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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Di era globalisasi ini, merek akan menjadi sangat penting karena 

atribut-atribut lain dari kompetisi, misalnya atribut produk, relatif mudah 

ditiru. Karena itu, perusahaan harus mengelola secara terus-menerus 

intangible asset-nya, seperti brand equity (ekuitas merek) (Durianto, Sugiarto 

dan Budiman, 2004). Ekuitas merek tidak tercipta begitu saja. Penciptaan, 

pemeliharaan, dan perlindungan harus ditangani secara profesional. Merek 

yang prestisius adalah merek yang memiliki ekuitas sehingga memiliki daya 

tarik di mata konsumen (Durianto, Sugiarto dan Budiman, 2004). 

Merek (brand) telah menjadi elemen krusial yang berkontribusi 

terhadap kesuksesan sebuah organisasi, baik perusahaan bisnis maupun 

nirlaba, pemanufaktur maupun penyedia jasa, dan organisasi lokal maupun 

global. Riset merek selama ini masih didominasi sektor consumer markets, 

terutama dalam kaitannya dengan produk fisik berupa barang (Webster & 

Keller dalam Tjiptono, 2005). Kendati demikian, literatur merek mulai 
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berkembang pula untuk sektor jasa (contohnya, Berry, 2000, de Chernatony & 

Segal-Horn, 2001, 2003; Krishnan & Harline, 2001) (Tjiptono, 2005).  

Fenomena persaingan di era globalisasi semakin mengarahkan sistem 

perekonomian dari negara manapun ke arah mekanisme pasar, yang pada 

akhirnya memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan pangsa pasar. 

Salah satu aset untuk mencapai keadaan tersebut adalah melalui merek 

produk, yang dewasa ini berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi suatu 

perusahaan. 

Biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam meluncurkan merek 

baru ke pasar kira-kira sebesar $ 100 juta, dengan 50 persen kemungkinan 

gagal (Crawford dalam Cobb-Walgren, Ruble dan Donthu, 1995). Oleh karena 

itu, tidak heran jika banyak perusahaan membeli sebuah merek dengan harga 

yang sangat mahal. Hal ini bisa terlihat pada aktivitas merger dan akuisi yang 

sering terjadi baik di pasar Indonesia maupun Internasional. Sebagai contoh 

merger yang terjadi pada bank Mandiri, bank Permata, akuisisi Indofood atas 

bogasari, dan akuisisi Kalbe Farma atas Dankos Lab. Dalam skala 

internasional, terjadi merger antara Daimler-Benz dengan Crysler, Exxon 

dengan Mobil Oil, Pharmacia dengan Upjohn, akuisisi Singapore 

Technologies Telemedia (STT) atas Indosat, akuisisi Sony atas Columbia 

Picture dan merger antara America On Line dengan Time Warner senilai $ 

165 milyar yang terjadi pada bulan Januari 2000. Semua contoh di atas 

dilakukan oleh perusahaan demi mendapatkan keunggulan kompetitif, salah 

satunya adalah mendapatkan nilai tambah (added value) bagi produk dengan 

mendapatkan merek yang telah eksis di pasar.   
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Sebuah merek yang terkenal dan terpercaya merupakan asset yang tak 

ternilai. Perusahaan mengembangkan merek agar mereka dapat bersaing di 

pasar.  Salah satu konsep yang kemudian menjadi pilar teori tentang ekuitas 

merek adalah konsep dari Aaker (1991) dalam Cobb-Walgren, Ruble dan 

Donthu (1995), yang menurutnya ekuitas merek terdiri dari brand awareness, 

brand associations, perceived quality dan brand loyalty. Ekuitas merek dapat 

didiskusikan dari perspektif investor, perusahaan, retailer atau konsumen 

(Cobb-walgren, Ruble dan Donthu, 1995). Dalam penelitian ini akan mengacu 

kepada ekuitas merek yang berbasis konsumen (customer-based brand equity), 

sebuah merek memiliki ekuitas sebesar pengenalan konsumen atas merek 

tersebut dan menyimpannya dalam memori mereka beserta asosiasi merek 

yang mendukung, kuat, dan unik (Shimp, 2003). 

Bagi perusahaan yang sadar akan makna penting dan strategisnya 

merek, ekuitas merek menjadi hal yang selalu diperhatikan dan 

pengukurannya dilakukan secara teratur, karena ekuitas merek dapat dianggap 

sebagai tambahan arus kas yang diperoleh melalui pengaitan nama merek 

dengan produk/jasa yang mendasarinya (Biel, 1992) seperti dikutip oleh 

Cobb-Walgren, Ruble dan Donthu (1995). 

Terdapat dua pendekatan utama dalam pengukuran ekuitas merek, 

yaitu pendekatan berbasis keuangan dan konsumen. Dalam pengukuran 

ekuitas merek dengan pendekatan berbasis keuangan, Simon dan Sullivan 

(1993) dalam Cobb-Walgren, Ruble dan Donthu (1995) menggunakan 

pergerakan harga saham untuk mengetahui ekuitas merek, karena harga saham 

merefleksikan prospek masa depan dari merek. Mahajan, Rao dan Srivastava 
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(1991) menggunakan nilai potensial merek pada perusahaan yang diakuisisi 

sebagai indikator ekuitas merek. Sedangkan pengukuran ekuitas merek dengan 

pendekatan berbasis konsumen biasanya terbagi menjadi dua kelompok: 

meliputi persepsi konsumen (awareness, brand associations, perceived 

quality) dan perilaku konsumen (brand loyalty, keinginan untuk membayar 

produk dengan harga tinggi). Para pakar pemasaran menganggap pendekatan 

berbasis konsumen lebih penting dan relevan untuk diadopsi karena pada 

akhirnya konsumenlah yang menentukan ekuitas suatu merek. Namun kedua 

pendekatan tersebut sangat berguna dan aplikasinya harus disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

Sesuai dengan instrumen yang dikembangkan oleh Fandy Tjiptono 

2005, maka penelitian ini akan mengukur empat komponen ekuitas merek 

yaitu kesadaran merek (brand awareness), asosiasi/citra merek (brand 

associations), persepsi/kesan terhadap kualitas (perceived quality) dan 

loyalitas merek (brand loyalty), kemudian diujikan pengaruhnya terhadap niat 

beli (purchase intentions). Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian 

pada kategori perusahaan jasa, yaitu restoran. Peneliti menggunakan 

perusahaan jasa karena selama ini kebanyakan dari penelitian adalah mengenai 

produk. Dan hasil penelitian-penelitian tersebut tidak sepenuhnya relevan 

ketika diterapkan pada perusahaan jasa (Smith dalam Cobb-Walgren, Ruble 

dan Donthu, 1995).  

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah Rumah Makan Ayam 

Bakar Wong Solo. Alasan pemilihan objek ini adalah bahwa pesatnya 

perkembangan bisnis rumah makan ini dengan mempertimbangkan merek 
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(brand) sebagai salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan 

bisnis. Sejak berdirinya (1991), Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo telah 

memiliki lebih dari 50 outlet yang tersebar di seluruh pelosok nusantara dan di 

luar Indonesia. Ini membuktikan begitu pesatnya perkembangan bisnis rumah 

makan Ayam Bakar Wong Solo. Disamping itu, pengembangan bisnis dengan 

sistem waralaba (franchise) membuktikan peran merek dalam perkembangan 

bisnis sangatlah besar. 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo sampai dengan saat ini telah 

memiliki merek yang sangat terkenal. Dengan istilah poligami yang kerap kali 

diangkat sebagai tema dalam berbagai acara televisi dan beberapa media, 

sekaligus menggambarkan profil Puspo Wardoyo sebagai pemilik Rumah 

Makan Ayam Bakar Wong Solo, ternyata sangat berpengaruh terhadap 

keberadaan merek rumah makan ini dibenak masyarakat. Kekuatan merek 

rumah makan ini yang ditandai dengan kuatnya posisi merek di benak 

masyarakat menandakan besarnya kesadaran merek atau brand awareness 

terhadap merek rumah makan Ayam Bakar Wong Solo. Brand association 

atau asosiasi terhadap merek juga menjadi salah satu faktor keberhasilan 

rumah makan Ayam Bakar Wong Solo dalam hal pembangunan citra merek di 

mata konsumen. Asosiasi merek yang ada, pada akhirnya menciptakan suatu 

nilai bagi rumah makan ini dan bagi para pelanggan, hal ini disebabkan bahwa 

asosiasi merek dapat membantu proses penyusunan informasi untuk 

membedakan merek satu dengan merek yang lain. Beberapa hal seperti 

seringnya restoran ini dikunjungi, harga yang terjangkau, kenyamanan, serta 

suasana tradisional menjadi faktor pembentuk brand association rumah makan 
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Ayam Bakar Wong Solo. Selanjutnya, kesan terhadap kualitas juga menjadi 

sesuatu yang sangat diperhatikan oleh rumah makan ini. Hal ini dapat ditandai 

dengan karakter karyawan restoran. Ketepatan waktu menghidangkan 

makanan, busana yang rapi dan bersih, tingkat pemahaman karyawan terhadap 

menu dan keterampilan karyawan, menjadi titik tolak terbentuknya kesan 

kualitas rumah makan ini. Beberapa hal lain yang membentuk kesan kualitas 

adalah variasi dan kekhasan menu makanan rumah makan Ayam Bakar Wong 

Solo. Komponen terakhir pembentuk ekuitas merek adalah brand loyalty atau 

kesetiaan merek. Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo memiliki berbagai 

karakter pelanggan yang memiliki tingkatan loyalitas yang beragam. Tidak 

sedikit pelanggan yang sangat loyal yang berasal dari para karyawan 

perusahaan di Surakarta. Terdapat juga konsumen dari luar kota Surakarta 

yang sengaja mencari rumah makan Ayam Bakar Wong Solo sebagai 

alternatif utama dalam mengkonsumsi makanan karena kekhasan rasa dan 

suasananya. Hal ini menandakan loyalitas konsumen terhadap merek rumah 

makan Ayam Bakar Wong Solo yang besar. 

 Dari pemaparan latar belakang dan berbagai fenomena yang berkaitan 

dengan merek diatas, maka akan sangat menarik ketika hubungan antara 

komponen pembentuk ekuitas merek dengan niat pembelian secara empiris 

diketahui. Untuk itu, penulis ingin mengungkapkan apakah terdapat hubungan 

yang signifikan antara brand awarenesss, brand association, perceived quality 

dan brand loyalty sebagai komponen pembentuk ekuitas merek dengan niat 

pembelian (purchase intentions) konsumen melalui sebuah penelitian yang 

berjudul ANALISIS PENGARUH KOMPONEN PEMBENTUK BRAND 
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EQUITY TERHADAP PURCHASE INTENTIONS (Studi pada Rumah 

Makan Ayam Bakar Wong Solo di Kota Surakarta) 

 

 

B. RUMUSAN PERMASALAHAN 

Operasionalisasi Brand Equity dalam penelitian ini meliputi persepsi 

konsumen dan perilaku konsumen. Kedua operasionalisasi tersebut kemudian 

dijabarkan menjadi brand awareness, brand associations, perceived quality 

dan brand loyalty. Jadi dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara brand awareness 

terhadap purchase intentions? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara brand associations 

terhadap purchase intentions? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara perceived quality 

terhadap purchase intentions? 

4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara brand loyalty terhadap 

purchase intentions? 

