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ABSTRAK 

 

Tujuan Peneletian : Untuk mengetahui dan menganalisis presepsi konsumen pada Brand Image 

Tokopedia. 

Metode Penelitian : Objek penelitian yang akan diteliti adalah pengguna Tokopedia yan berada 

di daerah jabodetabek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini 

data didapatkan dari hasil kuesioner, dengan menggunakan skala likert, data yang didapat akan 

diolah dengan menggunakan SPSS versi 25. 

Hasil Penelitian : berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini,dapat 

disimpulkan bahwa presepsi konsumen pada brand image baik (positif) atau setuju. 

 

Kata Kunci : Brand Image, Brand Strenghtness, Brand Favorability, Brand Uniqunes,  Presepsi 

Konsumen  
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Objective  : To identify and analize Brand Brand Image of Tokopedia. 

Reasearch Method : The object of the research is Tokopedia user with domicile in Jabodetabek. 

This study use a quatitative approach.  Data in This Research obtained by questionnaire, with 

likert scale. Obtained data will be process with SPSS XX version . 

Result  : Base on data analysis that has been done in this reaserach, it can be conclude that 

Consumer Perceives of  Tokopedia brand image, Respondent agree (Posittive).  

 

Keywords : Brand Image, Brand Strenghtness, Brand Favorability, Brand Uniqunes,   Consumer 

Perceive  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     E-commerce atau electronic commerce 

telah menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakat. Sektor e-commerce di Indonesia 

juga mengalami perkembangan yang pesat. 

Berdasarkan data Kominfo, Indonesia 

memiliki pertumbuhan e-commerce sebesar 

78 persen yang membuat Negara ini masuk 

ke dalam sepuluh besar dan berada di 

peringkat ke pertama disusul dengan 

Meksiko (Kemkominfo, 2019). Lembaga 

survei online I-price juga mengungkapkan 

bahwa Indonesia bahkan memimpin 

ekonomi internet di Asia Tenggara dengan 

pertumbuhan sebanyak 40 persen  (iPrice, 

2019). 

     Perubahan teknologi sangat berpegaruh 

dalam perubahan gaya hidup masyarakat. 

Masyarakat mulai menyadari kemudahan 

dalam berbelanja online, hal ini lah yang 

akhirnya membuat market place atau biasa 

disebut sebagai e-commerce terus 

berkembang. Survei Databooks juga 

menyatakan bahwa sebanyak 96 persen 

masyarakat Indonesia pengguna internet 

pernah menggunakan e-commerce 

(Pusparisa, 2019). Dengan berkembangnya 

masyarakat yang menggunakan e-commerce 

membuat fenomena banyak e-commerce 

baik berasal dalam negeri maupun luar 

negeri melebarkan sayap di pasar Indonesia 

seperti Lazada yang berasal dari Singapore, 

Blibli.com yang berasal dari Indonesia, 

ataupun Shopee yang berasal dari Singapore. 

     Dengan banyaknya brand e-commerce 

membuat persaingan pasar semakin 

kompetitif, Konsumen pun kini kian cermat 

dalam membandingkan brand yang terbaik. 

Perusahaan perlu mencari cara terbaik untuk 

melakukan pemasaran yang sesuai dengan 

harapan konsumen sehingga dapat menarik 

perhatian konsumen, disinilah brand atau 

merek memiliki peran penting. Menurut 

Kotler & Keller (2018) brand atau merek 

memiliki peran untuk memudahkan 

konsumen mengevaluasi suatu produk yang 

serupa secara berbeda, Konsumen dapat 

mempelajari suatu brand melalui 

pengalaman pemakaian produk maupun 

berasal dari pemasaran produk. Kotler juga 

menambahkan bahwa meskipun pesaing 

dapat meniru sebuah produk, mereka tidak 

akan bisa menandingi kesan terakhir dalam 

pikiran individu. 

     Dalam persaingan untuk meraih kesan 

terbaik dalam masyarakat, banyak aspek 

yang mempengaruhi salah satunya brand 
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image. Brand image merupakan salah satu 

bagian dari pengetahuan brand (brand 

knowledge). Berdasarkan model Keller, 

Brand knowledge merupakan pengetahuan 

merek yang tediri dari komponen brand 

image dan brand awareness.  

     Menurut Wijaya & Oktavianti (2018) 

brand image adalah sekumpulan asosiasi 

mengenai suatu merek yang terbentuk dan 

melekat dalam benak pelanggan. Menurut 

Keller dalam Gabrielle & Harjati (2018) 

terdapat tiga dimensi yang merangkai 

sebuah brand image antara lain : 1) Brand 

strength,  2) Brand Favorability, 3) Brand 

Uniqueness. 

 

Gambar 1. 4 Brand image model Keller 

Sumber : Gabrielle & Harjati (2018) 

 

Brand strength atau kekuatan merek 

membuat seorang konsumen akan lebih 

sering memikirkan merek atau brand 

tersebut karena kelebihan yang dimilikinya. 

Informasi dari sebuah brand yang memiliki 

kelebihan atau kekuatan akan bertahan lebih 

lama dalam benak konsumen. Brand 

Favorability adalah rasa suka (kesukaan) 

terhadap suatu brand, rasa percaya terhadap 

brand serta rasa akrab terhadap suatu brand. 

