several generations. The majority came from male respondents totaling 135 

with Y generation totaling 124 respondents and working as private employees totaling 105 

respondents. The development of corporate social responsibility in Indonesia and public concern are 

the background of this research. This study uses a quantitative method for testing. The purpose of this 

research is to examine the relationship between corporate social responsibility and brand attachment 

and brand satisfaction in the Gojek brand. The variable corporate social responsibility consists of 

four variables, namely: socioeconomic responsibility, legal social responsibility, ethical social 

responsibility and philanthropic social responsibility.  

 

     The findings of this study have shown that the relationship between legal social responsibility and 

ethical social responsibility does not significantly influence brand attachment, but socio-economic 

responsibility and positive philanthropic social responsibility significantly influence brand 

attachment. However, the relationship between the four corporate social responsibility variables on 

brand satisfaction was significantly positive. The better the level of corporate social responsibility 

activities undertaken by the company, the higher the level of attachment and satisfaction with the 

brand. 
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LATAR BELAKANG 

 

     Masyarakat membutuhkan kemudahan 

untuk melakukan kegiatan yang beragam untuk 

memenuhi aktivitas sehari-hari, mengingat 

kawasan Ibukota Jakarta terkenal dengan 

kemacetannya. Masyarakat memerlukan adanya 

transportasi yang mudah dan cepat.  

     Gojek muncul pertama kali sebagai 

transportasi online pertama di Indonesia pada 

tahun 2010 dan berkembang hingga saat ini 

mellihat perkembangan teknologi yang semakin 

tinggi, Gojek dapat mengembangkan bisnis 

mereka.  

     Survei yang dilakukan oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (2019) 

menunjukkan bahwa pengguna Internet aktif di 

Indonesia mencapai 150 juta orang dan 80,4 

pengguna aktif berada di Ibukota Jakarta.  

     Kehadiran Gojek juga berdampak signifikan 

bagi perekonomian Indonesia. Pada akhir 2018, 

Gojek menyumbang US $3 miliar dollar atau 

sekitar Rp 44,2 triliun bagi perekonomian 

Indonesia. Tidak hanya itu, dalam 

pemasarannya, Gojek juga berpartisipasi dalam 

kegiatan tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat, salah satunya adalah merangkul 

disabilitas untuk ikut menjadi mitra Gojek dan 

kini sudah mencapai 60.000 mitra.  

Menurut Utami (2016) tanggung jawab 

sosial merupakan sebuah konsep atau strategi 

pemasaran yang digunakan oleh perusahaan, 

agar bisnisnya bisa berkembang di tengah 

lingkungan masyarakat. 

Pemasaran internal yang efektif harus 

diimbangi oleh rasa etika, nilai, dan tanggung 

jawab sosial yang kuat dan mengambil peran 

yang lebih aktif dan strategis dalam tanggung 

jawab sosial perusahaan dianggap bermanfaat 

tidak hanya bagi pelanggan, karyawan, 

masyarakat, lingkungan serta pemegang saham 

(Kotler dan Keller, 2016). 

 

LANDASAN TEORI 

 

Tanggung Jawab Sosial 

 

     Tanggung jawab sosial merupakan sebuah 

cara perusahaan untuk mengelola usaha yang 

dijalankan untuk mendapatkan hasil yang 

bukan hanya keuntungan tetapi juga pengaruh 

positif terhadap masyarakat (Tunggal, 2008). 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

merupakan sebuah komitmen dari tangung 

jawab sosial perusahaan melalui praktek bisnis 

yang bebas dan kontribusi sumber daya 

perusahaan (Kotler dan Lee 2005). 

     Perjalanan kegiatan tanggung jawab sosial 

pada awalnya hanya dianggap sebagai kegiatan 

pendekatan tradisional dan beban tambahan 

karena biaya yang tinggi, namun perusahaan 

mulai sadar dampak positif dari penerapan 

tanggung jawab sosial (Kotler dan Lee, 2005). 

Menurut Sen dan Bhattacharya (2001), 

tanggung jawab sosial memliki enam hal pokok 

di dalamnya, yaitu :  

1. Community support: memberi dukungan 

terhadap program seperti seni, kesehatan, 

pendidikan dan bantuan kepada masyarakat 

yang tidak mampu. 

2. Diversity: memberi dukungan terhadap 

kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan 

pekerja dan konsumen berdasarkan jenis 

kelamin, suku dan ras. 

3. Employee support: kepedulian perusahaan 

terhadap kesehatan, keselamatan dan jaminan 

kerja kepada karyawan. Pemberian upah dan 

insentif yang sesuai dengan aturan serta 

penghargaan terhadap karyawan yang memiliki 

kinerja baik. 

4. Environment: menciptakan produk yang 

ramah terhadap lingkungan, melakukan daur 

ulang, mengelola limbah dengan baik dan benar 

5. Non-U.S. operations: melakukan tindakan 

terhadap negara negara yang melakukan 

intimidasi hak asasi manusia, memberi 

kesempatan bagi semua orang untuk bekerja di 

luar negeri.  

6. Product: Melakukan riset terlebih dahulu agar 

barang yang diproduksi aman bagi kesehatan. 