5. Apakah secara bersama-sama komponen pembentuk brand equity 

berpengaruh signifikan terhadap purchase intentions? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara brand awareness 

terhadap purchase intentions. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara brand associations 

terhadap purchase intentions. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara perceived quality 

terhadap purchase intentions. 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara brand loyalty terhadap 

purchase intentions. 

5. Untuk mengetahui ada tidaknnya pengaruh yang signifikan antara 

komponen pembentuk brand equity secara bersama-sama terhadap 

purchase intentions. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh komponen pembentuk ekuitas merek 

(brand equity) terhadap niat pembelian (purchase intentions) 

konsumen. 

2. Bagi akademisi 
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Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi 

penelitian-penelitian berikutnya dan diharapkan penelitian berikutnya 

mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam 

penelitian ini 

 

3. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam 

kaitannya dengan komponen pembentuk ekuitas merek yang 

berpengaruh terhadap purchase intentions pada perusahaan jasa 

khususnya restoran. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

A. Merek 

Era globalisasi telah meruntuhkan dinding pembatas negara dan semakin 

mendekatkan negara dalam hal perdagangan. Hal ini mengakibatkan persaingan 

yang sangat ketat dan banyak produk dalam satu kategori bersaing satu sama lain 

untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

Kondisi seperti inilah yang membuat mengharuskan suatu produk 

mempunyai bargaining yang kuat di mata konsumen. Ada banyaknya pilihan 

mengharuskan konsumen memilih beberapa jenis produk yang menurut mereka 

paling baik dari paling sesuai dengan diri mereka dalam segala hal. Klaim dan 

janji-janji oleh produk semakin banyak ditawarkan melalui berbagai media dan 

saluran distribusi. Dalam kondisi seperti inilah merek berperan.  

Pada awalnya merek hanyalah sebuah tanda agar konsumen dapat 

membedakan satu produk dengan produk lainnya. Merek juga membantu agar 
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konsumen lebih mudah mengingatnya sehingga mempermudah pengambilan 

keputusan ketika melakukan pembelian (Susanto dan Wijarnako, 2004). 

Merek yang kuat merupakan aset tak berwujud (intangible asset) yang 

sangat berharga bagi perusahaan dan merupakan alat pemasaran yang sangat 

strategis dan utama. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh ketika kekuatan 

merek telah dimiliki oleh sebuah perusahaan yang akhirnya akan menciptakan 

keuntungan finansial yang berkelanjutan. 

A. Definisi dan Perspektif Merek 

Menurut UU Merek No.15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1, merek 

adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, 

susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau 

jasa”. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi merek versi 

American Marketing Association. Merek didefinisikan sebagai nama, 

istilah, tanda, simbol atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut. 

Tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa 

yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan 

oleh pesaing. Berdasarkan kedua definisi ini, secara teknis apabila seorang 

pemasar membuat nama, logo atau simbol baru untuk sebuah produk baru, 

maka ia telah menciptakan sebuah merek (Tjiptono, 2005).   

Definisi lain dari merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, 

simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan 

untuk mengenali produk atau jasa dari seorang atau kelompok penjual dan 
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untuk membedakannya dari produk atau jasa dari seorang atau kelompok 

penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing (Kotler dan 

Amstrong, 1997:283). 

Sedangkan  menurut Webster’s dalam Rangkuti (2002:10) adalah 

sebagai berikut: 

To mark with a stencil, as a box, cask, etc, in order to give a 
description of the conents or the name of the manufacturer. We may 
assume for the ease of understanding that “brand” is refers to the 
particular name, logo, or design a manufacturer uses to identify its 
products. 

 

Dalam pengertian tersebut pada intinya merek digunakan untuk 

menandai sesuatu dengan tujuan untuk memberikan gambaran dari sisi 

ataupun nama perusahaan, dimana dapat dianggap bahwa merek dapat 

mewakili nama, logo, rancangan tertentu suatu perusahaan yang digunakan 

untuk mengidentifikasi produknya. 

Nama merek yang paling efektif, mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut (Lamb, Hair, dan McDaniel, 2001:423): 

A. mudah untuk diucapkan (baik pembeli domestik maupun luar 

negeri), 

B. mudah untuk dikenali, 

C. mudah untuk diingat, 

D. pendek, 

E. berbeda, unik, 

F. menggambarkan produk, 
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G. menggambarkan penggunaan produk, 

H. menggambarkan manfaat dari produk, 

I. mempunyai konotasi yang positif, 

J. memperkuat citra produk yang diinginkan, 

K. secara hukum kepentingannya terlindungi baik di pasar dalam 

negeri maupun pasar luar negeri. 

Menurut Rangkuti (2002:2), merek dapat juga dibagi dalam 

pengertian lainnya seperti: 

a. Brand name (nama merek) yang merupakan bagian yang dapat 

diucapkan misalnya: Pepsodent, BMW, Toyota, dan sebagainya. 

b. Brand mark (tanda merek) yang merupakan sebagian dari merek yang 

dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain 

huruf atau warna khusus. Misalnya: simbol Toyota, gambar tiga 

berlian Mitsubishi. 

c. Trade mark (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau 

sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya 

untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini 

melindungi penjual dengan hak istimewanya untuk menggunakan 

nama merek (tanda merek). 

d. Copyright (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi 

oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual 

karya tulis, karya musik, atau karya seni. 
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Merek adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan fitur, 

manfaat, dan jasa tertentu secara konsisten pada pembeli. Merek terbaik 

menjadi jaminan kualitas. Namun, pemberian nama atau merek suatu 

produk hendaknya tidak hanya merupakan suatu simbol, karena merek 

memiliki enam tingkat pengertian (Rangkuti, 2002:3-4) 

a. Atribut 

Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan 

agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja 

yang terkandung dalam suatu merek. Contoh: BMW seri 7 merupakan 

merek mobil yang dirancang dengan kualitas tinggi, selalu menjaga 

keamanan. Bergengsi, berharga jual mahal serta dipakai oleh para 

senior eksekutif perusahaan multinasional. 

b. Manfaat 

Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen 

tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Produsen harus dapat 

menerjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional, maupun 

emosional. Atribut “aman” dapat diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional, yaitu tidak perlu mengganti fungsi rem serta balon 

pelindung baik dari depan maupun dari samping kiri dan kanan. 

Manfaat fungsional ini dapat juga diterjemahkan ke dalam manfaat 

emosional yaitu “Selama mengendarai BMW seri 7, saya merasa aman 

dan menyenangkan”. Selain itu, atribut-atribut lain juga harus dapat 
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diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh 

konsumen. 

c. Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek 

yang memiki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek 

yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek 

tersebut. 

d. Budaya  

Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya Mercedes mewakili 

budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja 

yang efisien, dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. 

e. Kepribadian 

Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para 

penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, 

kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek 

yang ia gunakan. 

f. Pemakai 

Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. 

Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-

orang terkenal untuk penggunaan mereknya. Misalnya, untuk 

menggambarkan orang yang sukses selalu menggunakan BMW seri 7. 
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Apabila suatu perusahaan memperlakukan merek hanya sekedar 

suatu nama, maka perusahaan tersebut tidak melihat tujuan merek yang 

sebenarnya. Tantangan dalam pemberian merek adalah mengembangkan 

satu set makna yang mendalam untuk merek tersebut (distinctive values). 

Dengan enam tingkat pengertian merek tersebut, perusahaan harus 

menentukan pada tingkat mana ia akan menanamkan identitas merek. 

Mempromosikan atribut merek saja merupakan satu kesalahan (Rangkuti, 

2002). Pertama, konsumen tidak begitu tertarik pada atribut merek 

dibandingkan dengan manfaat merek. Kedua, pesaing dapat dengan mudah 

meniru atribut tersebut. Ketiga, atribut yang sekarang mungkin nanti akan 

kurang bernilai, sehingga merugikan merek yang terlalu terikat pada 

atribut tersebut.  

Merek merupakan hal yang sangat penting, baik bagi konsumen 

maupun produsen. Dari sisi konsumen, merek mempermudah pembelian. 

Merek juga membantu menyakinkan konsumen bahwa mereka akan 

mendapatkan kualitas yang konsisten ketika mereka membeli produk 

tersebut. 

Dari sisi produsen, merek dapat dipromosikan. Merek dapat 

dengan mudah diketahui ketika diperlihatkan atau ditempatkan dalam 

suatu display. Selain itu, merek dapat dipakai untuk mengurangi 

perbandingan harga, karena merek adalah salah satu faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam membandingkan produk-produk sejenis yang 

berbeda. 

B. Peranan dan manfaat Merek 
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Menurut Rangkuti (2002) merek merupakan sebuah nama atau 

simbol (seperti logo, merek dagang, desain kemasan, dan sebagainya) 

yang dibuat untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. 

Merek dapat juga dijadikan ciri untuk membedakan satu produk dari 

produk pesaing. Merek yang telah dipatenkan dapat membuat produk 

tersebut menjadi lebih terlindungi dari upaya pemalsuan dan pembajakan.   

Dalam era globalisasi ini, peranan merek menjadi sangat penting 

kerena pembedaan satu produk dari produk lainnya sangat tergantung pada 

merek yang ditampilkan. Merek yang memiliki asosiasi merek yang unik 

dapat dibuat berdasarkan atribut produk yang unik, nama yang unik, 

kemasan yang unik serta didukung oleh strategi distribusi dan iklan yang 

sesuai cenderung lebih cepat berhasil dibandingkan merek yang biasa-

biasa saja.  

Menurut Kotler dalam Simamora (2002:3-4), keberadaan merek 

bermanfaat bagi pembeli, perantara, produsen maupun publik. Bagi 

pembeli, merek bermanfaat untuk menceritakan mutu, dan membantu 

memberi perhatian terhadap produk-produk baru yang mungkin 

bermanfaat bagi mereka. 

Bagi masyarakat, merek bermanfaat dalam tiga hal. Pertama, 

pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih 

konsisten. Kedua, meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat 

menyediakan informasi tentang produk dan tempat membelinya. Ketiga, 

meningkatkan inovasi-inovasi produk baru, karena produsen terdorong 
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menciptakan keunikan-keunikan baru guna mencegah peniruan dari 

pesaing. 

Bagi penjual, merek bermanfaat dalam empat hal. Pertama, 

memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-masalah 

yang timbul. Kedua, memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan 

atau ciri khas produk. Ketiga, memungkinkan untuk menarik sekelompok 

pembeli yang setia dan menguntungkan. Keempat, membantu penjual 

untuk melakukan segmentasi pasar. 

Kartajaya dalam Simamora (2002:3-4) menyatakan bahwa cara 

perusahaan memandang merek berbeda-beda dari satu perusahaan ke 

perusahaan yang lain, tergantung perkembangan permasaran perusahaan. 

Pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dapat digolongkan menjadi 

lima tipe. Tipe-tipe pemasaran tersebut terkait dengan situasi persaingan 

yang dihadapi oleh perusahaan. Pada saat pesaing tidak ada (perusahaan 

monopoli pasar), maka perusahaan tidak perlu melakukan pemasaran (no 

marketing). Konsumen pasti akan mencari produk karena tidak ada 

pilihan. Bagi perusahaan seperti ini, merek cukuplah sekedar nama (just a 

name). 

Tipe pemasaran kedua terjadi jika perusahaan sudah memiliki 

pesaing, tetapi pesaing yang lemah. Karena dominan, perusahaan masih 

menguasai sebagaian besar pasar dengan melakukan pemasaran masal 

(mass marketing). Memang ada kebutuhan agar produk dikenali 

konsumen, apalagi perusahaan dominan ini selalu mengklaim produknya 
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paling baik (the better one). Oleh karena itu, merek diperlukan, namun 

peranannya tidak lebih dari sekedar mengenal produk (brand awareness).  