Brand Uniqueness juga berperan penting 

dalam pembentukan brand image yang baik, 

keunikan suatu brand menjadi salah satu 

aspek pembeda atau diffrensiasi dari brand 

lainnya (merek pesaing / yang bergerak 

dalam bidang serupa). 

     E-commerce yang kini tengah berada di 

peringkat salah satunya adalah Tokopedia. 

e-commerce Tokopedia dikenal dengan 

market place yang menyediakan berbagai 

macam pilihan produk. Tokopedia juga 

pernah menjadi e-commerce dengan monthly 

active user (MAU) tertinggi di Indonesia. 

Situs mereka dikunjungi sekitar 137 juta 

pengguna setiap bulannya. Perusahaan ini 

secara konsisten menempati posisi teratas 

untuk jumlah rata-rata pengunjung bulanan 

terbanyak sejak kuartal pertama 2019. 

(iPrice, 2019). 

     Selain banyaknya kunjungan yang 

dimiliki, Tokopedia juga memiliki Brand 

Image dengan daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat atau konsumen, brand image 

yang mencerminkan pelayanan dengan 

kualitas tebaik.  

Brand image  

Brand 
Favora
bility 

Brand 
Unique
ness. 

Brand 
strengt

h 
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1.2 Rumusan masalah 

     Tokopedia memposisikan diri sebagai e-

commerce yang menyediakan barang 

dengan harga yang sangat terjangkau namun 

memiliki tingkat keamanan yang terbaik. 

Keberhasilan presepsi terhadap image yang 

dimiliki Tokopedia sangat bergantung 

dengan keunggulan, keunikan yang dapat 

membedakan dengan e-commerce lainnya. 

Agar dapat bersaing dalam pasar e-

commerce Tokopedia perlu membangun 

brand image yang baik. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan yang ingin dijawab dari 

penelitian ini adalah bagaimana presepsi 

konsumen terhadap brand image  Tokopedia 

? 

1.4 Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan Penelitian ini penulis ingin 

mengetahui dan lebih memahami gambaran 

dari brand image yang dimiliki oleh 

Tokopedia melalui Analisa Statistik 

Deskriptif. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

     Secara teoritis hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu referensi tambahan dalam bidang ilmu 

manajemen, khususnya manajemen 

pemasaran. Terlebih khusus lagi dalam 

pemanfaatan strategi marketing (Brand 

Image) dan e-commerce. Pembahasan dari 

hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi kesempatan untuk mengadakan 

pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-

ilmu yang diterima dalam perkuliahan 

dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi 

dalam perusahaan, sehingga dapat 

dikembangkan padapenelitian yang lebih 

lanjut. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

     Secara praktis hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak manajemen 

perusahaan kecil maupun besar, yang 

berhubungan dengan e-commerce ataupun 

tidak, dan pihak-pihak terkait manapun 

dalam pemanfaatan brand image dalam 

marketing sebagai upaya untuk 

meningkatkan suatu bisnis. 

1.6 Batasaan Masalah 

     Pembatasan Pada penelitian ini dilakukan 

dalam lingkup brand image pada e-

commerce Tokopedia. Terdapat tiga 

komponen yang membentuk brand image 

yaitu brand strengths, brand favorability, 

dan brand uniqueness.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Pemasaran  

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang 

didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain. (Kotler & Keller, 2018).  

2.1.1 Bauran Pemasaran 

Seperti yang diungkapkan oleh kotler dan 

keller (2018) kegiatan-kegiatan pemasar 

tampil dalam semua bentuk. Konsep bauran 

pemasaran (Marketing Mix)  dijelaskan oleh 

Kotler & Keller (2016) terdiri dari  empat P 

(4P) yaitu Product (Produk), Price (Harga) , 

Place (Tempat), Promotion (Promosi). 

 

2.2 Pengertian Brand  

     Kotler dan keller (2018) menyatakan 

bahwa Brand (merek) adalah cara tertentu 

mendifrensiasikan sebuah produk atau jasa 

dengan produk atau jasa lainnya dan 

menambah dimensi untuk memuaskan 

kebutuhan yang sama. Asosiasi Pemasaran 

Amerika mendefinisikan Brand (merek) 

adalah sebagai nama, istilah, tanda, simbol, 

atau rancangan, atau kombinasi dari 

semuanya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi dari barang atau jasa 

pesaing. (Kotler & Keller,2018).  

2.3 Brand Knowledge 

      Keller (2003) dalam Lee, Yang, & et al 

(2015). memiliki pandangan atau 

mendefinisikan pengetahuan merek sebagai 

struktur tentang suatu merek dan 

menggambarkan pengetahuan merek. Dalam 

model teori sinyal ekonomi termasuk risiko 

yang dirasakan, biaya informasi yang 

dirasakan, dan kualitas yang dirasakan, 

elemen brand knowledge secara teratur 

diukur. (Lee, Yang, & et al, 2015). 