Survei yang dilakukan oleh Universitas 

Loughboroug terhadap 1800 pelaku bisnis di 

Inggris menyatakan bahwa reputasi perusahaan 

meningkat dan menjadi lebih baik setelah 

melakukan kegiatan tanggung jawab sosial 

terhadap komunitas dan lingkungan (Kitchen, 

1997). Menurut Carroll (2016), tanggung jawab 

sosial terbagi ke dalam empat bagian dan 



 
 

disusun dalam sebuah piramida, yaitu :  

1. Tanggung jawab ekonomi: Masyarakat 

memandang organisasi bisnis sebagai 

institusi yang akan memproduksi dan 

menjual barang dan jasa yang dibutuhkan 

dan diinginkannya, namun keberadaan bisnis 

tidak terlepas dari tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap masyarakat. 

2. Tanggung jawab hukum: Masyarakat 

menetapkan aturan dasar agar bisnis dapat 

beroperasi dan berfungsi. tidak hanya 

memberi sanksi bisnis sebagai entitas 

ekonomi. 

3. Tanggung jawab etika: Masyarakat 

mengharapkan perusahaan yang 

menjalankan bisnis untuk beroperasi dengan 

cara yang etis dengan cara mematuhi norma 

yang berlaku walaupun tidak tercantum 

dalam peraturan.  

4. Tanggung jawab filantropi: Tanggung jawab 

filantropi perusahaan mencakup kegiatan 

sukarela atau kegiatan sukarela dari 

perusahaan yang terbebas dari bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Piramida Tanggung Jawab Sosial 

Sumber : Carrol (1991) 

 

Pemasaran 

     Inti dari pemasaran adalah tentang pasar itu 

sendiri, bagaimana perusahaan memastikan 

produk yang akan dipasarkan merupakan 

kebutuhan yang ingin dibeli oleh konsumen 

(Fifield, 2007). Tanggung jawab sosial 

memiliki dampak positif terhadap produk yang 

dipasarkan oleh perusahaan, oleh sebab itu 

pemasar harus mempertimbangkan tanggug 

jawab sosialnya terhadap ekonomi, hukum, 

etika dan filantropi dari kegiatan mereka (Kotler 

dan Keller, 2016). 

     Perusahaan yang mengambil peran lebih 

aktif dalam menjalankan tanggung jawab sosial 

akan bermanfaat juga bagi pemegang saham, 

tidak hanya bagi masyarakat, konsumen, 

masyarakat dan lingkungan, karena pemasaran 

internal harus diimbangi oleh rasa etika, nilai, 

dan tanggung jawab sosial yang kuat. 

Perusahaan merasa mereka juga mendapat 

manfaat dengan berbagai cara.  Ada beberapa 

alasan yang tepat bagi perusahaan yang mau 

berinvestasi dalam tanggung jawab sosial 

perusahaan (Kotler dan Keller, 2016): 

1. Perusahaan memerlukan kerangka kerja 

keputusan untuk menghadapi permintaan 

sponsor harian, peningkatan cakupan 

kesehatan, pencegahan cedera, perlindungan 

lingkungan, dan kontribusi masyarakat. 

2. Kepala dan dewan perusahaan perlu 

memahami tekanan sosial dan peluang yang 

dihadapi perusahaan mereka. 

3. Perusahaan perlu membangun bank goodwill 

publik untuk mengimbangi potensi kritik. 

4. Karyawan, investor, dan mitra akan lebih 

termotivasi dan loyal. 

     Perkembangan teknologi dan informasi 

mempengaruhi dunia bisnis, khususnya di 

bidang pemasaran, hampir semua perusahaan 

saat ini memiliki sosial media untuk 

memasarkan produknya. Pemasaran berbasis 

teknologi biasa disebut dengan pemasaran 

digital, pemasaran yang dilakukan dengan 

menggunakan media digital seperti website, 

blog, sosial media dan youtube dengan tujuan 

untuk memudahkan untuk memasarkan dan 

melakukan komunikasi dengan konsumen tanpa 

harus bertatap muka (Chakti, 2019). Berikut 

kelebihan dan kekurangan pemasaran digital:  

1. Kelebihan pemasaran digital: 

a. Informasi masa kini. 

b. Informasi lebih mudah didapatkan. 

c. Konsumen memiliki lebih banyak waktu 

untuk memahami produk. 

d. Akses 24 jam. 

e. Tidak perlu tatap muka. 

f. Pilihan produk lebih bervariasi. 

g. Biaya pemasaran digital sesuai dengan 

tujuan. 

 



 
 

2. Kekurangan pemasaran digital : 

a. Menjadi ketergantungan dengan 

teknologi. 

b. Ancaman privasi pada akun. 

c. Biaya pemeliharaan teknnologi. 

d. Teknologi belum terjangkau di seluruh 

Indonesia. 

e. Harga dapat dilihat oleh pesaing bisnis. 

f. Kompetisi global. 

     Hadirnya pemasaran digital bukan 

bermaksud untuk menggantikan pemasaran 

tradisional. Namun, pemasaran digital dan 

pemasaran tradisional berjalan saling 

berdampingan karena keduanya memiliki peran 

serta kelebihan dan kekurangan masing masing. 