Pada saat persaingan sudah ketat, bukan saatnya lagi bagi 

perusahaan untuk menggunakan pemasaran massal. Pasar harus 

disegmentasi, lalu dipilih segmen tertentu sebagai sasaran. Pemasaran 

demikian disebut sebagai segmented marketing. Dalam segemented 

marketing, perusahaan perlu menancapkan image yang baik tentang 

mereknya. Oleh karena itu, merek diperlukan sebagai jangkar asosiasi 

(brand assosiation). Tanpa merek tidak mungkin membentuk asosiasi. 

Jika persaingan bertambah ketat lagi, perusahaan tidak bisa lagi 

mengandalkan segmen, melainkan ceruk pasar (market niche). Ceruk pasar 

adalah bagian pasar ukurannya lebih kecil, tetapi memiliki perilaku yang 

khas. Mereka adalah sekelompok kecil pembeli yang kebutuhannya tidak 

mau dipenuhi oleh produk umum. Oleh karena itu, perusahaan perlu 

menciptakan kesan bahwa mereknya berkualitas. Jadi, bagi perusahaan 

demikian, merek adalah persepsi kualitas (perceived quality). 

Pada puncak persaingan, bagi perusahaan, bicara loyalitas (brand 

loyalty). Karena persaingan sangat banyak dan mempunyai taktik 

pemasaran yang hebat, ditambah konsumen yang tidak mau dipandang 

sebagai pembeli saja, mata kunci keberhasilan bisnis adalah kemitraan 

dengan konsumen. Itu bisa diperoleh kalau ada hubungan timbal-balik 

yang setia antara perusahaan dengan konsumen, dan hal itu bisa dicapai 

melalui individualized marketing. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



20 

Menurut Susanto dan Wijarnako (2004), merek yang kuat 

memiliki beberapa manfaat. Diantaranya, merek yang kuat akan 

membangun loyalitas dan loyalitas akan mendorong bisnis kembali 

berulang kembali. Dengan terus memelihara loyalitas pelanggan terhadap 

merek, keuntungan masa depan akan diperoleh dari pelanggan akan 

cenderung meningkat. Menurut Bob Pasikoff dalam Susanto dan 

Wijarnako (2004), peningkatan loyalitas pelanggan sebesar 5% dapat 

menaikkan keuntungan lifetime dari pelanggan hingga 100%. Selain itu, 

peningkatan loyalitas pelanggan sebesar 2% setara dengan penurunan 

biaya sebesar 10%.  

Dikatakan juga oleh Susanto dan Wijarnako (2004), merek yang 

kuat memungkinkan tercapainya harga premium, dan akhirnya 

memberikan laba yang lebih tinggi. Dengan demikian, merek yang kuat 

dalam jangka panjang dapat memberikan hasil yang lebih besar bagi para 

pemegang saham dan stakeholders.  

C. Pengertian Ekuitas Merek 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Barwise pada tahun 

1993 (Rangkuti, 2002), pada saat itu banyak praktisi periklanan 

menggunakan istilah “brand equity” (ekuitas merek). Sejak saat itu sampai 

sekarang, terdapat tiga teori yang banyak dipakai mengenai istilah brand 

equity, yaitu brand equity yang dikaitkan dengan nilai uang (financial 

value), brand equity yang dikaitkan dengan perluasan merek (brand 

extension) dan brand equity yang diukur dari perspektif pelanggan.  
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Menurut Durianto, Sugiarto dan Budiman (2004) pengukuran 

ekuitas merek telah dikembangkan oleh Aaker menjadi model Brand 

Equity Ten. Pengukuran-pengukuran dikelompokkan dalam lima kategori. 

Empat kategori yang pertama mewakili persepsi konsumen tentang suatu 

merek melalui empat dimensi ekuitas merek, yaitu loyalitas, persepsi 

kualitas, asosiasi dan kesadaran (loyalty, perceived quality, associations, 

and awareness). Kategori kelima meliputi pengukuran dua jenis perilaku 

pasar (market behaviour) yang mewakili informasi yang diperoleh 

berdasarkan pasar, dan bukan langsung dari konsumen. Aaker menyatakan 

bahwa merek memberikan “nilai” sehingga nilai total produk yang 

“bermerek” baik menjadi lebih tinggi dibandingkan produk yang dinilai 

semata-mata secara objektif. Salah satu pertimbangan yang dapat 

dikemukakan adalah reputasi tinggi merek yang baik dibangun melalui 

proses yang memakan waktu ratusan tahun. Aaker menyebut nilai tersebut 

sebagai (brand equity). Munculnya konsep ini dilatarbelakangi oleh 

pemikiran bahwa merek yang bereputasi merupakan aset yang juga dapat 

diperjualbelikan sebagaimana aset-aset perusahaan lainnya. Merek yang 

prestisius memiliki ekuitas merek yang tinggi. Semakin kuat ekuitas merek 

suatu produk, semakin kuat daya tariknya untuk menggiring konsumen 

mengonsumsi produk tersebut, yang selanjutnya akan mengantar 

perusahaan memanen keuntungan dari waktu ke waktu.  

Selanjutnya Aaker dalam Simamora (2002:47) mendefinisikan 

ekuitas merek sebagai seperangkat aset atau kewajiban yang dimiliki 
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nama, merek atau simbol, yang dapat menambah atau mengurangi nilai 

produk, atau layanan.  

Lebih lanjut menurut Hana dan Wozniak dalam Simamora 

(2002:49), ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan merek 

kepada produk. Ekuitas itu dianggap ada jika merek itu memberikan nilai 

tambah, jika tidak memberikan nilai tambah apalagi jika dapat mengurangi 

nilai produk berarti tidak ada ekuitas merek. Sedangkan menurut Lamb, 

Hair dan Mcdaniel (2001:422), ekuitas merek didefinisikan sebagai nilai 

dari perusahaan dan nama merek.. 

D. Manfaat Ekuitas Merek 

Dalam ekuitas merek, konsumen dibantu dalam menafsirkan, 

memproses, dan menyimpan informasi mengenai produk dan merek. 

Ekuitas merek juga mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian (baik itu karena pengalaman masa lalu 

dalam menggunakan merek tersebut, maupun kedekatan dengan merek dan 

karakteristiknya). Selain itu, yang lebih penting adalah kenyataan bahwa 

persepsi kualitas dan asosiasi merek dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen dalam menggunakan produk (Simamora, 2002:48).  

Dijelaskan lebih lanjut oleh Simamora dalam bukunya Aura 

merek: 7 Langkah Membangun Merek yang Kuat, bagi perusahaan, 

ekuitas merek memiliki potensi untuk menambah nilai dengan lima cara, 

yaitu: 
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a. Ekuitas merek dapat memperkuat program memikat para 

konsumen baru, atau merangkul kembali konsumen lama. 

b. Empat dimensi merek yang terakhir dapat menguatkan loyalitas 

merek. Persepsi kualitas, asosiasi merek, dan nama yang terkenal 

dapat memberikan alasan untuk membeli dan dapat mempengaruhi 

kepuasan penggunaan. 

c. Ekuitas merek memungkinkan margin yang lebih tinggi dengan 

menjual produk pada harga optimum (premium pricing) dan 

mengurangi ketergantungan pada promosi. 

d. Ekuitas merek dapat memberikan landasan pertumbuhan dengan 

melakukan perluasan merek. 

e. Ekuitas merek dapat memberi dorongan bagi saluran distribusi. 

Sedangkan menurut Goodyear dalam Simamora (2002:49), merek 

yang kuat memperoleh manfaat-manfaat berikut ini: 

a. Loyalitas memungkinkan terjadinya pembelian/transaksi berulang 

atau jika konsumen tersebut merupakan commited buyer, tidak 

hanya terhenti pada pembelian ulang, namun konsumen tersebut 

juga dapat menganjurkan/merekomendasikannya kepada orang 

lain. 

b. Merek yang kuat memungkinkan perusahaan menetapkan harga 

yang lebih tinggi (premium), yang berarti margin yang lebih tinggi 

bagi perusahaan. 
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c. Merek yang kuat akan memberikan kredibilitas pada produk lain 

yang menggunakan merek tersebut. 

d. Merek yang kuat memungkinkan return yang lebih tinggi. 

e. Merek yang kuat memungkinkan diferensiasi relatif dengan 

pesaing yang jelas, bernilai dan berkesinambungan. 

f. Merek yang kuat memungkinkan fokus internal yang jelas. 

g. Merek yang kuat, dapat menciptakan toleransi konsumen terhadap 

kesalahan produk atau perusahaan, melalui loyalitas yang tinggi 

terhadap merek tersebut. 

h. Merek yang kuat menjadi faktor yang menarik karyawan-karyawan 

berkualitas, sekaligus mempertahankan karyawan-karyawan (yang 

puas). 

i. Merek yang kuat dapat menarik konsumen untuk hanya 

menggunakan faktor merek dalam pengambilan keputusan 

pembelian. 

E. Unsur-unsur Brand Equity 

Menurut Aaker (1996:8) dalam Rangkuti (2002:39),  

“Brand equity is a set of assets (and liabilities) linked to a brand’s name 
and symbol that adds to (or subtracts from) the value provided by a 
product or service to a firm and that firm’s customer. The major asset 
categories are: Brand awreness; Perceived Quality; Brand Associations 
and Brand Loyalty.” 

 

 

Kesan Kualitas 

Kesadaran Merek 
Asosiasi Merek 
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Gambar II.1, Diagram Konsep Brand Equity 

Sumber: Freddy Rangkuti 2002 (The Power of Brand) 

 

a. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Kesadaran merek adalah merupakan informasi mengenai 

tingkat kemampuan konsumen untuk mengenal dan mengingat 

keberadaan suatu produk (Umar, 2000:425). Peran brand awareness 

dalam keseluruhan brand equity tergantung dari sejauh mana tingkatan 

kesadaran yang dicapai oleh suatu merek. 

Tingkatan kesadaran merek secara berurutan dapat 

digambarkan sebagai suatu piramida seperti di bawah ini: 
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Gambar II.2, Diagram piramida Brand Awareness 

Sumber: Freddy Rangkuti 2002 (The Power of Brand) 

Penjelasan mengenai piramida brand awareness dari tingkat terendah 

sampai tingkat tertinggi adalah: 

 

 

a. Unware of brand (tidak menyadari merek) 

Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran 

merek, di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. 

b. Brand recognition (pengenalan merek) 

Tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting pada saat 

seseorang pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan 

pembelian. 

c. Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek) 

Pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan 

seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas 

produk. Hal ini diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa 

Unware of Brand 
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bantuan, karena berbeda dari tugas pengenalan, responden tidak perlu 

dibantu untuk memunculkan merek tersebut. 

d. Top of mind (puncak pikiran) 

Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan 

pengingatan dan ia dapat menyebutkan satu nama merek, maka merek 

yang paling banyak disebutkan pertama kali merupakan puncak 

pikiran. Dengan kata lain, merek tersebut merupakan merek utama dari 

berbagai merek yang ada di dalam benak konsumen. 