2.4 Pengertian Brand Image 

     Brand Image atau Citra merek adalah 

asosiasi yang terjadi dalam memori 

konsumen (tercermin) berupa presepsi dan 

keyakinan yang dilakukan oleh konsumen 

(Kotler & Keller, 2018). Menurut Keller 

dalam Gabrielle & Harjati (2018) terdapat 

tiga dimensi yang merangkai sebuah brand 

image antara lain : 1) Brand strength,  2) 

Brand Favorability, 3) Brand Uniqueness. 

2.4.1 Brand Strenghtness (Kekuatan) 

     Menurut Keller dalam Gabrielle & 

Harjati (2018) Kelebihan suatu merek 

dibandinkan dengan merek pesaing yang 
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mengacu pada atribut atribut merek tersebut, 

diantaranya penampilan fisik dari produk, 

penampilan fasilitas pendukung dari produk 

juga harga dari produk tersebut. 

2.4.2 Brand Favorable (Kesukaan)  

Menurut Keller dalam Gabrielle & Harjati 

(2018) kesukaan adalah kemampuan merek 

agar mudah di ingat oleh konsumen. 

Pemasar harus menganalisa dengan teliti 

dimana posisi merek (brand). 

2.4.3 Brand Uniqueness (Keunikan) 

Keller menjelaskan bahwa keunikan adalah 

pembeda antara sebuah merk dengan merek 

lainnya. Keunikan dapat timbul dari atribut 

produk yang memberi kesan berbeda, unik 

atau disebut dengan difrensiasi dengan 

produk lainnya sehingga menjadi alas an 

konsumen untuk membeli produk tersebut. 

(Gabrielle & Harjati, 2018). 

2.5  Pengertian E-Commerce 

     Menurut Rerung (2018) e-commerce 

memungkinkan suatu perusahaan untuk 

menjangkau seluruh dunia karena tidak 

terbatas oleh geografi untuk memasakan. 

Definisi e-commerce adalah arena terjadinya 

interaksi atau transaksi antara penjual dan 

pembeli melalui internet (dunia maya).  

 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Metodologi Penelitian Hasil Penelitian 

Variable Metode Penelitian 

1. (Gabrielle & 

Harjati, 2018) 

Variabel 

independen citra 

merek dan kualitas 

layanan . 

 

Variabel dependen 

loyalitas pelanggan. 

 

Metode Kuantitatif 

dengan 

menyebarkan 

kuisioner kepada 

responden 

didapat hasil 

penelitian ini yaitu 

terdapat pengaruh 

yang signifikan 

dan positif citra 

merek dan kualitas 

layanan terhadap 

loyalitas pelanggan 
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2. (Leliga, 2013) Variabel 

Independen Brand 

Strength, Brand 

Favorability, Brand 

Uniqueness 

 

Variabel dependen  

Consumer 

satisfaction 

Metode Kuantitatif 

dengan 

menyebarkan 

kuisioner kepada 

responden 

Ada 

pengaruh dimensi 

brand favourability 

terhadap customer 

loyalty dengan 

customer 

satisfaction  

 

3. (Wijaya & 

Oktavianti, 2018) 

Variabel 

independen Brand 

Image,Variabel 

Dependen Minat 

beli 

 

 

Penelitian 

meggunakan 

pendekatan 

kuantitatif metode 

penelitian yang 

digunakan oleh 

penulis adalah 

metode survei 

eksplanatif 

asosiatif. Survei 

bersifat eksplanatif 

asosiatif yang 

berarti menjelaskan 

hubungan (korelasi) 

antar variabel 

 

 Dari penelitian 

diperoleh hasil 

regresi linear yaitu 

Y=1,827 + 0,754X 

dan tingkat 

signifikasi 0,000 

yang berarti 

menyatakan 

adanya pengaruh 

yang signifikan 

antara brand image 

e-commerce 

Tokopedia 

terhadap minat beli 

konsumen. 

Pengaruh brand 

image e-commerce 

Tokopedia 

Terhadap Minat 

Beli Konsumen 
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dikatakan sangat 

kuat, dibuktikan 

oleh uji koefisien 

korelasi sebesar 

0,836 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek dan Objek Penelitian  

     Subjek Penelitian ini adalah Masayarakat 

Umum yang mengetahui e-commerce 

Tokopedia. Objek pada penelitian ini adalah 

brand image pada Salah satu brand e- 

commerce yaitu Tokopedia. 

3.2 Metode Penelitian  

     Penelitian adalah mencari kembali. 

berasal dari kata re yang berarti kembali dan 

to search yang artinya mencari dalam bahasa 

inggris. Dilakukan secara sistematik dan 

objektif yang berarti penelitian dapat 

dilakukan oleh peneliti selanjutnya, Hal ini 

dilakukan dalam (Sarmanu, 2017). Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data 

yang digunakan merupakan data kuantitatif 

untuk menganalisis presepsi konsumen pada  

brand image Tokopedia  

3.3 Populasi dan Sample penelitian 

     Populasi adalah Keseluruhan subyek 

yang akan dijadikan obyek pengamatan , 

baik manusia, gejala, nilai hasil pengukuran, 

atau peristiwa, dimana hasil yang diperoleh 

akan digeneralisasikan. (Fatihudin, Holisin, 

Soebardy, & et al, 2020). Populasi penelitian 

ini adalah responden konsumen yang 

mengetahui e-commerce Tokopedia. Peneliti 

menggunakan subjek penelitian dari 

responden konsumen yang mengetahui e- 

commerce Tokopedia yang berada di 

wilayah Jabodetabek. Sampel atau 

responden yang  dalam penelitian ini 

berjumlah 121 orang yang sesuai dengan 

kriteria subjek penelitian. 