Pemasaran digital memiliki tanggung jawab 

lebih besar daripada pemasaran tradisional, 

karena tujuannya berfokus kepada hasil, 

sementara pemasaran tradisional lebih berfokus 

pada interaksi pelanggan (Kotler et al., 2017).  

Berikut perbedaan antara pemasaran digital 

dan pemasaran tradisional menurut Chakti 

(2019) adalah sebagai berikut: 

1. Pemasaran digital  

a. Biaya lebih murah dikarenakan informasi 

lebih mudah dipromosikan melalui 

website, sosial media, email, youtube  dan 

dapat dilihat oleh siapapun.  

b. Segmentasi lanjutan yang dapat memiliki 

konsumen sesuai target perusahaan. 

c. Komunikasi bilateral yang memudahkan 

konsumen untuk berinteraksi tanpa perlu 

bertatap muka. 

d. Tidak bergantung pada anggaran karena 

pemasaran digital di sosial media relatif 

murah dan memiliki sistem jika konten 

produk viral maka kemungkinan 

perusahaan bisa menjangkau lebih luas 

dan tidak ada biaya tambahan. 

e. Fleksibelitas yang memudahkan pelaku 

usaha bisa merubah metode pemasaran 

sesuai perkembangan. 

 

2. Pemasaran Tradisional 

a. Biaya lebih tinggi karena ada biaya lebih 

ketika melakukan pemasaran melalui 

media cetak dan waktunya terbatas, 

setelah waktu habis maka konsumen tidak 

akan bisa melihat iklan tersebut dan 

perusahaan harus kembali memasarkan di 

media cetak. 

b. Pemasaran tradisional memiliki 

segmentasi dasar karena sangat kompleks. 

c. Komunikasi sepihak karena konsumen 

terbatas untuk melakukan komunikasi 

terbatas dengan pemasar. 

d. Pemasaran tradisinal bergantung pada 

modal dan jumlah target pasar terbatas. 

e. Tidak fleksibel karena iklan yang terbit di 

media cetak tidak dapat diubah dan tidak 

bisa mengetahui jumlah konsumen yang 

melihat iklan tersebut. 

 

Keterikatan Merek 

     Mempertahankan serta meningkatkan 

loyalitas konsumen merupakan hal penting 

untuk membuat keterikatan terhadap merek 

(Widikusyanto, 2014). Menurut Park et al. 

(2010) keterikatan merek adalah kekuatan 

ikatan yang menghubungkan merek dengan diri 

sendiri. Ikatan ini dihasilkan dari jaringan yang 

kaya akan ingatan dan mudah diakses, 

keterikatan melibatkan pikiran serta perasaan 

tentang merek dan diri sendiri. 

Keterikatan merek adalah tingkat loyalitas 

pelanggan terhadap sebuah merek. Keterikatan 

bisa menjadi ekstrem dan dapat membuat 

kecanduan. yang kuat (Keller, 2013). Ada dua 

hal yang dapat mempengaruhi keterikatan 

merek, yaitu: 

 

1. Brand-self connection  

Keterikatan yang memiliki koneksi secara 

mandiri dan melibatkan hubungan dengan 

merek yang merupakan bagian dari diri. Aspek 

penting dari keterikatan merek adalah logika 

dan emosional antara merek dengan diri sendiri. 

Brand self connection terbagi ke dalam dua hal, 

yaitu: 

 

Brand-self connection  

Keterikatan yang memiliki koneksi secara 

mandiri dan melibatkan hubungan dengan 

merek yang merupakan bagian dari diri. Aspek 

penting dari keterikatan merek adalah logika 

dan emosional antara merek dengan diri sendiri. 

Brand self connection terbagi ke dalam dua hal, 

yaitu : 



 
 

a. Connected: Sejauh mana konsumen 

merasa terhubung dengan sebuah merek 

secara pribadi ? 

b. Part of who you are: Siapa diri anda 

(konsumen) dan sejauh mana sebuah 

merek bisa menjadi bagian dari diri anda 

(konsumen) ? 

 

2. Brand Prominance  

Keterikatan yang menunjukkan logika dan 

emosional, dapat diperlihatkan antara hubungan 

merek terhadap diri sendiri. Brand Prominance 

terbagi ke dalam dua bagian, yaitu : 

a. Automatic: Sejauh mana sebuah merek 

sering muncul secara otomatis dalam 

pikiran dan perasaan anda (konsumen) ? 

b. Naturally: Sejauh mana sebuah merek 

muncul mempengaruhi pikiran dan 

perasaan anda (konsumen) secara alami 

dan instan ? 

     Ikatan emosional dapat disebut sebagai 

keterikatan merek. Perasaan seroang konsumen 

dapat dimoderasi terhadap sebuah merek yang 

menghasilkan perilaku konsumen unuk 

membeli (Shestakov, 2012). Ikatan yang kuat 

akan menghasilkan hasil kesetiaan dan harga 

yang tinggi, karena keterikatan merek memiliki 

hubungan emosional mendaam antara konsumn 

dan merek (Taghipourian dan Bakhsh, 2015). 

Keterkaitan yang kuat antara merek dengan diri 

sendiri atau konsumen merupakan ciri-ciri dari 

keterikatan merek (Kleine dan Kleine, 1993). 