 

 

 

b. Asosiasi Merek (Brand Associations) 

Menurut Aaker (1996:160) dalam Rangkuti (2002), asosiasi 

merek diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan ingatan 

mengenai merek. Asosiasi merek tidak hanya eksis, namun juga 

memiliki suatu tingkat kekuatan. Keterkaitan pada suatu merek akan 

lebih kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau penampakan 

untuk mengkomunikasikannya. Berbagai asosiasi yang diingat 

konsumen dapat dirangkai sehingga membentuk citra tentang merek 

atau brand image di dalam benak konsumen. Secara sederhana, 

pengertian brand image adalah sekumpulan asosiasi yang terbentuk di 

benak konsumen. Konsumen yang terbiasa menggunakan merek 
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tertentu cenderung memiliki konsistensi terhadap brand image atau hal 

ini disebut juga dengan kepribadian merek (brand personality). 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar II.3, Diagram Nilai Brand Associations 

Sumber: Freddy Rangkuti 2002 (The Power of Brand) 

Selanjutnya apabila para konsumen beranggapan bahwa 

merek tertentu secara fisik berbeda dari merek pesaign, citra merek 

tersebut akan melekat secara terus-menerus sehingga dapat membentuk 

kesetiaan terhadap merek terntentu, yang disebut dengan loyalitas 

merek (brand loyalty). 

Asosiasi merek dapat menciptakan suatu nilai bagi 

perusahaan dan para pelanggan, karena ia dapat membantu proses 

penyusunan informasi untuk membedakan merek yang satu dari merek 

yang lain.  

c. Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan 

Membantu proses/ 
Penyusunan informasi 

Diferensiasi/posisi 

Alasan untuk membeli 

Menciptakan sikap/ 
Perasaan positip 

Basis perluasan 

Asosiasi Brand 
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berkaitan dengan maksud yang diharapkan. Kesan kualitas 

memberikan nilai dalam beberapa bentuk seperti dapat dilihat pada 

diagram berikut: 

 

 

 

 

  

Gambar II.4, Diagram Nilai dari Perceived Quality 

Sumber: Freddy Rangkuti 2002 (The Power of Brand) 

 

Terdapat lima keuntungan kesan kualitas. Keuntungan 

pertama adalah alasan membeli. Kesan kualitas sebuah merek 

memberikan alasan yang penting untuk membeli. Hal ini 

mempengaruhi merek-merek mana yang harus dipertimbangkan, dan 

selanjutnya mempengaruhi merek apa yang akan dipilih. Keuntungan 

kedua adalah diferensiasi. Artinya, suatu karakteristik penting dari 

merek adalah posisinya dalam dimensi kesan kualitas. Keuntungan 

ketiga adalah harga optimum. Kuntungan ketiga ini memberikan 

pilihan-pilihan di dalam menetapkan harga optimum (premium price). 

Keuntungan keempat ini memiliki arti penting bagi para distributor, 

pengecer serta berbagai saluran distribusi lainnya, karena hal itu sangat 

membantu perluasan distribusi. Kuntungan kelima adalah perluasan 

Diferensiasi/posisi 

Harga optimum 

Minat saluran distribusi 

Perluasan brand 

Kesan kualitas 

Alasan untuk membeli 
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merek. Kesan kualitas dapat dieksploitasi dengan cara mengenalkan 

berbagai perluasan merek, yaitu dengan menggunakan merek tertentu 

untuk masuk kedalam kategori produk baru. 

d. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Brand loyalty (loyalitas merek) merupakan suatu ukuran 

keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek (Durianto, Sugiarto, 

Sitinjak, 2001:126 dalam Arvianti, 2004). Sedangkan menurut Sutisna 

(2001: 41) dalam Arvianti (2004) menyebutkan loyalitas merek 

sebagai sikap yang menyenangi terhadap suatu merek yang 

dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu 

sepanjang waktu. 

Pengertian loyalitas merek menurut Rangkuti (2002) adalah 

ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Loyalitas 

merek merupakan inti dari brand equity yang menjadi gagasan sentral 

dalam pemasaran, karena hal ini merupakan satu ukuran keterkaitan 

seorang pelanggan pada sebuah merek. Apabila loyalitas merek 

meningkat, maka kerentanan kelompok pelanggan dari serangan 

kompetitor dapat dikurangi. Hal ini merupakan suatu indikator dari 

brand equity yang berkaitan dengan perolehan laba di masa yang akan 

datang karena loyalitas merek secara langsung dapat diartikan sebagai 

penjualan di masa depan. 

Loyalitas memiliki tingkatan sebagaimana dapat dilihat pada 

diagram berikut: 
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Gambar II.5, Diagram piramida Brand Loyalty 

Sumber: Freddy Rangkuti 2002 (The Power of Brand) 

 

Berdasarkan piramida loyalitas di atas, dapat dijelaskan 

bahwa: 

i. Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak loyal atau 

sama sekali tidak tertarik pada merek-merek apapun yang 

ditawarkan. Dengan demikian, merek memainkan peran yang kecil 

dalam keputusan pembelian. Pada umumnya, jenis konsumen 

seperti ini suka berpindah-pindah merek atau disebut tipe 

konsumen switcher atau price buyer (konsumen lebih 

memperhatikan harga di dalam melakukan pembelian). 

ii. Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk 

yang ia gunakan, minimal ia tidak mengalami kekecewaan. Pada 

dasarnya, tidak terdapat dimensi ketidakpuasan yang cukup 

memadai untuk mendorong suatu perubahan, terutama apabila 

Commited 

Menyukai merek 

Pembeli yang puas 
denga biaya peralihan 

Berpindah-pindah, peka terhadap 
perubahan harga, tidak ada loyalitas merek 

Pembeli yang puas/bersifat kebiasaan, 
tidak ada masalah untuk beralih 
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pergantian ke merek lain memerlukan suatu tambahan biaya. Para 

pembeli tipe ini dapat disebut tipe kebiasaan (habitual buyer). 

iii. Tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas, namun mereka 

memikul biaya peralihan (switching cost), baik dalam waktu, uang 

atau resiko sehubungan dengan upaya untuk melakukan pergantian 

ke merek lain. Kelompok ini biasanya disebut dengan konsumen 

loyal yang merasakan adanya suatu pengorbanan apabila ia 

melakukan pergantian ke merek yang lain. Para pembeli tipe ini 

disebut satisfied buyer. 

iv. Tingkat keempat adalah konsumen benar-benar menyukai merek 

tersebut. Pilihan mereka terhadap suatu merek dilandasi pada suatu 

asosiasi, seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam 

menggunakannya, atau kesan kualitas yang tinggi. Para pembeli 

pada tingkat ini disebut sahabat merek, karena terdapat perasaan 

emosional dalam menyukai merek. 

v. Tingkat teratas adalah para pelanggan setia. Mereka mempunyai 

suatu kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna satu 

merek. Merek tersebut sangat penting bagi mereka baik dari segi 

fungsinya, maupun sebagai ekspresi mengenai siapa mereka 

sebenarnya (commited buyers). 

Loyalitas merek para pelanggan yang ada mewakili suatu aset 

strategis dan jika dikelola dan dieksploitasi dengan benar akan 
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mempunyai potensi untuk memberikan nilai dalam beberapa bentuk 

seperti yang diperlihatkan dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.6, Diagram Nilai dari Brand Loyalty 

Sumber: Freddy Rangkuti 2002 (The Power of Brand) 

 

Perusahaan memiliki basis pelanggan yang mempunyai 

loyalitas merek yang tinggi dapat mengurangi biaya pemasaran 

perusahaan karena biaya untuk mempertahankan pelanggan jauh lebih 

murah dibandingkan mendapatkan pelanggan baru. Keuntungan kedua, 

loyalitas merek yang tinggi dapat meningkatkan perdagangan. 

Loyalitas yang kuat akan meyakinkan pihak pengecer untuk memajang 

di rak-raknya, karena mereka mengetahui bahwa para pelanggan akan 

mencantumkan merek-merek tersebut dalam daftar belanjanya. 

Keuntungan ketiga, dapat menarik minat pelanggan baru karena 

mereka memiliki keyakinan bahwa membeli produk bermerek terkenal 

minimal dapat mengurangi resiko. Keuntungan keempat adalah 

loyalitas merek memberikan waktu, semacam ruang bernafas, pada 

suatu perusahaan untuk cepat merespons gerakan-gerakan pesaing.  

Peningkatan perdagangan 

Menciptakan customer baru: 
a. Menciptakan 

kesadaranmerek 
b. Meyakinkan kembali 

Waktu merespon 

Loyalitas Merek 

Pengurangan biaya 
pemasaran 
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B. Niat Pembelian Konsumen 

1. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen 

Untuk memahami perilaku konsumen, pemasar harus mengetahui 

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan 

pembelian suatu produk atau jasa. Faktor-faktor tersebut menurut Kotler 

(1997:153) adalah: 

 

a. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang luas dan mendalam 

terhadap perilaku. Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku 

yang paling mendasar. 

1) Budaya, adalah kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi keinginan 

dan tingkah laku yang dipelajari oleh seseorang anggota 

masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. 

2) Sub-budaya, adalah bagian dari kebudayaan. Sub-budaya adalah 

sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai sama 

berdasarkan pengalaman hidup dan situasi. Sub-budaya termasuk 

nasionalitas, agama, kelompok ras, dan wilayah geografi. 
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3) Kelas sosial, adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan 

teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat dan 

tingkah laku yang serupa. 

b. Faktor Sosial 

Sebagai tambahan atas faktor kebudayaan, perilaku seorang 

konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti: 

1) Kelompok acuan, adalah kelompok-kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan 

perilaku seseorang. 

2) Keluarga, adalah tempat dimana individu pertama kali mulai 

tumbuh dan bersosialisasi. Anggota keluarga membentuk 

referensi yang paling berpengaruh dalam membentuk perilaku 

konsumen. Pemsaar perlu menentukan anggota keluarga mana 

yang biasanya mempunyai pengaruh paling besar dalam memilih 

suatu produk. 

3) Peranan dan status, adalah kedudukan seseorang dalam setiap 

kelompok. Orang seringkali memilih produk yang dapat 

menunjukkan statusnya dalam masyarakat. 

c. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik pribadi tersebut adalah: 

1) Usia dan daur hidup, adalah tingkatan umur beserta tahap-tahap 

pertumbuhan yang dialami setiap individu selama hidupnya. 
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Orang membeli barang dan jasa yang berubah-ubah selama 

hidupnya sesuai dengan pertambahan umurnya. Konsumsi juga 

dibentuk oleh daur hidup keluarga. Pemasar perlu 

memperhatikan perubahan minat konsumsi yang mungkin 

berkaitan dengan tahap-tahap kehidupan tersebut. 

2) Pekerjaan, adalah mata pencaharian pokok yang dimiliki oleh 

setiap individu. 

3) Keadaaan ekonomi, adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan 

(tingkatnya, kestabilannya, dan pola waktu), tabungan dan milik 

kekayaan (termasuk persentase yang mudah diuangkan, hutang, 

kemampuan meminjam, dan sikap atas belanja atau menabung. 

4) Gaya hidup, adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. 

5) Kepribadian, adalah karakteritik psikologi yang berbeda dari 

seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten 

dan bertahan lama terhadap lingkungannya. 

d. Faktor Psikologi 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi 

utama: 

1) Motivasi, adalah dorongan dari dalam diri setiap individu yang 

mengarahkan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan. 

Kebutuhan psikologis muncul dari kebutuhan akan pengakuan, 

penghargaan atau rasa memiliki. Kebutuhan berubah menjadi 
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motif kalau merangsang sampai tingkat intensitas yang 

mencukupi. Motif adalah kebutuhan yang cukup mendorong 

seseorang untuk bertindak. 