3.4 Jenis Data dan Sumber data  

     Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan data yang bertujuan 

untuk menjawab pertanyaan peneliti atau 

tujuan peneliti , data dikumpulkan secara 

langsung oleh peneliti yang dilakukan dalam 

penelitian eksploratif, deskriptif  maupun 

kausal dengan menggunakan metode 
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pengumpulan data berupa survei ataupun 

observasi. 

3.5 Teknik Sampling 

    Menurut Sugiyono dalam Statistika untuk 

Penelitian (2012) Teknik sampling adalah 

teknik pengambilan sampel. Terdapat 

bermacam-macam teknik sampling yang 

digunakan, diantaranya Probability 

Sampling dan Non probability sampling. 

3.6 Teknik pengumpulan data 

     Jenis pertanyaan yang digunakan dalam 

kuisioner ini adalah pertanyaan tertutup.       

Penelitian ini menggunakan skala likert, 

skala ini berfungsi untuk mengukur sikap, 

Fenomena sosial telah ditetapkan  dalam 

penelitian  secara spesifik. Dalam Skala 

likert, variabel akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Selanjutnya 

indikator tersebut dijadikan titik tolak dalam 

menyusun item-item instrument (Sugiyono, 

2010). Skala Likert adalah pendapat dan 

presepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Bentuk skala likert 

bisa 3,4,5,6,7 skala tergantung pengitungan. 

(Situmorang, 2010). 

3.8 Uji  Validitas dan Reabilitas 

Instrumen Penelitia 

3.8.1 Uji Validitas 

Validitas berasal dari validity, dalam 

validitas terkait dengan keabsahan, apakah 

butir - butir pertanyaan alat ukur secara tepat 

mengukur apa yang akan diukur (Sufren & 

Natanael, 2013) . 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

     Reliabilitas berhubungan dengan 

keandalan alat ukur, seberapa jauh sebuah 

alat ukur dapat memberikan hasil kurang 

lebih sama ketika diterapkan pada sampel 

yang sama (Sufren & Natanael, 2013). Hasil 

penelitian dapat dikatakan Reliable ketika 

terdapat kesamaan data dalam waktu yang 

berbeda. 

3.9 Uji  Statistik Deskriptif 

     Statistik deskriptif adalah cara 

pengumpulan, peringkasan, penyajian data 

sehingga diperoleh informasi yang lebih 

mudah dipahami. Salah satu informasi yang 

diperoleh dengan statistika deskriptif adalah 

mean (Muchson, 2017). 

3.9.1 Uji Mean 

     Teknik penjelasan berdasarka angka rata-

rata dari sekelompok nilai rata-rata, atau 

jumlah dari nilai dibagi dengan jumlah 

individu (Syafril, 2019). Menurut Kumaidi 

(2013) Mean memiliki karakteristik 

menarik, mean merupakan rata rata hitung. 
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3.10 Analisis Data 

    Dalam penelitian pendekatan kuantitatif, 

teknik analisis data berkenan dengan 

perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah dan pengujian hipotesis yang 

diajukan (Sugiyono, 2010). Analisis data 

adalah kegiatan yang dilakukan setelah data 

dari seluruh responden terkumpul. Data 

yang telah terkumpul kemudian diolah 

dengan menggunakan Analisa data 

Kuantitatif yaitu dengan mengunakan rumus 

statistika. 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Perusahaan  

Tokopedia merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak pada perdagangan elektronik 

atau biasa dikenal dengan  e-commerce. 

Didirikan oleh William Tanuwijaya dan 

Leontinus Alpha Edison, Tokopedia pertama 

kali diluncurkan pada tahun 2009. 

Tokopedia dikukuhkan sebagai perusahaan 

unicorn pasca 8 tahun berdiri dengan total 

valuasi diperkirakan US$1,35 miliar. Saat 

ini Tokopedia tidak hanya berpengaruh  

dalam negeri tetapi juga di Asia tenggara. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Gambaran profil responden 

     Deskripsi dari penelitian ini didapatkan 

melalui data mentah Berupa kuesioner 

google form terdiri dari 10 pertanyaan 

berskala yang berhubungan dengan variabel 

penelitian yang digunakan yaitu brand 

image. Sampel atau responden dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling 

yaitu pengambilan sample dengan 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai 

dengann tujuan penelitian. Terdapat 6 

pertanyaan diawal untuk profil dari 

responden diantaranya jenis kelamin dengan 

jumlah 121 responden terdiri dari 38 

responden laki-laki dengan presentasi 31,4% 

dan responden perempuan sebanyak 83 

responden dengan presentasi sebanyak 

68,6%, usia yaitu 89,3 % adalah responden 

berusia antara 16 sampai 25 tahun, di urutan 

kedua usia 26 sampai 35 tahun sebanyak 

9,1%, dan usia 36 sampai 45 tahun sebanyak 

1,7 %, pekerjaan responden sebagian besar 

merupakan pegawai swasta dengan besar 

prosentase 57,9 %, mahasiswa atau pelajar 

dengan prosentasi 24,8%, responden yang 

berada di bidang lain sebanyak 16,5%, 

diikuti dengan wirswasta sebanyak 5%, dan 

yang terakhir adalah responden yang bekerja 

sebagai PNS atau BUMN sebanyak 4,1%, 
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serta pendidikan terakhir responden Strata 1 