     Penelitian yang dilakukan oleh Brakuset al. 

(2009), ikatan emosional yang kuat antara 

konsumen dan merek akan mengacu kepada 

keterikatan merek, dalam penelitiannya 

dibuktikan oleh tiga dimensinya yaitu kasih 

sayang, gairah, dan koneksi.  

Kepuasan Merek 

     Konsumen yang puas terhadap satu merek 

akan kembali untuk membeli dan menceritakan 

kepada orang lain tentang merek yang mereka 

beli dan aka mendatangkan konsumen baru. 

Cara terbaik untuk menjaga kepuasan 

konsumen adalah dengan membuat para 

konsumen bahagia (Kotler, 1999).  

     Konsumen akan merasa puas apabila 

keinginannya terpenuhi, karena kepuasan 

merupakan respon dari konsumen yang 

keinginannya terpenuhi (Oliver, 2010). Senada 

dengan Oliver, Baran, Galka, dan Strunk (2008) 

juga menjelaskan bahwa kepuasan adalah 

respon konsumen terhadap produk yang mereka 

terima dan mereka rasakan. Kehilangan 

konsumen menjadi kerugian bagi perusahaan, 

selain merasa tidak puas konsumen juga akan 

membicarakan ketidakpuasannya dengan yang 

lain. 

Menurut Chandler dalam (Oliver, Rust, dan  

Varki, 1997), memberikan kesenangan kepada 

konsumen merupakan, kepuasan yang dapat 

dilampui akan memberikan keuntungan berbeda 

bagi perusahaan jika dilakukan secara terus 

menerus. Menjaga kepuasan konsumen 

termasuk bagian dari kepuasan merek. Untuk 

mencapai kepuasan merek, perusahaan harus 

mencapai kepuasan konsumen terlebih dahulu, 

akan sangat berbahaya jika perusahaan 

kehilangan konsumen yang tidak merasa puas 

karena konsumen dan merek memiliki hubungan 

yang kuat (Goh, et al., 2013).  

Kepuasan merupakan bentuk dari 

pengalaman konsumen terhadap produk atau 

jasa, dengan pengalaman tersebut diharapkan 

konsumen dapat kembali menggunakan produk 

mau jasa suatu merek (Fornell, 1992). Menurut 

Herman dan Johnson dalam (Gerpott, Rams, dan 

Schindler, 2001) 

Menurut Herman dan Johnson dalam 

(Gerpott, Rams, dan Schindler, 2001). Kualitas 

merek yang diberikan perusahan terhadap 

konsumen akan menentukan tingkat kepuasan 

merek. Blomer dan Kasper dalam Person dan 

Wilson (2017), menjelaskan bahwa kepuasan 

merek terbagi ke dalam dua jenis, yaitu: 

 

1. Latent brand satisfaction 

Seorang konsumen dinyatakan puas dengan 

sebuah merek apabila konsumen tersebut tidak 

menyadari sebuah merek yang dia beli dan tidak 

membandingkan merek tersebut dengan merek 

yang lainnya. dan membandingkan dengan 

merek lain. 

 

2. Manifest brand satisfaction 

Kepuasan yang dialami oleh konsumen 

berdasarkan hasil dari perbandingan konsumen 

terhadap merek lain dan mimiliki motivasi 

untuk memalukannya.  



 
 

HIPOTESIS 

 

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Ekonomi 

Pada Keterikatan Merek 

 

     Penelitian yang dilakukan oleh Haider 

(2020) membuktikan bahwa variabel tanggung 

jawab sosial ekonomi positif signifikan 

berpengaruh pada keterikatan merek. Tanggung 

jawab sosial ekonomi berpengaruh pada 

keterikatan merek karena perusahaan 

memenuhi tanggung jawab sosial ekonomi. 

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut :  

 

H1: Tanggung jawab sosial ekonomi positif 

signifikan berpengaruh pada keterikatan merek. 

 

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Hukum 

Pada Keterikatan Merek 

 

     Penelitian yang dilakukan oleh Haider 

(2020) membuktikan bahwa variabel tanggung 

jawab sosial hukum positif signifikan 

berpengaruh pada keterikatan merek. Tanggung 

jawab sosial hukum berpengaruh pada 

keterikatan merek karena perusahaan 

memenuhi tanggung jawab sosial hukum. 

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

 

H2: Tanggung jawab sosial hukum positif 

signifikan berpengaruh pada keterikatan merek. 

 

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Etika 

Pada Keterikatan Merek 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Haider (2020) 

membuktikan bahwa variabel tanggung jawab 

sosial etika positif signifikan berpengaruh pada 

keterikatan merek. Tanggung jawab sosial etika 

berpengaruh pada keterikatan merek karena 

perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial 

etika. Dengan demikian, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

 

H3: Tanggung jawab sosial etika positif 

signifikan berpengaruh pada keterikatan merek. 

 

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Etika 

Pada Keterikatan Merek 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Haider (2020) 

membuktikan bahwa variabel tanggung jawab 

sosial filantropi positif signifikan berpengaruh 

pada keterikatan merek. Tanggung jawab sosial 

filantropi berpengaruh pada keterikatan merek 

karena perusahaan memenuhi tanggung jawab 

sosial filantropi. Dengan demikian, dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

 

H4: Tanggung jawab sosial filantrpoi positif 

signifikan berpengaruh pada keterikatan merek. 