2) Persepsi, adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, 

mengorganisasikan dan mengintegrasikan masukan-masukan 

informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. 

3) Belajar, adalah perubahan dalam perilaku seseorang individu 

yang bersumber dari pengalaman. Pentingnya praktik dan teori 

pengetahuan bagi pemasar adalah mereka dapat membentuk 

permintaan akan suatu produk dengan menghubungkan dengan 

dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk yang 

membangkitkan motivasi dan memberikan pembenaran positif. 

4) Kepercayaan dan sikap. Kepercayaan adalah pemikiran diskriptif 

yang dianut seseorang tentang suatu hal. Sikap adalah evaluasi, 

perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama 

dari seseorang terhadap beberapa objek atau gagasan. 

2. Proses Pembelian 

Untuk meraih keberhasilan, pemasar harus melewati 

bermacam-macam pengaruh yang mempengaruhi pembeli dan 

mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana konsumen 

melakukan keputusan pembelian. Secara khusus, pemasar harus 
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mengidentifikasi siapa yang membuat keputusan pembelian, jenis-jenis 

keputusan pembelian, dan langkah-langkah dalam proses pembelian. 

a. Peran Pembelian 

Terdapat lima peran yang dimainkan orang dalam keputusan 

pembelian (Kotler, 1997:168): 

1) Pencetus, adalah seseorang yang pertama kali mengusulkan 

gagasan untuk membeli produk atau jasa. 

2) Pemberi pengaruh, adalah seseorang dengan pandangan atau saran 

yang mempengaruhi keputusan. 

3) Pengambil keputusan, adalah seseorang yang memutuskan setiap 

komponen dari suatu keputusan pembeli-apakah membeli, tdak 

membeli, bagaimana membeli, dan dimana akan membeli. 

4) Pembeli, adalah orang yang melakukan pembelian yang 

sesungguhnya. 

5) Pemakai, adalah seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

produk atau jasa yang bersangkutan. 

b.Perilaku Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada 

jenis keputusan pembelian. Assael membedakan empat jenis perilaku 

pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan 

tingkat diferensiasi merek (Kotler, 1997:169): 

1) Perilaku Pembelian yang Rumit 
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Konsumen terlibat dalam perilaku pembelian yang rumit saat 

mereka sangat terlibat dalam sebuah pembelian dan menyadari 

adanya perbedaan signifikan diantara berbagai merek. Hal ini 

biasanya merupakan kasus saat produk yang bersangkutan mahal, 

jarang dibeli, beresiko, dan sangat mengekspresikan pribadi. 

Biasanya konsumen tidak banyak tahu tentang kategori produk 

tersebut dan harus belajar banyak. Perilaku pembelian yang rumit 

terdiri dari tiga proses langkah. Pertama, pembeli mengembangkan 

keyakinan tentang produk tersebut. Kedua, ia mampu membangun 

pendirian tentang produk tersebut. Ketiga, ia membuat pilihan 

pembelian yang cermat. 

2) Perilaku Pembelian Pengurang Disonansi 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami 

disonansi/ketidaksesuaian yang muncul dari pengamatan terhadap 

hal-hal yang mengganggu dari produk yang telah dibeli atau kabar 

tentang hal-hal yang menyenangkan mengenai produk lain. 

Konsumen akan waspada terhadap informasi yang membenarkan 

keputusannya. Jadi, komunikasi pemasaran harus ditujukan pada 

penyediaan keyakinan dan evaluasi yang membantu konsumen 

merasa puas dengan pilihan mereknya. 

3) Perilaku Pembelian Karena Kebiasaan 

Perilaku konsumen dalam kasus produk dengan keterlibatan rendah 

tidak melalui urutan umum keyakinan/pendirian/perilaku. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



40 

Konsumen tidak mencari informasi tentang merek secara ekstensif, 

mengevaluasi karakteristik mereka, dan mengambil keputusan 

yang penuh pertimbangan tentang merek apa yang akan dibeli.  

4) Perilaku Pembelian yang Mencari Variasi 

Konsumen sering melakukan perpindahan merek pada situasi 

pembelian yang ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah 

namun perbedaan merek yang signifikan. Perpindahan merek 

terjadi karena variasi daripada ketidakpuasan. 

 

c. Tahap-Tahap Proses  Keputusan Pembelian 

Tahap dalam proses keputusan pembelian menurut Kotler (1997:170) 

ada lima tahap, yaitu: 

 

 

Gambar II.7, Tahap Dalam Proses Keputusan Pembelian  

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah 

atau kebutuhan merasakan perbedaan antara keadaan (realitas) 

dengan keinginan. Bagi pemasar bisa mengembangkan strategi 

pemasaran yang memicu minat konsumen. 

2. Pencarian Informasi 

Pengenalan 
Masalah 

Pencarian 
Informasi 

Evaluasi 
Alternatif 

Keputusan 
Pembelian 

Perilaku 
Pasca 

Pembelian 
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Pencarian informasi oleh konsumen bertujuan untuk mendapatkan 

produk bagi pemenuhan kebutuhannya. Bagi pemasar, informasi 

dari konsumen bisa mengidentifikasi rangsangan yang paling 

sering yang mengembangkan minat akan suatu produk.  

3. Evaluasi Alternatif 

Evaluasi konsumen dikatakan sebagai orientasi kognitif, yaitu 

konsumen membentuk penilaian atas produk terutama berdasarkan 

kesadaran dan rasio.  

 

 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan situasi dimana konsumen 

melakukan aktivitas usaha yang dimulai dari timbulnya kebutuhan, 

merencanakan, pencarian informasi, pencarian alternatif untuk 

memperoleh produk, baik barang maupun jasa (Kotler, 1994:269). 

Terdapat tiga jenis utama keputusan pembelian, yaitu:  

1) Pembelian Baru (First Buying) 

Merupakan situasi yang menggambarkan pembeli yang 

membeli suatu jenis produk untuk pertama kalinya. Konsumen 

akan melakukan pembelian baru dengan mencari informasi 

tentang toko dari lingkungannya. Situasi pembelian baru ini 

benar-benar merupakan peluang dan tantangan terbesar bagi 

pemasar. Pihak manajemen akan berusaha mendekati sebanyak 
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mungkin calon konsumen dengan cara memberikan berbagai 

informasi dan bantuan. 

2) Pembelian Ulang (Straight Rebuying) 

Merupakan situasi dimana konsumen melakukan pembelian 

ulang yang kedua atau lebih produk-produk yang 

dibutuhkannya, dan ini dilakukan secara rutin. Pembeli 

memilih hal ini berdasarkan pengalaman dan kepuasan yang 

didapat dari pembelian yang lalu. Produsen (dalam hal ini 

restoran) akan terus berusaha mempertahankan kualitas produk, 

pelayanan, beserta atribut lainnya. 

3) Pembelian Penyesuaian (Modification Buying) 

Menggambarkan situasi dimana pembeli ingin merubah 

spesifikasi produk, harga dan persyaratan lain yang dulu pernah 

dilakukan atau terdapat situasi dimana ada kesempatan-

kesempatan tertentu seperti produk yang pernah dibeli tetapi 

dengan spesifikasi khusus (misalnya discount, model yang lagi 

ngetrend, dan lain-lain). Pihak manajemen akan berusaha 

sebaik mungkin agar pembeli jangan lari ke toko atau pemasok 

lain, sementara itu fenomena seperti ini akan dilihat sebagai 

peluang bertambahnya pelanggan. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Konsumen akan mengalami salah satu dari dua hal, yaitu puas dan 

tidak puas. Bagi pemasar akan menentukan strategi selanjutnya 
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untuk membuat konsumen punya loyalitas terhadap produk yang 

ditawarkannya. Ukuran loyalitas bagi konsumen adalah melakukan 

pembelian ulang dan merekomendasikan (menceritakan) ke orang 

lain tentang produk yang dibelinya, agar orang tersebut melakukan 

pembelian terhadap produk yang sama dan tempat yang sama.  

C. Reaksi Terhadap Merek  

Aaker (2001) menjabarkan sikap sebagai berikut: 

“Sikap merupakan pernyataan mental  seseorang yang terstruktur dan 

terkomposisi dalam keyakinan terhadap rangsangan lingkungan atau keyakinan 

terhadap sebuah objek dengan tiap karakteristik  atribut dari objek tersebut.”  

 

Sikap memiliki tiga komponen: komponen kognitif, komponen 

afektif, komponen konasi. Pembentukan dan atau perubahan sikap tidak 

selalu berdasarkan urutan komponen karena proses dari tiap komponen 

bekerja situasional dengan pengertian (Engel, 1995:364 dalam Yulistiano, 

2003): 

· Kognitif  

Kognitif berhubungan dengan pengenalan dan pengetahuan objek 

beserta atributnya. Pada saat konsumen menerima rangsangan sebuah 

iklan maka proses psikologi internal akan bekerja yang dihubungkan 

dengan pengaktivan indera. 

· Afektif  
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Afektif memberikan tanggapan tentang perasaan terhadap objek dan 

atributnya. Indera yang berkerja akan memberikan interpretasi 

terhadap sebuah objek atau dalam sebuah iklan adalah produk/merek 

dan bagian-bagian dari penayangan iklan itu sendiri. 

· Konasi 

Dalam konasi seseorang memiliki minat dan atau tindakan dalam 

sebuah perilaku. Bila tahap ini bekerja maka konsumen telah memiliki 

keputusan akan suatu objek. 

Sikap memiliki beberapa dimensi (Engel, 1995:367 dalam Yulistiano, 

2003) sebagai berikut: 

 

a) Valence  

Mengacu pada sikap positif, sikap negatif, atau netral. 

b) Extemity 

Keekstriman merupakan intensitas kesukaan dan ketidaksukaan.  

c) Resistance  

Tingkat dimana sikap kebal terhadap perubahan. Beberapa sikap 

resisten terhadap perubahan dan beberapa sikap lebih mudah berubah. 

d) Persistence 

Persistence merefleksikan bahwa sikap dapat berubah secara perlahan-

lahan/ gradual. 
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e) Confidence 

Tidak semua sikap berada pada tingkat keyakinan yang sama. 

Memahami tingkat keyakinan sebuah sikap sangat penting untuk  dua 

alasan berikut: 

1) Ini berpengaruh pada kekuatan hubungan antara sikap dan 

perilaku. Keyakinan dalam sikap biasanya akan mengarahkan pada 

perilaku. Ketika keyakinan rendah, konsumen tidak merasa 

nyaman dengan reaksi sikap yang ada, mereka akan mencari 

tambahan informasi sebelum memiliki komitmen. 

2) Keyakinan dapat mempengaruhi kerentanan sikap terhadap 

perubahan. Sikap dengan keyakinan yang tinggi akan lebih resisten 

terhadap perubahan. 

Reaksi terhadap merek menurut Aaker dalam Rangkuti (2002) dapat diteliti 

berdasarkan: 

1. Sikap terhadap merek 

Didefinisikan sebagai keseluruhan evaluasi konsumen terhadap merek. 

Sikap atau tanggapan terhadap merek penting karena sering membentuk 

dasar bagi perilaku konsumen, misalnya pilihan terhadap merek. Sikap atau 

tanggapan merek juga terbentuk karena adanya brand image, yaitu persepsi 

mengenai sebuah merek digambarkan oleh asosiasi yang melekat pada 

ingatan konsumen. 