(S1) sebanyak 29,8% atau 36 orang, 

Diploma 48,8% atau 59 orang, dan SMA 

sebanyak 21,5% atau 26 orang. Penggunaan 

e-commerce Tokopedia oleh responden  

didominasi dengan cukup sering (2 hari 

sekali) sebanyak 80 orang atau 66,1 %, dan 

kadang-kadang (setiap minggu) sebanyak 23 

orang atau 19%, dan yang menggunakan 

setiap hari sebanyak 14 orang atau 11,6%, 

terakhir jarang sekali (sebulan sekali) 

sebanyak 6 orang atau 5 %. Seberapa sering 

responden melihat promosi iklan yang 

diberikan oleh tokopedia didominasi dengan 

sering (hamir setiap hari) yaitu 75 orang 

atau 62%, diikuti dengan kadang-kadang 

(hampir setiap minggu) 43 orang dengan 

prosentasi 35,5%, terakhir yaitu jarang 

sekali (sebulan sekali) sebanyak 6 orang 

dengan prosentase 5%. 

4.2.2 Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu uji yang dilakukan dalam rangka menunjukan ketepatan suatu alat 

ukur. Dalam penelitian ini uji validitas metode atau rumus yang digunakan adalah Pearson 

Product Moment, dimana r hitung (item pertanyaan) > r tabel maka dinyatakan bahwa instrument 

ataupun pertanyaan tersebut valid. 

Tabel 4. 1 Data Hasil Uji Validitas Brand Image 

Item Pertanyaan r-tabel r-hitung Keterangan 

BF.1 0,1786 .617 Valid 

BF.2 0,1786 .652 Valid 

BF.3 0,1786 .745 Valid 

BS.1 0,1786 .710 Valid 

BS.2 0,1786 .717 Valid 

BS.3 0,1786 .674 Valid 

BS.4 0,1786 .764 Valid 

BU.1 0,1786 .790 Valid 
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BU.2 0,1786 .469 Valid 

BU.3 0,1786 .665 Valid 

 

Sumber : data diolah dengan SPSS 25 (2020) 

Pearson Product Moment 

     Pada hasil pengujian pada tabel 4.7,  dapat dilihat dari 10 item (pertanyaan) brand image 

dikatakan positif, semua item yang terdiri dari streghtness, uniqueness ,dan favorability 

mendapatkan hasil uji r-hitung > r-tabel sehingga valid, dengan r-tabel 0,1786.  

4.2.2 Uji Reliabilitas 

 Uji  reabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur konsistensi atau keandalan sebuah alat 

ukur atau instrumen, hasil uji ini dapat dilihat dari melalu Cronbach’s alpha. Apabila koefisien 

keandalan semakin dekat dengan 1,0 akan semakin baik. Atau dapat dijabarkan keandalan lebih 

dari 0,8 adalah baik, keandalan 0,6 sampai 0,7 dapat diterima, dan keandalan dibawah 0,6 

dianggap buruk.  

Tabel 4. 2 Data Hasil Uji Relibilitas 

Item 
Nilai Cronboach’s 

Alpha 
Keterangan 

BF.1 0.746 Reliabel 

BF.2 0.748 Reliabel 

BF.3 0.738 Reliabel 

BS.1 0.740 Reliabel 

BS.2 0.743 Reliabel 

BS.3 0.737 Reliabel 

BS.4 0.731 Reliabel 

BU.1 0.735 Reliabel 
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BU.2 0.751 Reliabel 

BU.3 0.745 Reliabel 

Sumber : data diolah dengan SPSS 25 (2020) 

Pearson Product Moment 

     Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.8, dapat dilihat bahwa item-item dari instrument 

brand image memiliki Nilai Cronboach’s Alpha > 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa item 

pertanyaan Brand Image  yang terdiri dari brand strength, brand favorability, dan brand 

uniqueness dikatakan seluruhnya reliable.  

4.2.3 Uji  Statistik Deskriptif  

     Sugiyono (2010) mengungkapakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yang bertujuan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri (dapat berbentuk satu variabel ataupun lebih).Uji statistik 

deskriptif  adalah metode yang memiliki fungsi untuk mengetahui karakteristik dari  objek yang 

akan diteliti, diantaranya nilai mean. Hasil pengujian statistik deskriptif masing- masing variabel 

akan dijabarkan sebagai berikut : 

  4.2.3.1 Uji Statistik Deskritif Brand Favorability 

Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Brand Favorability 

  Descriptive Statistics 

   N Mean Std. 

Deviation 

1. BF.1 Merek Tokopedia mudah 

diingat dibenak saya. 

121 4.3471 .73836 

2. BF.2 Tokopedia merupakan e-

commerce terkenal. 