 

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Ekonomi 

Pada Kepuasan Merek 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Wu dan Lin 

(2014) membuktikan bahwa variabel tanggung 

jawab sosial ekonomi positif signifikan 

berpengaruh pada kepuasan merek. Tanggung 

jawab sosial ekonomi berpengaruh pada 

keterikatan merek karena perusahaan memenuhi 

tanggung jawab ekonomi dengan memberikan 

masyarakat harga yang terjangkau sehingga 

menimbulkan kepuasan. Dengan demikian, 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

 

H5: Tanggung jawab sosial ekonomi positif 

signifikan berpengaruh pada kepuasan merek. 

 

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Hukum 

Pada Kepuasan Merek 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Wu dan Chen 

(2015) terdapat dua kelompok yang diteliti, 

kelompok yang terikat lemah dengan merek dan 

kelompok yang terikat kuat dengan merek. Hasil 

penelitian tersebut membuktikan bahwa variabel 

tanggung jawab sosial hukum signifikan 

berpengaruh terhadap kepuasan merek yang 

terdapat pada kelompok terikat lemah dengan 

merek Dengan demikian, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

 

H6: Tanggung jawab sosial hukum positif 

signifikan berpengaruh pada kepuasan merek. 

 

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Hukum 

Pada Kepuasan Merek 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Wu dan Chen 



 
 

(2015) terdapat dua kelompok yang diteliti, 

kelompok yang terikat lemah dengan merek 

dan kelompok yang terikat kuat dengan merek. 

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa 

variabel tanggung jawab sosial etika signifikan 

berpengaruh terhadap kepuasan merek yang 

terdapat pada kelompok terikat kuat dengan 

merek Dengan demikian, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

 

H7: Tanggung jawab sosial etika positif 

signifikan berpengaruh pada kepuasan merek. 

 

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Filantropi 

Pada Kepuasan Merek 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Wu dan Li 

(2014) membagi responden ke dalam dua 

kelompok, kelompok generasi X dan kelompk 

generasi Y. Generasi X menunjukkan korelasi 

positif signifikan antara pemenuhan tanggung 

jawab filantropi oleh perusahaan dan kepuasan 

merek konsumen, sedangkan generasi Y tidak 

menunjukkan pola korelasi yang signifikan. 

Generasi Y  dapat dikatakan gagal karena tidak 

dapat menghubungkan antara perilaku 

filantropi dan kepuasan merek dan dapat 

dijelaskan pengaruh positif terhadap merek 

kurang. Dengan demikian, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

 

H8: Tanggung jawab sosial filantropi positif 

signifikan berpengaruh pada kepuasan merek. 

     Berdasarkan pemarapan dan definisi dari 

beberapa ahli, maka penelitian ini 

mengusulkan sebanyak 8 hipotesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kerangka Penelitian 

METODE PENELITIAN 

Objek dan Subjek Penelitian 

     Menurut Creswell (2009), metode penelitian 

mempunyai tujuan yang memberikan 

interprestasi melalui sebuah proses  

pengumpulan data dan analisis. Penelitian dapat 

diselidiki dengan cara memberikan informasi 

yang akurat berupa laporan. Penyelidikan 

dilakukan secara terorganisir agar dapat 

menyelesaikan masalah (Cooper dan Schindler, 

2014) 

Objek dan Subjek Penelitian 

     Objek penelitian adalah objek yang 

berkembang apa adanya. Tidak dimanipulasi 

oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika pada objek tersebut 

(Sugiyono, 2019). Subjek penelitian merupakan 

orang yang menjadi sumber informasi untuk 

melakukan penelitian. Subjek juga merupakan 

anggota tunggal dari sebuah sampel (Sekaran 

dan Bougie, 2016). Oleh sebab itu, peneliti 

mengambil subjek penelitian ini berdasarkan 

tahun kelahiran guna mencari generasi apa yang 

mendominasi penggunaan aplikasi Gojek 

Teknik Pengambilan Sampel 

     Teknik pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan teknik probability. menurut 

Cooper dan Schindler (2014), teknik probability 

memastikan setiap unsur mempunyai peluang 

yang sama. Pengambilan sampel menurut 

Arikunto (1998), apabila subjeknya kurang dari 

100 orang sebaiknya diambil semuanya 

sehingga penelitiannya mepupakan penelitian 

populasi.  

Apabila subjeknya besar dapat diambil 10-15 

persen atau 20-25 persen atau lebih, maka 

kemampuan peneliti harus dilihat dari waktu, 

tenaga dan dana, lalu sempit luasnya wilayah 

pengamatan dari setiap subjek karena hal itu 

menyangkut banyak sedidikitnya data, 

kemudian besar kecil risiko yang ditanggung 

oleh peneliti. 