2. Sikap terhadap pengembangan merek 
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Untuk mengetahui bagaimana sikap pelanggan terhadap pengembangan 

merek tersebut dibentuk. Terdapat beberapa hal yang relevan dengan proses 

tersebut, yaitu: 

a. Asosiasi terhadap atribut merek 

Asosiasi terhadap merek yang dapat dipindahkan secara potensial ke 

pengembangan dan perlengkapan posisi merek adalah atribut atau 

karakteristik produk. Asosiasi telah tercipta dalam ingatan konsumen 

dan dapat juga memiliki asosiasi dengan situasi pemakai, tipe pemakai, 

tempat atau kelas produk. 

b. Sikap atau tanggapan terhadap merek asal 

Sebagai tambahan pada atribut-atribut merek, asosiasi merek yang 

penting adalah keseluruhan dari sikap atau tanggapan terhadap merek. 

Sikap atau tanggapan terhadap merek adalah berdasarkan atribut-atribut 

tertentu, seperti sifat tahan lama, timbulnya kerusakan, kegunaan, ciri-

ciri khas penampilan. 

c. Kesesuaian antara kelas asal dari pengembangan produk 

Penelitian mengenai pengembangan merek menekankan pada kesesuaian 

atau kesamaan antara dua kelas produk yang terlibat dalam bentuk 

evaluasi perluasan merek. Suatu elemen kunci dalam meramalkan 

pengembangan merek yang sukses adalah apabila menurut konsumen 

atribut yang baru konsisten dengan merek induk. 

d. Dimensi kesesuaian 

Kesesuaian dapat dilihat dari: 
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1. Pelengkap (complement), artinya seberapa besar konsumen 

memandang dua kelas produk sebagai pelengkap. Produk akan 

dianggap sebagai pelengkap jika keduanya dikonsumsi bersama 

untuk memuaskan kebutuhan tertentu. 

2. Substitusi adalah tingkat di mana konsumen memandang dua kelas 

produk sebagai pengganti. Produk dan substitusi cenderung memiliki 

penerapan biasa dan suatu produk dapar digantikan oleh produk lain 

yang memuaskan kebutuhan yang sama. 

3. Transfer (pemindahan) menggambarkan kemampuan operasi setiap 

perusahaan dalam kelas produk pertama untuk membuat produk 

dalam kelas produk kedua. 

  

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan dengan merek, khususnya yang 

berhubungan dengan pengaruh komponen pembentuk ekuitas merek 

terhadap niat beli, juga telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Cobb-Walgren, Ruble dan 

Donthu pada tahun 1991 dengan penelitian yang berjudul Brand Equity, 

Brand Preference, and Purchase Intent. Penelitian tersebut mempunyai dua 

tujuan, yang pertama, untuk mengukur ekuitas merek di antara beberapa 

merek yang berbeda sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yang 

kedua adalah untuk meneliti dampak ekuitas merek pada pemilihan merek 

(brand preferences) dan niat pembelian/penggunaan (purchase/usage 
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intentions). Penelitian ini melibatkan dua kategori bisnis yaitu produk 

(produk pembersih rumah tangga) dan jasa (hotel). Penelitian ini melibatkan 

unsur periklanan (advertising) sebagai salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap ekuitas merek. Dalam penelitian ini terbukti bahwa 

dengan semakin besarnya ekuitas merek maka semakin besar pula niat beli 

atau niat menggunakan dari sebuah produk atau jasa.    

Penelitian mengenai ekuitas merek juga dilakukan oleh Kohli dan 

Leuthesser tahun 2001. Mereka meneliti tentang komponen yang 

membentuk ekuitas merek – identitas merek (brand identity) dan visi merek 

(brand vision) – dan bagaimana kedua komponen ini mempengaruhi 

pengetahuan terhadap merek (brand knowledge) dengan kesadaran merek 

(brand awareness) dan kesan merek (brand image) sebagai indikatornya. 

Kemudian penelitian ini juga fokus pada bagaimana pengetahuan merek 

berpengaruh terhadap kinerja merek (brand performance), yang diukur 

dengan loyalitas merek (brand loyalty) dan kemampuan untuk mencapai 

harga premium. Selanjutnya penelitian ini juga meneliti beberapa faktor 

yang mampu mempertajam ekuitas merek. 

Selanjutnya Campbell (2002) dalam penelitiannya yang berjudul 

Building Brand Equity, menyimpulkan bahwa merek yang kuat akan 

menciptakan nilai dan mempunyai beberapa keuntungan. Untuk konsumen, 

merek memberikan petunjuk, merek juga memberikan ketenteraman hati 

bagi konsumen. Merek dalam penelitian tersebut juga disebutkan mampu 

mengurangi resiko. Bagi pemasar, merek dapat menciptakan keunggulan 

kompetitif (competitive advantages). 
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Peter & Olsen (1994) dalam Rangkuti (2002) juga memperlihatkan 

hasil penelitian yang menyebutkan bahwa apabila pelanggan dihadapkan 

pada pilihan seperti nama merek, harga, serta berbagai atribut produk 

lainnya, ia akan cenderung memilih nama merek terlebih dahulu setelah itu 

baru memikirkan harga. 

E. Kerangka Pemikiran 

Dari tinjauan pustaka dan beberapa dasar teori yang ada serta 

pemahaman terhadap penelitian sebelumnya, maka berikut ini dibentuk 

kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara komponen 

pembentuk ekuitas merek (brand equity) terhadap niat beli (purchase 

intentions) konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.8, Kerangka Pemikiran 

Sumber: Fandy Tjiptono 2005 

Dari model di atas dapat dijelaskan bahwa purchase intentions 

sebagai variabel terikat (dependent variable) dipengaruhi oleh komponen 
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pembentuk brand equity yaitu brand awareness, brand associations, 

perceived quality dan brand loyalty sebagai variabel bebas (independent 

variable).  

Kesadaran merek merupakan sesuatu yang penting dalam 

mempengaruhi niat beli konsumen. Dengan adanya kesadaran merek 

(brand awareness) yang tinggi, maka semakin tinggi pula kemampuan 

konsumen untuk mengingat kembali dan mengenali sebuah merek. 

Semakin populer dan familier merek dibenak konsumen, maka semakin 

tinggi pula niat beli konsumen terhadap suatu merek. Asosiasi merek 

(brand association) akan membentuk citra atau kesan terhadap suatu 

merek yang muncul dibenak seseorang yang terkait dengan ingatannya 

mengenai suatu merek. Kesan atau citra inilah yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap niat beli calon konsumen. Persepsi tentang kualitas 

selanjutnya mengambil peran terhadap niat beli konsumen, karena 

membeli atau tidaknya konsumen sangat dipengaruhi oleh keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang berkaitan 

dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Niat beli konsumen juga 

dipengaruhi oleh tingkat kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. 

Tingkat frekuensi atau rutinitas pembelian, minat kunjungan selanjutnya, 

pilihan pertama konsumen menjadi bagian dari kesetiaan merek yang akan 

mempengaruhi niat pembelian atau pembelian ulang konsumen terhadap 

suatu merek.     

F. Hipotesis 
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Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1  :  terdapat pengaruh yang signifikan antara brand awareness dan 

purchase intentions. 

H2 :  terdapat pengaruh yang signifikan antara brand associations dan 

purchase intentions. 

H3  :  terdapat pengaruh yang signifikan antara perceived quality dan 

purchase intentions. 

H4  :  terdapat pengaruh yang signifikan antara brand loyalty dan 

purchase intentions. 

H5  :  secara bersama-sama komponen pembentuk brand equity 

berpengaruh signifikan terhadap purchase intentions.  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap pengunjung Rumah Makan Ayam 

Bakar Wong Solo, untuk kemudian menguji apakah terdapat hubungan 

yang signifikan antara komponen pembentuk ekuitas merek (brand equity) 

dengan niat pembelian (purchase intentions) konsumen pada restoran. 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode dengan berdasar pada metode survey, yaitu penelitian yang 
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mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data pokok.  

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-satuan 

atau individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga 

(Djarwanto dan Pangestu, 1996:107).  Populasi yang digunakan 

adalah konsumen pengunjung Rumah Makan Ayam Bakar Wong 

Solo Cabang Solo.  

 

2. Sampel 

Menurut Sekaran (2000:270-286), terdapat dua macam desain 

dalam pengambilan sampel, yaitu: (1) pengambilan sampel 

probabilitas (probability sampling) yang terdiri dari metode acak 

sederhana, metode sistematis, metode bertingkat, metode kumpulan, 

metode daerah, dan metode ganda, dan (2) pengambilan sampel non 

probabilitas (non probability sampling) yang terdiri dari metode 

pengambilan sampel mudah (convenience sampling) dan metode 

pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). 

Besarnya sample yang diambil dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut ini: 
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· Roscoe (1975) dalam Sekaran (2000:296) memberikan Rule 

of Thumb, yaitu besarnya sample yang lebih besar dari 30 dan 

kurang dari 500 sudah mencukupi untuk penelitian. 

· Di dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti jumlahnya 

tidak terhingga, sehingga sampel yang akan diambil harus 

tepat jumlahnya. Untuk mengambil sampel digunakan rumus: 

 

(Djarwanto dan Pangestu, 1996:59) 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel 

Z : Angka yang menunjukkan penyimpangan nilai 

varians dari mean 

E : Error 

Dengan nilai α ( level of significancy) = 0,05 diharapkan 

besarnya kesalahan tidak sampai 0,1. dari sini akan didapat 

perhitungan sebagai berikut: 

2
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Jadi, banyaknya sampel yang akan diambil adalah 96,04. 

Untuk memudahkan perhitungan maka jumlah sampel 
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dibulatkan menjadi 100 orang dan jumlah tersebut 

diperkirakan sudah dapat mewakili populasi.  

3. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

disain non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2004). 

Dengan melihat karakteristik populasi yang ada dan tujuan penelitian 

ini, maka penentuan responden yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yakni 

dengan memilih responden anggota populasi yang memenuhi kriteria 

tertentu. Menurut Prus dan Brandt dalam Arvianti (2004), disebutkan 

bahwa perilaku pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang 

mengulangi pembelian terhadap suatu produk. Menurut Kottler 

(1994:269), ukuran loyalitas bagi konsumen adalah melakukan 

pembelian ulang dan merekomendasikan (menceritakan) ke orang 

lain tentang produk yang dibelinya. Sedangkan pembelian ulang 

merupakan situasi dimana konsumen melakukan pembelian ulang 

yang kedua atau lebih produk-produk yang dibutuhkannya, dan ini 

dilakukan secara rutin (Kottler, 1994; Pong dan Yee, 2001). Dalam 

penelitian ini, kriteria responden yang dibutuhkan adalah konsumen 

Ayam Bakar Wong Solo yang pernah melakukan pembelian minimal 

dua kali. Selanjutnya penelitian akan menggunakan 100 responden 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



55 

yang telah mengisi kuesioner dengan baik serta memenuhi kriteria 

penelitian yang telah ditentukan. 

 

C.  Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 

1. Teknik Pengukuran Variabel 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer 

dalam penelitian ini adalah kuesioner, yaitu suatu angket yang berisi 

serangkaian pertanyaan yang disebarkan kepada responden untuk 

mendapatkan jawaban mereka. Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala Likert 

.  

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang bersifat 

memberikan arti kepada suatu variabel dengan menetapkan kegiatan-

kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur variabel 

tersebut. Definisi operasional ini akan memberikan batasan, ciri atau 

indikator suatu variabel dengan merinci hal-hal yang harus 

dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut. Jadi, 

dalam definisi operasional ini harus dirinci ciri-ciri atau indikator 

yang akan diteliti dan bagaimana mengamatinya. Berikut ini adalah 

penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini berikut 

dengan definisi operasionalnya. 
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a. Variabel Terikat (Variabel Dependent) 

Variabel terikat (variabel dependent) adalah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel independen (bebas). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah niat pembelian (purchase 

intentions). 