121 4.5537 .60485 

3. BF.3 Tokopedia dikembangkan 

oleh perusahaan yang sangat 

dapat dipercaya karena 

121 4.1653 .76754 
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memiliki kredibilitas yang 

tinggi. 

  Valid N (listwise) 121   

 

 N Mean 

Total Brand favorability 121  

Valid N (listwise) 121 4.3553 

Sumber : data diolah dengan SPSS 25 (2020) 

Pearson Product Moment 

     Berdasarkan Tabel 4.6 menyatakan hasil data mean score variabel brand favorability yang 

didapatkan dari pengujian dilihat dari Valid N (listwise) brand favorability mencatat 4,35 

menyatakan bahwa responden setuju. Dilihat dari hasil uji Statistik Deskriptif,  mean  ketiga 

indikator berada diatas standar deviation, Hal ini mengindikasikan keempat indikator memiliki 

hasil yang baik, dikarenakan standart deviation mencerminkan penyimpangan yang tinggi 

sehingga data yang tidak menyebar menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias.      

     Dari hasil mean score responden, dalam ketiga indikator menghasilkan nilai yang hampir 

sama. Indikator BF2 memiliki nilai tertinggi, hal ini menunjukan bahwa pesan yang diberikan 

oleh brand telah sampai kepada konsumen dengan baik, sehingga brand Tokopedia memiliki 

aspek desirable dan deliverable yang membuat Tokopedia mudah diingat bahkan menjadi e-

commerce yang popular atau terkenal di masyarakat luas. Indikator BF1 menunjukan bahwa 

brand Tokopedia memiliki kemampuan untuk diingat oleh konsumen, hal ini juga didukung 

dengan mudahnya merek Tokopedia untuk di ucapkan dan diingat. Indikator BF3 menunjukan 

konsumen memiliki kepercayaan kepada brand Tokopedia yang memiliki latar belakang 

perusahaan besar dengan credibilitas yang baik. Menurut Keller (1993) pemasaran yang sukses 

adalah pemasaran yang dicerminkan melalui  favorability brand, bagaimana konsumen 

mempercayai brand tersebut memiliki atribut serta kelebihan yang dapat memuaskan atau 

memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen sehingga terbentuk sikap merek yang positif 

secara keseluruhan. 
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4.2.3.2 Uji Statistik Deskritif Brand Strengths 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif Brand Strengths 

  Descriptive Statistics 

   N Mean Std. 

Deviation 

1. BS.1 Menggunakan Tokopedia 

mudah karena tampilan 

yang ringan. 

121 4.1901 .77797 

2. BS.2 Saya merasa inovasi yang 

dilakukan oleh Tokopedia 

sangat baik. 

121 4.1818 .68313 

3. BS.3 Apabila mencari barang 

saya mencari di Tokopedia 

karena kelengkapan pilihan 

produk. 

121 3.6281 .95858 

4. BS.4 Saya merasa nyaman 

menggunakan Tokopedia 

121 3.8182 .93095 

  Valid N (listwise) 121   

  

  N Mean 

Total Brand strengths 121  

Valid N (listwise) 121 3.9545 

Sumber : data diolah dengan SPSS 25 (2020) 

Pearson Product Moment 

     Berdasarkan Tabel 4.7 menyatakan hasil data mean score variabel brand stregths yang 

didapatkan dari pengujian dilihat dari Valid N (listwise) brand strengths mencatat 3,95 

menyatakan bahwa responden setuju. Dilihat dari hasil uji Statistik Deskriptif,  mean  keempat 

indikator berada diatas standar deviation, Hal ini mengindikasikan keempat indikator memiliki 
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hasil yang baik, dikarenakan standart deviation mencerminkan penyimpangan yang tinggi 

sehingga data yang tidak menyebar menunjukkan hasil yang normal dan tidak bias. 

     Dari hasil mean score responden, Indikator BS1 memiliki nilai tertinggi, hal ini menunjukan 

bahwa konsumen mengingat serta mengakui kelebihan tampilan fisik e-commerce Tokopedia. 

Disusul dengan Indikator BS2 konsumen juga mengingat inovasi yang dilakukan oleh 

Tokopedia. Indikator BS4 menempati urutan selanjutnya, konsumen merasa nyaman dan familiar 

dalam menggunakan Tokopedia ditambah dengan  fasilitas pendukung yang dimiliki e-

commerce Tokopedia. Terakhir adalah Indikator BS3 meski berada diurutan akhir, indikator 

termasuk hasil yang baik, konsumen dapat menarik ingatan tentang Tokopedia (informasi dapat 

terukir dalam memori konsumen) ketika akan mencari produk. 

4.2.3.3 Uji Statistik Deskritif Brand Uniqueness 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Brand Image 

  Descriptive Statistics 

   N Mean Std. 

Deviation 

1. BU.1 Tokopedia memiliki image 

yang bagus dimata 

penggunanya karena 

memiliki misi untuk 

pemerataan ekonomi secara 

digital. 

121 4.0909 .77460 

2. BU.2 Saya mengenal Tokopedia 

melalui iklan dengan brand 

ambassador yang selalu 

ditampilkan di berbagai 

media. 