Teknik Pengumpulan Data 

     Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data melalui kuesinoer. Menurut 

Sekaran dan Bougie (2016) kuesioner adalah 

daftar pertanyaan tertulis yang sudah 

dirumuskan dan nantinya akan dijawab oleh 



 
 

responden. Kuesioner penelitian ini juga dibuat 

dengan menggunakan metode skala. Skala 

adalah sebuah instrumen untuk membedakan 

setiap individu dari setiap variabel untuk 

penelitian (Sekaran dan Bougie, 2016) 

     Skala Likert merupakan variasi dari skala 

peringkat, responden diminta melakukan 

penilaian setuju atau tidak terhadap pernyataan 

yang diberikan Sikap responden akan terlihat 

pada skor yang dipilih dan skor individu dapat 

dijumlahkan untuk ukuran sikap keseluruhan. 

Skala ini juga mengukur tingkat persetujuan 

dan tidak persetujuan dengan skor 5-9 skala 

(Cooper dan Schindler, 2014) 

 

HASIL PENELITIAN 

Uji Validitas 

     Uji validitas penelitian ini menggunakan uji 

Pearson Correlation dengan nilai R tabel 

0,1222 (N=256).  

Tabel 1 Uji Validitas 

Kode R (Hitung) R (Tabel) Keterangan 

TJSE1 0,761 0,1222 Valid 

TJSE2 0,812 0,1222 Valid 

TJSE3 0,808 0,1222 Valid 

TJSE4 0,844 0,1222 Valid 

TJSE5 0,747 0,1222 Valid 

TJSE6 0,746 0,1222 Valid 

TJSH1 0,896 0,1222 Valid 

TJSH2 0,878 0,1222 Valid 

TJSH3 0,910 0,1222 Valid 

TJSH4 0,921 0,1222 Valid 

TJSH5 0,906 0,1222 Valid 

TJSET1 0,809 0,1222 Valid 

TJSET2 0,888 0,1222 Valid 

TJSET3 0,855 0,1222 Valid 

TJSET4 0,898 0,1222 Valid 

TJSET5 0,883 0,1222 Valid 

 

Lanjutan Tabel 1 Uji Validitas 

Kode R (Hitung) R (Tabel) Keterangan 

TJSF1 0,907 0,1222 Valid 

TJSF2 0,913 0,1222 Valid 

TJSF3 0,895 0,1222 Valid 

KTM1 0,795 0,1222 Valid 

KTM2 0,856 0,1222 Valid 

KTM3 0,847 0,1222 Valid 

KTM4 0,846 0,1222 Valid 

KPM1 0,872 0,1222 Valid 

KPM2 0,857 0,1222 Valid 

KPM3 0,901 0,1222 Valid 

KPM4 0,877 0,1222 Valid 

KPM5 0,873 0,1222 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 

 

     Berdasarkan data pada tabel di atas, semua 

indikator dinyatakan valid karena nilai R hitung 

lebih besar dari nilai R tabel (0,1222). 

 

Uji Reliabilitas 

Tabel 2 Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

TJSE 
0,874 Reliabel 

TJSH 
0,919 Reliabel 

TJSET 
0,943 Reliabel 

TJSF 
0,889 Reliabel 

KTM 
0,854 Reliabel 

KPM 
0,923 Reliabel 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 

 

Berdasarkan data yang ada pada dalam Tabel 

di atas, dapat dilihat bahwa variabel tanggung 

jawab sosial ekonomi adalah (α=0.847), 

tangggung jawab sosial hukum (α=0.919), 

tanggung jawab sosial etika (α=0.943), tanggung 

jawab sosial filantropi (α=0.889), keterikatan 



 
 

merek (α=0.854) dan kepuasan merek 

(α=0.923). Hasil reliabilitas terhadap semua 

variabel memili jumlah diatas 0,8 dan dapat 

diartikan bahwa nilai reliabilitas tersebut sangat 

baik. 

 

Uji Regresi Linear Berganda Tanggung 

Jawab Sosial Pada Keterikatan Merek. 

 

Nilai adjusted R square dalam penelitian ini 

adalah sebesar 0,497 atau 49,7% yang 

menunjukkan bahwa variabel keterikatan merek 

dijelaskan oleh variabel tanggung jawab sosial 

ekonomi, tanggung jawab sosial hukum, 

tanggung jawab sosial etika dan tanggung 

jawab sosial filantropi sebesar 49,7 persen, 

sedangkan sisanya (100%-49,7%= 51,3%) 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

oleh peneliti dalam penelitian ini.  

Nilai standard errord of estimate persamaan 

pada penelitian ini adalah sebesar 0,66233, 

lebih besar dari pada nilai adjusted R square 

yaitu 0,497 artinya adalah model regresi 

pengaruh tanggung jawab sosial yang terbentuk 

semakin tidak tepat. Apabila nilai standard 

errord of estimate semakin besar maka nilai 

adjusted R square semakin kecil, artinya model 

regresi semakin tidak tepat, sebaliknya apabila 

nilai standard errord of estimate semakin kecil 

maka nilai adjusted R square semakin besar dan 

model regresi memiliki arti semakin tepat. 

Hasil uji Anova atau F test pada penelitian 

ini adalah nilai F test sebesar 63,984 atau lebih 

besar dari nilai F tabel yakni 0,1222 dengan 

nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,5.      

Berdasarkan nilai tersebut dapat dijelaskan 

bahwa hasil regresi bisa digunakan untuk 

memprediksi tanggung jawab sosial ekonomi, 

tanggung jawab sosial hukum, tanggung jawab 

sosial etika dan tanggung jawab sosial filantropi 

secara bersamaan mempengaruhi keterikatan 

merek.  