Niat (intentions) oleh Aaker, Kumar dan Day (2001) 

diartikan sebagai harapan seseorang di masa yang akan datang 

terhadap apa yang akan dilakukan terhadap suatu objek. Jadi, 

niat pembelian (purchase intentions) adalah kecenderungan 

konsumen untuk membeli atau menggunakan suatu merek atau 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian dan 

penggunaan yang diukur dengan tingkat kemungkinan 

konsumen melakukan  pembelian atau penggunaan. Variabel 

ini diindikasikan oleh ketertarikan dan niat konsumen dalam 

menggunakan jasa/membeli di sebuah restoran. 

Pengukuran variabel ini menggunakan 5 item 

pertanyaan dimana 4 item pertanyaan diukur dengan skala 

likert 5 jenjang dengan nilai masing-masing skor 1 untuk 

jawaban sangat tidak setuju (STS), skor 2 untuk jawaban tidak 

setuju (TS), skor 3 untuk jawaban netral (N), skor 4 untuk 

jawaban setuju (S), skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS) 

dan 1 pertanyaan terbuka yang  digunakan untuk mengetahui 

alasan mengapa konsumen membeli di rumah makan tersebut. 
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b. Variabel Bebas (Variabel Independent) 

 Variabel bebas (variabel independent) merupakan 

variabel yang diharapkan mempengaruhi variabel terikat 

(variabel dependent).  Dalam penelitian ini, variabel 

independent terdiri dari komponen pembentuk ekuitas merek 

yaitu kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek 

(brand associations), persepsi terhadap kualitas (perceived 

quality) dan loyalitas merek (brand loyalty). (Rangkuti, 

2002:39-72; Umar, 2000:425-426; Tjiptono, 2005:58; Aaker 

dalam Cobb-Walgren, Ruble, dan Donthu, 1995).  

 

 

1. Kesadaran merek (brand awareness) 

Kesadaran merek (brand awareness) merupakan informasi 

mengenai tingkat kemampuan konsumen untuk mengenal 

dan mengingat keberadaan suatu produk. Indikatornya 

adalah produk yang familier (tidak asing), dikenal, diingat.  

2. Asosiasi Merek (Brand Associations) 

Asosiasi Merek (Brand Associations) adalah segala kesan 

yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan 

ingatannya mengenai suatu merek. Indikatornya adalah 

harga murah, layanan cepat, lokasi mudah diakses, citra 

yang baik, kenyamanan.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



58 

3. Persepsi terhadap Kualitas (perceived quality) 

Persepsi terhadap Kualitas (perceived quality) adalah 

persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan 

dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Indikatornya 

adalah pelayanan tepat waktu, kerapian karyawan, menu 

yang khas, skill karyawan.  

4. Loyalitas merek (Brand loyalty) 

Pengertian loyalitas merek adalah ukuran dari kesetiaan 

konsumen terhadap suatu merek. Indikatornya adalah 

rutinitas kunjungan, minat kunjungan selanjutnya, pilihan 

pertama konsumen, kepuasan, tidak beralih ke restoran lain, 

dan rekomendasi konsumsi restoran ke orang lain.    

3. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Peneliti menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan oleh Kim & Kim (2004) dalam Tjiptono (2005). 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala 

ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2004:86). Skala ini berinterasi 1-5 dengan pilihan 

jawaban dan skor untuk masing-masing pilihan sebagai berikut: 

· Sangat Setuju (SS)  = nilai skor 5 (lima) 
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· Setuju (S)   = nilai skor 4 (empat) 

· Netral (N)   = nilai skor 3 (tiga) 

· Tidak Setuju (TS)  = nilai skor 2 (dua) 

· Tidak Setuju Sekali (TSS) = nilai skor 1(satu) 

Dalam penelitian ini, kuesioner dibagi menjadi dua bagian. 

Bagian pertama terdiri dari pertanyaan yang digunakan untuk 

mengetahui identitas responden, mulai dari nama responden, jenis 

kelamin sampai dengan tempat tinggal responden saat ini.  

Bagian kedua terdiri dari pertanyaan yang berkaitan dengan 

komponen pembentuk ekuitas merek, dilanjutkan dengan 

pengukuran niat pembelian (purchase intentions) konsumen di 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Solo. Pada bagian 

kedua ini, pertama kali responden diminta untuk menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan kesadaran merek (brand 

awareness). Asosiasi merek (brand associations) menjadi bagian 

berikutnya dari instrumen penelitian ini. Responden diminta menilai 

asosiasi merek dalam skala lima titik menyangkut harga makanan, 

kecepatan pelayanan, lokasi, citra, dan kenyamanan dalam 

restoran/rumah makan tersebut. Pertanyaan selanjutnya berkaitan 

dengan loyalitas merek (brand lolalty).  Pertanyaan mengenai niat 

pembelian (purchase intentions) menjadi akhir pertanyaan pada 

bagian kedua. 
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D. Sumber Data 

Ada dua sumber data yang digunakan yaitu: 

a. Data primer (data konsumen) yaitu data yang dikumpulkan dan 

diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari 

objeknya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari jawaban 

responden yang disebar melalui kuesioner. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, misalnya dari 

studi pustaka dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber 

tertulis (literatur) dan sumber lain, seperti pihak-pihak terkait yang 

ada hubungannya dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan. 

Data sekunder kemudian akan diolah dan selanjutnya digunakan 

sebagai bahan pendukung dalam penyelesaian penelitian.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan kuesioner, yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan 

kepada responden dan responden memilih alternatif jawaban yang sudah 

tersedia. Responden tidak diberi kesempatan menjawab yang lain di luar 

jawaban yang telah disediakan. 

Selain data primer yang didapatkan melalui jawaban responden 

atas kuesioner, data sekunder sebagai data yang juga diperlukan dalam 
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penelitian ini, diperoleh dengan metode studi pustaka, yaitu metode yang 

digunakan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-

generalisasi dan fenomena-fenomena yang dapat dijadikan landasan 

teoritis bagi penelitian yang dilakukan. Landasan teoritis digunakan agar 

penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan 

coba-coba. 

 

 

 

 

F. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan beberapa 

alat analisis untuk mencapai tujuan penelitian. Alat analisis yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang digunakan dalam 

penelitian dengan mengubah data mentah menjadi data yang mudah 

dipahami dan mudah diinterpretasikan. Dalam penelitian ini analisis 

deskriptif digunakan untuk menganalisis profil responden yang 

diperoleh dari bagian pertama kuesioner. Model analisis deskriptif  

yang digunakan  adalah tabel frekuensi proporsi. 

2. Pengujian Instrumen Penelitian 
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1. Uji validitas 

Validitas instrumen penelitian atau tingkat ketepatan instrumen 

penelitian adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk 

mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak 

diungkapkannya. Validitas pengukuran berhubungan dengan 

kesesuaian dan kecermatan fungsi ukur dari alat yang digunakan. 

Dengan menggunakan instrumen penelitian yang memiliki 

validitas tinggi, maka hasil penelitian akan mampu menjelaskan 

masalah penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tinggi 

rendahnya validitas suatu angket dihitung dengan teknik korelasi 

Product Moment dengan rumus (Umar, 2002:213). 

 

 

Keterangan: 

Rxy  = koefisien korelasi antara variabel x dan y 

n  = jumlah sampel 

x  = nilai total atribut 

y  = nilai dari variabel 

Apabila rhitung lebih besar dari rtabel, maka pengukuran tersebut 

adalah valid. 

2. Uji reliabilitas 
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Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran 

dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur 

yang sama. Hasil tersebut ditunjukkan oleh sebuah indeks yang 

menunjukkan seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan. Untuk 

mengukur reliabilitas alat pengukuran, teknik yang digunakan 

adalah Alpha Cronbach, dengan rumus sebagai beikut:  

 

 

 (Umar, 2002: 207-209) 

  

Keterangan: 

 rtt  = Reliabilitas instrumen 

2ts  = variabel total 

å 2ts  = Jumlah variabel butir 

k = banyaknya butir pertanyaan atau jumlah soal 

Indikator pengukuran reliabilitas berdasar pada asumsi Arikunto 

dalam Kurniawan (2000) yang membagi tingkatan reliabilitas dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Jika alpha atau r hitung: 
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Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 

1. 0,8 – 1 = reliabilitas sangat tinggi 

2. 0,6 – 0,799 = reliabilitas tinggi 

3. 0,4 – 0,599 = reliabilitas rendah 

4. 0,2 – 0,399 = reliabilitas sangat rendah 

3. Analisis Kuantitatif 

a. Multiple Regression 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara variable dependen dan variable independen, jika 

variable independennya lebih dari satu buah (Sekaran, 2000). 

Analisis regresi berganda juga digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian. Analisis didasarkan pada signifikansi koefisien regresi 

dari persamaan regresi. Adapun persamaan regresi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

     

Dimana: 

Y = niat beli konsumen 

x1 = brand awareness 

x2 = brand associations 

x3 = perceived quality 

x4 = brand loyalty 
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a = konstanta 

b1 = koefisien regresi variable brand awareness 

b2 = koefisien regresi variable brand associations 

b3 = koefisien regresi variable perceived quality 

b4 = koefisien regresi variable brand loyalty 

dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa variable dependen 

dalam penelitian ini adalah purchase intentions, sedangkan 

keempat komponen pembentuk ekuitas merek yaitu brand 

awareness, brand associations, perceived quality dan brand 

loyalty merupakan variabel independen.  

 

b. T – test  

Uji – t berfungsi untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara individual mempengaruhi variable dependen. Dalam 

penelitian ini uji – t digunakan untuk menguji hipotesis yaitu untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel pembentuk ekuitas merek 

secara individual mempengaruhi purchase intentions. Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. 

Rumus uji t yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

Sbi
bi

t =
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bi = Koefisien regresi masing-masing variabel 

Sbi = Standar error koefisien regresi masing-masing variabel. 