121 3.9174 1.11495 

3. BU.3 Website dan aplikasi 

Tokopedia mudah diakses , 

muncul sebagai rujukan 

ketika pencarian barang di 

121 4.3388 .70183 
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google (search engine) 

  Valid N (listwise) 121   

 

 N Mean 

Total Brand 

Uniqueness 

121  

Valid N (listwise) 121 4.1140 

Sumber : data diolah dengan SPSS 25 (2020) 

Pearson Product Moment 

     Tabel 4.8 menyatakan hasil data mean score variabel brand uniqueness yang didapatkan dari 

pengujian dilihat dari Valid N (listwise) brand uniqueness mencatat 4,11 menyatakan bahwa 

responden setuju. Dilihat dari hasil uji Statistik Deskriptif,  mean ketiga indikator berada diatas 

standar deviation, Hal ini mengindikasikan keempat indikator memiliki hasil yang baik. 

     Dari hasil mean score responden, Indikator BU3 memiliki nilai tertinggi, hal ini menunjukan 

bahwa konsumen mengingat kemudahan dalam mengakses website (Produk Tokopedia sering 

muncul sebagai rujukan dalam pencarian) sehingga Tokopedia memiliki MAU (monthly active 

user) yang baik. Selanjutnya Indikator BU1 konsumen mengingat keunikan Tokopedia yang 

meningkatkan perekonomian masyarakat dengan slogannya “mulai aja dulu” dalam rangka 

mendukung masyarakat yang baru memulai usaha. Indikator BU2 menunjukan konsumen 

mengingat dengan baik pemasaran berupa iklan dengan brand ambassador yang di tampilkan 

oleh Tokopedia. 

4.3 Analisa keseluruhan 

Agar Tokopedia mampu bersaing dengan 

brand atau usaha lainnya, brand Tokopedia 

harus memiliki kepribadian atau image yang 

kuat. Image atau citra yang kuat berperan 

penting dalam menarik pehatian konsumen 

karena brand image merupakan pembeda 

antara suatu brand atau perusahaan dengan 

yang lainnya (kompetitor). Image juga dapat 

mempengaruhi perkembangan suatu 

perusahaan karena dengan image yang di 

pehatikan (maintain) dengan baik akan 

meningkatkan pemasaran suatu brand 
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sehingga menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. Dimensi yang merangkai 

sebuah brand image  terdiri dari brand 

favorability,  brand strength, brand 

uniqueness. 

     Brand favorability merupakan salah satu 

pembentuk yang dapat membangun brand 

image Tokopedia. Presepsi konsumen 

tehadap brand favorability Tokopedia telah 

mencapai aspek desirable. Hal tesebut 

berarti brand telah memiliki sesuatu yang 

diinginkan oleh konsumen, Tokopedia 

bahkan menjadi e-commerce yang popular 

atau terkenal di masyarakat luas. Aspek 

selanjutnya kemampuan dari brand itu 

sendiri untuk diingat konsumen, seberapa 

mudah brand diucapkan. Dari hasil uji 

menunjukan bahwa Tokopedia memiliki 

kemampuan untuk di ingat oleh konsumen, 

hal ini juga didukung dengan mudahnya 

merek Tokopedia untuk di ucapkan dan 

diingat. Dengan latar belakang brand berasal 

dari perusahaan yang telah masuk jajaran 

perusahaan unicorn membuat konsumen 

percaya akan kredibilitas yang dimiliki oleh 

e-commerce Tokopedia. Presepsi keraguan 

konsumen terhadap brand berkurang atau 

hampir tidak terlihat karena konsumen 

merasa adanya jaminan terhadap kualitas 

dan keamanan, karena produk yang berasal 

dari perusahaan terpercaya. 

     Tokopedia telah membangun brand 

strengths dalam presepsi konsumen, brand 

strengths masuk ke dalam tahap tersimpan 

dalam memori konsumen. Brand strengths 

Tokopedia mempengaruhi konsumen untuk 

mengingat kembali kelebihan yang dimiliki 

tokopedia, Kelebihan tampilan fisik e-

commerce Tokopedia yang memberikan 

tampilan ringan namun mudah dipakai. 

Tampilan yang ringan ini menjadi kekuatan 

bagi brand image Tokopedia yang membuat 

konsumen merasa nyaman dan familiar 

ketika menggunakan fitur aplikasi maupun 

website Tokopedia. E-commerce Tokopedia 

juga menawarkan banyak pilihan produk 

sehingga konsumen memiliki presepsi bila 

mencari kebutuhan atau produk tertentu 

akan teringat dengan Tokopedia. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat 

diasumsikan bahwa Tokopedia telah 

memiliki brand strength yang dapat 

mempengaruhi ingatan konsumen dan 

menjadi image yang terus diingat konsumen, 

menurut Keller (1993) brand strengths 

bergantung pada bagaimana informasi dapat 

terukir dalam memori konsumen dan 

bagaimana hal tersebut dipertahankan 
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sebagai bagian dari brand image 

(tersimpan). 

     Berdasakan hasil penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian ini, Tokopedia 

membangun keunikan dalam presepsi 

konsumen yang menjadi pembeda dengan 

brand lainnya. Brand uniqueness Tokopedia 

telah mempunyai atribut point of uniqueness 

yang tidak dimiliki brand lain. Konsumen 

setuju bahwa ketika mencari suatu produk 

dalam mesin pencaharian website Tokopedia 

sering menjadi rujukan teratas 

(direkomendasi oleh mesin pencaharian). 