 

Uji Regresi Linear Berganda Tanggung 

Jawab Sosial Pada Kepuasan Merek. 

 

Berdasarkan hasil pengujian nilai adjusted R 

square pada penelitian adalah sebesar 0,763 

atau 76,3% yang menunjukkan bahwa variabel 

kepuasan merek dijelaskan oleh variabel 

tanggung jawab sosial ekonomi, tanggung 

jawab sosial hukum, tanggung jawab sosial etika 

dan tanggung jawab sosial filantropi sebesar 

76,3 persen, sedangkan sisanya (100%-76,3%= 

23,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.  

Nilai standard errord of estimate persamaan 

pada penelitian ini adalah sebesar 0,40181, lebih 

kecil dari pada nilai adjusted R square yaitu 

0,763 artinya adalah model regresi pengaruh 

tanggung jawab sosial yang terbentuk semakin 

tepat. Apabila nilai standard errord of estimate 

semakin kecil maka nilai adjusted R square 

semakin besar, artinya model regresi semakin 

tepat, sebaliknya apabila nilai standard errord of 

estimate semakin besar maka nilai adjusted R 

square semakin kecil dan model regresi semakin 

tidak tepat. 

Hasil uji Anova atau F test pada penleitian ini 

adalah  nilai F test sebesar 206,029 atau lebih 

besar dari nilai F tabel yakni 0,1222 dengan nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,5. 

Berdasarkan nilai tersebut dapat dijelaskan 

bahwa hasil regresi bisa digunakan untuk 

memprediksi tanggung jawab sosial ekonomi, 

tanggung jawab sosial hukum, tanggung jawab 

sosial etika dan tanggung jawab sosial filantropi 

secara bersamaan mempengaruhi kepuasan 

merek.  

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel tanggung jawab sosial ekonomi 

memiliki nilai beta sebesar 0,286 dengan nilai 

signifikansi 0,000 dan nilai t hitung 5,725. 

Variabel tanggung jawab sosial hukum memiliki 

nilai beta sebesar 0,146 dengan signifikansi 

0,000 dan nilai t hitung 3,102. Variabel 

tanggung jawab sosial etika memliki nilai beta 

sebesar 0,365 dengan nilai signifikansi 0,000 

dan nilai t hitung 6,150. Variabel tanggung 

jawab sosial filantropi memiliki nilai beta 

sebesar 0,177 dengan signifikansi 0,000 dan 

nilai t hitung 3,534.  

Keempat variabel tersebut memiliki nilai t 

hitung lebih tinggi dari nilai t tabel 0,1222 

dengan signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 

0,005 sehingga dapat dijelaskan bahwa keempat 

variabel tersebut H5 (tanggung jawab sosial 

ekonomi), H6 (tanggung jawab sosial hukum), 

H7 (tanggung jawab sosial etika) dan H8 

(tanggung jawab sosial filantropis) diterima dan 

signifikan positif berpengaruh terhadap 

keterikatan merek. 



 
 

KESIMPULAN 

 

1. Berdasarkan hasil pengujian analisis linear 

berganda, nilai signifikansi tanggung jawab 

sosial ekonomi terhadap keterikatan merek 

sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. H1 

diterima, artinya dapat dijelaskan bahwa 

tanggung jawab sosial ekonomi berpengaruh 

terhadap keterikatan merek. 

2. Berdasarkan hasil pengujian analisis linear 

berganda, nilai signifikansi tanggung jawab 

sosial hukum terhadap keterikatan merek 

sebesar 0,067 atau lebih besar dari 0,05. H2 

ditolak, artinya dapat dijelaskan bahwa 

tanggung jawab sosial hukum tidak 

berpengaruh terhadap keterikatan merek. 

3. Berdasarkan hasil pengujian analisis linear 

berganda, nilai signifikansi tanggung jawab 

sosial etika terhadap keterikatan merek 

sebesar 0,301 atau lebih besar dari 0,05. H3 

ditolak, artinya dapat dijelaskan bahwa 

tanggung jawab sosial hukum tidak 

berpengaruh terhadap keterikatan merek. 

4. Berdasarkan hasil pengujian analisis linear 

berganda, nilai signifikansi tanggung jawab 

sosial filantropi terhadap keterikatan merek 

sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. H4 

diterima,  artinya dapat dijelaskan bahwa 

tanggung jawab sosial filantropi berpengaruh 

terhadap keterikatan merek. 

5. Berdasarkan hasil pengujian analisis linear 

berganda, nilai signifikansi tanggung jawab 

sosial ekonomi terhadap kepuasan merek 

sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. H5 

diterima artinya dapat dijelaskan bahwa 

tanggung jawab sosial ekonomi berpengaruh 

terhadap kepuasan merek. 

6. Berdasarkan hasil pengujian analisis linear 

berganda, nilai signifikansi tanggung jawab 

sosial hukum terhadap kepuasan merek 

sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. H6 

diterima, artinya dapat dijelaskan bahwa 

tanggung jawab sosial hukum berpengaruh 

terhadap kepuasan merek. 

7. Berdasarkan hasil pengujian analisis linear 

berganda, nilai signifikansi tanggung jawab 

sosial etika terhadap kepuasan merek sebesar 

0,000 atau lebih kecil dari 0,05. H7 diterima, 

artinya dapat dijelaskan bahwa tanggung 

jawab sosial etika berpengaruh terhadap 

keterikatan merek. 

8. Berdasarkan hasil pengujian analisis linear 

berganda, nilai signifikansi tanggung jawab 

sosial filantropi terhadap kepuasan merek 

sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. H8 

diterima, artinya dapat dijelaskan bahwa 

tanggung jawab sosial filantropi berpengaruh 

terhadap keterikatan merek. 

 

Saran Penelitian Selanjutnya  

 

     Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa 

terdapat dua variabel yang tidak berpengaruh 

terhadap keterikatan merek, yaitu pengaruh 

tanggung jawab sosial hukum dan pengaruh 

tanggung jawab sosial etika terhadap keterikatan 

merek. Terkait penelitian terhadap kedua 

variabel tersebut, peneliti menyarankan untuk 

peneliti selanjutnya agar mempertimbangkan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait 

pengaruh tanggung jawab sosial khususnya 

tanggung jawab sosial hukum dan tanggung 

jawab sosial etika terhadap keterikatan merek.  

  Temuan penlitian ini menambah penelitian 

empiris terkait tanggung jawab sosial 

perusahaan, namun penelitian terkait tanggung 

jawab sosial terhadap keterikatan merek masih 

sangat minim dilakukan, berbeda dengan 

tanggung jawab sosial terhadap kepuasan merek 

yang lebih banyak diteliti oleh peleiti 

sebelumnya.  

     Minimnya penelitian terkait tanggung jawab 

sosial terhadap keterikatan merek bisa menjadi 

acuan peneliti selanjutnya untuk menyumbang 

tambahan penelitian empiris. Selain melakukan 

penelitian pengaruh tanggung jawab sosial 

terhadap keterikatan merek dan kepuasan 

merek, peneliti menyarankan peneliti 

selanjutnya untuk menambahkan jenis pekerjaan 

dalam melakukan penelitian agar jangkauan 

penelitan tersebut menjadi lebih luas dan 

bervariasi. 

 

Saran Implikasi Manajerial 

 

Tanggung jawab sosial merupakan peran 

penting bagi perusahaan, khususnya Gojek. Dari 

hasil analisis pengaruh tanggung jawab sosial 

terhadap kepuasan merek menjelaskan bahwa, 

program kegiatan tangung jawab sosial yang 

dilakukan Gojek memiliki dampak positif 



 
 

terhadap kepuasan konsumen. Artinya, semakin 

baik inisiatif kegiatan tanggung jawab sosial 

sebuah perusahaan maka akan semakin puas 

konsumen terhadap sebuah merek. Hal ini 

senada dengan survei yang dilakukan The Apen 

Institute dalam (Mardikanto, 2014) yang 

menjelaskan bahwa manfaat tanggung jawab 

sosial yang dilakukan perusahaan selain dapat 

meningkatkan reputasi, juga dapat 

meningkatkan kepuasan terhadap suatu merek 

juga.  

Menurut Esch et al. (2006), hubungan 

tertentu atau hubungan yang lebih dekat antara 

konsumen dan merek menandakan adanya 

keterikatan merek di dala diri konsumen. Dari 

hasil pengujian tanggung jawab sosial terhadap 

keterikatan merek dan pendapat Esch et al. 

(2006)  dapat diartikan bahwa, perusahaan 

Gojek belum memiliki hubungan yang lebih 

dekat dengan konsumen sehingga 

mengakibatkan hasil yang rendah terhadap 

kedua program kegiatan program tanggung 

jawab hukum dan tanggung jawab sosial etika. 

Menurut Park et al. (2010) melalui proses 

pengenalan merek yang panjang akan dapat 

menentukan kekuatan seorang konsumen 

terhadap keterikatan merek. 

Hasil temuan ini juga bermanfaat bagi 

implikasi manajerial karena terbukti bahwa 

apabila perusahan melakukan kegiatan 

tanggung jawab sosial maka akan menciptakan 

kepuasan merek. Hal ini bisa terjadi apabila 

perusahaan benar benar melakukan kegiatan 

tanggung jawab sosial dengan baik. Semakin 

tinggi intensitas kegiatan tanggung jawab sosial 

perusahaan, maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kepuasan konsumen terhadap merek 

barang/jasa perusahaan. 

Dari penelitian ini, perusahaan Gojek juga 

dapat mengetahui siapa saja pengguna jasa 

layanan Gojek. Pengguna Gojek yang terdapat 

dalam penelitian ini  didominasi oleh generasi 

Z dan generasi Y.  

Generasi tertua yakni generasi baby boomer  

juga ikut menggunakan layanan jasa Gojek. 

Maka dari itu perusahaan juga dapat 

memikirkan bagaimana caranya agar generasi 

baby boomer bisa dengan mudah mengakses 

layana Gojek dan kegiatan tanggung jawab 

sosial apa yang tidak hanya bermanfaat 

terhadap generasi Z dan Y, namun juga 

bermanfaat terhadap generasi baby boomer.  
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