Konsumen juga setuju dengan presepsi 

Tokopedia yang ramah dan merangkul 

masyarakat agar menjadi mandiri dan dapat 

memulai usahanya sendiri melalui 

tokopedia. Ketika membuat iklan Tokopedia 

mengemasnya dengan seksama. Agar dapat 

diingat di benak konsumen, Tokopedia 

memilih bintang iklan internasional yaitu 

BTS yang memiliki efek yang kuat dan 

sesuai dengan brand image Tokopedia. 

Namun iklan tidak menghilangkan point 

uniqueness Tokopedia sebagai e-commerce 

asli negeri Indonesia iklan BTS pun 

menggunakan bahasa Indonesia



21 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

     Konsumen dari e-commerce Tokopedia 

sebagian besar berasal dari generasi milenial 

yang bekerja sebagai pegawai swasta. 

Konsumen Tokopedia  mayoritas 

menggunakan e-commerce cukup sering 

sekitar per dua hari sekali. Dalam 

memasarkan dan membangun brand image, 

Tokopedia cukup sering mempromosikan 

brand melalui iklan yang hampir setiap hari 

konsumen dapat melihat iklan tersebut. 

     Hasil penelitian pada brand image 

Tokopedia berdasakan analisis satatistik 

menunjukan presepsi kosumen yang baik, 

hasil yang baik ini dikarenakan brand Image 

Tokopedia telah memilki aspek yang 

diperlukan dalam membangun image suatu 

merek. Brand strengths Tokopedia membuat 

konsumen dengan mudah mengingat 

kembali brand (telah tersimpan dalam 

memori konsumen). Tokopedia juga 

memiliki aspek pembeda atau diffrensisasi 

yang memperkuat serta membangun Image 

dari e-commerce Tokopedia. Hal ini yang 

membuat Tokopedia menjadi salah satu Top 

brand e-commerce Indonesia. Meskipun 

telah menjadi Top Brand Tokopedia harus 

terus memaintain brand image karena 

kompetitor dalam bidang e-commerce 

bersaing dengan ketat dalam meraih 

perhatian konsumen. 

5.2 Implikasi Manajerial 

     Implikasi manajerial dari pembahasan 

dan hasil analisis dalam penelitian ini 

tentang presepsi konsumen terhadap brand 

ambassador dan brand image Tokopedia. 

Diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak 

terutama bagi perusahan, pemasar dan juga 

konsumen. Implikasi manajerial dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Hasil peneltian menunjukan bahwa brand 

favorability dari brand image Tokopedia 

menarik perhatian konsumen. Tokopedia 

memiliki kemampuan untuk diingat oleh 

konsumen, hal ini juga didukung dengan 

mudahnya merek Tokopedia untuk di 

ucapkan. Konsumen tidak ragu dalam 

menggunakan Tokopedia karena memiliki 

latar belakang peusahaan berasal dari 

perusahaan besar dengan credibilitas yang 

baik. 

2. brand strengths dari brand image 

Tokopedia menunjukan bahwa manajemen 

telah membangun kekuatan merek. 

Konsumen mengingat serta mengakui 

kelebihan tampilan fisik e-commerce 

Tokopedia. Namun manajemen harus terus 
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berhati- hati, karena dalam kekuatan merek 

sebuah brand harus terus berinovasi karena 

kompetitor pun terus mencari celah inovasi 

yang dapat menaikan kekuatan brand. 

3. Brand Uniqueness juga salah satu 

pembangun brand image yang penting. 

Manjemen perlu mengetahuin point of 

difference merek dengan merek yang 

lainnya. Tanpa keunikan, suatu brand akan 

sulit untuk mempengaruhi atau masuk 

kedalam ingatan konsumen. Dalam 

penelitian ini Tokopedia telah memiliki 

point of difference yang memberikan nilai 

dan pembeda dengan usaha sejenis. 

 

5.3 Saran 

     Berdasarkan dari kesimpulan dalam 

penelitiaan ini, beikut beberapa saran yang 

dapat penulis berikan. 

1. Bagi peneliti selanjutnya  

Peneliti selanjutnya dapat mencari informasi 

yang lebih mendalam dalam brand image 

dengan cara menggunakan metode 

penelitian yang berbeda seperti penelitian 

kualitatif yang dapat memberikan penjelasan 

lebih mendalam dan variatif. Peneliti juga 

dapat mengangkat kembali topic ini namun 

dengan variabel yang berbeda. 

 

2. Saran bagi perusahaan  

Saran yang disampaikan oleh penulis kepada 

perusahaan Tokopedia agar dapat 

mempertahankan posisi teratas dalam 

peringkat e-commerce secara nasional 

dengan cara terus berinovasi dan mengamati 

inovasi ataupun cara pemasaran terbaru 

yang dilakukan oleh perusahaan kompetitor 

lainnya. Lebih mengoptimalkan fitur-fitur 

aplikasi dan menambahkan fitur yang belum 

ada, seperti dalam sistem pengiriman cash 

on delivery. 
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