Tahap-tahap yang dilakukan: 

1. Hipotesis 

Ho = β = 0 (secara parsial tidak ada pengaruh komponen 

pembentuk ekuitas merek terhadap niat beli konsumen) 

H1 = β1  ≠  0 (secara parsial ada pengaruh komponen 

pembentuk ekuitas merek terhadap niat beli konsumen) 

2. Tingkat Kesalahan α = 0.05 

ttabel = tα/2 , n-k-1 

 

3. Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila = –ttabel ≤ thitung ≤ t tabel 

Ho ditolak apabila = thitung >ttabel  atau thitung < -ttabel 

4. Menentukan thitung  

5. Kesimpulan: menolak atau menerimaHo 

Jika thitung lebih besar daripada ttabel atau thitung lebih kecil 

daripada ttabel maka Ho ditolak artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara masing-masing vaiabel bebas (brand 

awareness, brand associations, perceived quality dan brand 

loyalty) dengan variabel terikat (purchase intentions). 

c. F – Test 
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Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersamaan mempengaruhi variable dependen. Dari uji-F 

dapat diketahui apakah elemen-elemen pembentuk ekuitas merek 

secara bersamaan mempengaruhi purchase intentions. Rumus uji F 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

( ) ( )1/1
/

2

2

---
=

knR
kR

F  

Dimana: 

R2 = koefisien determinasi 

K = derajat bebas pembilang 

(n-k-1) = derajat bebas penyebut 

Tahap-tahap yang dilakukan: 

a. Hipotesis 

Ho = β = 0 (secara bersama-sama tidak ada pengaruh 

komponen pembentuk ekuitas merek terhadap niat beli 

konsumen) 

H1 = β1  ≠  0 (secara bersama-sama ada pengaruh komponen 

pembentuk ekuitas merek terhadap niat beli konsumen) 

b. Tingkat Kesalahan α = 0.05 

F tabel = Fα, k, n-k-1 

c. Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila  = Fhitung ≤ Ftabel 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



68 

Ho ditolak apabila  = Fhitung > Ftabel 

d. Menentukan Fhitung  

e. Kesimpulan: menolak atau menerimaHo 

Jika Fhitung lebih besar daripada Ftabel maka Ho ditolak artinya 

secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing vaiabel bebas (brand awareness, brand 

associations, perceived quality dan brand loyalty) dengan 

variabel terikat (purchase intentions) 

d. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi menunujukkan berapa besar persentase 

variasi dalam variable dependen yuang dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel independen. Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, yang 

ditunjukan oleh besarnya koefisien determinasi (R2) antara nol dan 

satu. Koefisien determinasi nol berarti variabel independen sama 

sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, bila 

mendekati satu berarti variabel independen semakin berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum objek penelitian, 

deskripsi variabel, analisis deskriptif, pengujian instrumen penelitian, analisis 

kuantitatif yang terdiri dari analisis model regresi linear berganda, uji koefesien 

regresi dengan uji statistik-F, uji stastistik-t dan uji koefisien determinsi (R2). 

 

B. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

1. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Pusat 
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Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo didirikan pada tanggal 

18 April 1991, dengan pusat usaha di Medan. Puspo Wardoyo, sebagai 

perintis sekaligus pemilik rumah makan ini telah bekerja keras untuk 

membangun usahanya. Pada awalnya, usaha ini berbentuk warung kecil 

yang menjual ayam goreng dan ayam bakar yang beroperasi di Solo. 

Namun karena kurang bisa berkembang, maka usaha ini mulai dirintis di 

luar Jawa, yaitu Medan. Dengan bermodalkan uang sebesar Rp 2.500.000,- 

usaha ini mulai berkembang dengan usaha keras sang pemilik.  

Dengan keyakinan mengembangkan usaha Rumah Makan Wong 

Solo yang bernuansa Islam, Puspo Wardoyo memiliki keyakinan akan 

mampu mengembangkan usahanya. Setelah beberapa tahun berdiri, RM 

Wong Solo telah berkembang menjadi 16 outlet. Cabang-cabang tersebut 

antara lain adalah Medan, Banda Aceh, Padang, Solo, Bali, Pekanbaru, 

Surabaya, Semarang, Malang, Yogyakarta, Kebon Jeruk, Kalimalang, 

Bintaro, Muntilan, Cibubur, Bogor dan Bandung. Dan sampai dengan saat 

ini lebih dari 50 outlet tersebar di seluruh pelosok nusantara termasuk 

beberapa outlet di luar Indonesia. 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Solo 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Solo didirikan 

pada tanggal 19 September 1998 yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi 

No. 299. Rumah makan ini merupakan cabang ke lima dari lebih dari 50 

cabang di seluruh Indonesia yang didirikan oleh Puspo Wardoyo. Sejak 

awal rumah makan ini berdiri, standar mutu, rasa pelayanan tidak berbeda 
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dengan RM Wong Solo di Medan. Nuansa Islami, tempat yang bernuansa 

tradisional juga menghiasi rumah makan ini.  

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Solo dirintis 

oleh seseorang yang ulet, bekerja keras yang bernama Bapak Gunawan 

yang juga memimpin roda usaha sebagai manajer cabang. Atas kerja keras 

beliau yang didukung oleh karyawan-karyawannya, kini rumah makan ini 

telah berkembang menjadi rumah makan dengan cita rasa yang spesial, 

terkenal, sehingga mampu menghasilkan omzet penjualan yang besar tiap 

harinya, terutama ketika bulan Ramadhan.  

 

2. Struktur Organisasi Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang 

Solo 

STRUKTUR ORGANISASI  

RM. AYAM BAKAR WONG SOLO CABANG SOLO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager Cabang 
Gunawan 

Keuangan 
Ima Yusnita 

Kepala produksi 
Surwiningsih 

Gudang 
Subur 

Belanja 
Danang Eko F 

Personalia 
J. Riyanto 

 K A R Y A W A N  
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                 Gambar IV.1, Struktur Organisasi RM. Ayam Bakar Wong Solo Cabang Solo 
Sumber: Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

 

Dari struktur di atas, dapat dijelaskan bahwa tugas dari masing-masing bagian 

adalah sebagai berikut: 

1) Manager cabang 

Manager cabang bertugas menjalankan fungsi-fungsi manajerial dalam 

usaha, mulai dari perencanaan, penyusunan tujuan sampai dengan evaluasi 

terhadap kinerja. 

2) Keuangan 

Bagian keuangan bertugas mengatur sirkulasi keuangan, malakukan 

pengelolaan keuangan dan segala hal yang berkaitan dengan keluar 

masuknya kas. 

3) Kepala produksi 

Kepala produksi bertugas mengatur segala hal yang berkaitan dengan 

produksi dalam rumah makan. Termasuk didalamnya pengaturan dalam 

memasak, pengaturan bumbu-bumbu sampai mengatur karyawan di bagian 

dapur. 

4) Gudang 

Bagian gudang bertugas untuk mencatat kebutuhan tiap hari dan mencatat 

keluar masuknya barang (pembersih, kopi, dan lain sebagainya). 
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5) Belanja 

Bagian belanja bertugas membeli barang yang diperlukan dalam kegiatan 

operasional perusahaan tiap hari.  

6) Personalia  

Bagian personalia bertugas mengatur jadwal shift karyawan, mengurus 

karyawan yang bermasalah, melakukan rekruitmen karyawan, dan bagian 

personalia juga bertugas sebagai humas (hubungan masyarakat) yang 

berhubungan dengan pihak luar perusahaan. 

 

 

7) Karyawan 

Karyawan bertugas menjalankan tugas dari atasan dan melayani pembeli 

dengan baik. Adapun jumlah karyawan Rumah Makan Ayam Bakar Wong 

Solo Cabang Solo adalah sebanyak 29 orang. 

3. Aspek Produksi 

Disamping sistem Total Service, Ayam Bakar Wong solo telah 

memiliki standarisasi bumbu, hingga kesamaan rasa di antara outlet bisa 

terjaga mutunya. Maka Ayam Bakar Wong Solo dapat dimiliki oleh setiap 

orang dengan sistem waralaba (franchise) yang syarat-syaratnya telah 

ditetapkan oleh sistem manajemen Ayam Bakar Wong Solo. Karena 

bumbu yang telah terstandarisasi maka citarasa dalam berbagai menu yang 

tersedia juga mempunyai kualitas yang terjamin.  
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Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo menawarkan berbagai 

menu masakan dan minuman yang memiliki cita rasa khas yang tidak 

dimiliki oleh Rumah Makan lain. Adapun menu makanan dan minuman 

yang ditawarkan oleh Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo adalah: 

1) Menu makanan 

Æ Ayam potong 

bakar/goreng 

Æ Ayam penyet 

Æ Empal gepuk sapi 

Æ Ayam kampung 

utuh/separuh 

bakar/goreng 

Æ Sayur asam 

Æ Tempe penyet 

Æ Sate 

udang/cumi/ayam 

Æ Tom ayam 

Æ Tumis kangkung 

Æ Tempe/tahu goreng 

Æ Pete goreng/sambal 

Æ Sambal lado terong 

Æ Gado-gado 

Æ Ikan bakar/goreng 

Æ Sambal lado cumi 

Æ Sambal lado udang 

Æ Oseng tempe lombok ijo 

Æ Urab/trancam 

Æ Dambal laso wong solo 

Æ Cumi-cumi tepung 

Æ Cah tauge jamur 

Æ Cah brokoli 

Æ Ikan asam 

manis/tauco/tiram 

Æ Oseng teri lombok ijo 

Æ Cap cay 

Æ Lalapan segar/rebus 

Æ Nasi goreng 
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Æ Nasi putih

2) Menu minuman 

1. Juice wong solo 

2. Juice poligami 

3. Juice dimadu 

4. Juice jagung sakinah 

5. Soda gembira 

6. Es jeruk 

7. Es buah 

8. Air mineral 

9. Es teh 

10. SOSRO
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Selain menu makanan dan minuman yang ditawarkan di atas, Rumah 

Makan Ayam Bakar Wong Solo juga menawarkan beberapa paket makanan 

yang lebih ekonomis. Paket-paket makanan yang ditawarkan antara lain 

adalah: 

Æ Spesial menu paket 

a. Paket komplit I 

Nasi + ayam kampung/kakap + lalap + sambal + sayur + tahu dan 

tempe seharga Rp. 11.500,00.  

Keterangan:  

Sayur adalah bonus, pilih salah satu: (capcay/urap/trancam/balado 

terong/balado kentang hati). Tahu tempe juga bonus tapi bisa 

digantikan dengan balado wong solo. 

Apabila menghendaki, menu yang lain masing-masing menu diberi 

diskon 25% yang bisa dibagi menjadi 5 kotak. 

b. Paket Komplit II 

Nasi + ayam potong paha/kakap + lalap + sambal + sayur + 

tahu/tempe seharga Rp. 7.000,00. 

c. Paket III 

Nasi + ayam potong paha/kakap + lalap + sambal + sayur + 

tahu/tempe seharga Rp. 7.000,00. 

d. Paket IV 
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Nasi + lele/kakap + lalap + sambal + sayur + tahu/tempe  atau nasi 

+ wings drum steak 2 potong + lalap + sambal + sayur + 

tahu/tempe seharga Rp. 7.000,00. 

Æ Paket nasi bungkus 

Nasi + ayam kampung 1/2 porsi atau ayam paha/ikan + lalap + sambal 

seharga Rp. 5.000,00. 

Keterangan: 

Nasi bungkus juga bisa dilayani sesuai sengan dana yang tersdedia. 

Harga mulai Rp. 3.500,00. 

Æ Paket rantangan 

Paket ini dengan menu seperti masakan di rumah tangga, harga yang 

menyesuaikan dengan dana yang tersdedia. Harga mulai dari Rp. 

3.500,00. 

Æ Paket prasmanan untuk pernikahan, rapat, ulang tahun, dan catering 

Paket ini untuk 10 sampai dengan 100 orang. Harga yang 

menyesuaikan menu yang dipesan, bisa memilih menu yang disenangi 

sesuai dengan selera dan dana yang tersdedia. Apabila untuk acara 

lebih dari 100 orang, tiap menu minuman dapat diskon 20% (kecuali 

menu paket). Untuk tamu minimal 500 orang, bisa dilayani dengan 

harga mulai Rp. 15.000,00 per orang. Serta bisa memanfaatkan tempat 

selama setengah hari tanpa dikenakan charge room. 

Æ Paket sodaqoh 
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Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo juga melayani bagi orang 

yang ingin bersodaqoh dengan menjamu dhuafa dan anak yatim. 

Pesanan untuk lebih dari 50 orang bisa mendapatkan layanan pengajian 

oleh Ustadz dari Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo (bila 

diperlukan). Harga mulai dari Rp. 3.500,00. 

Æ Paket ulang tahun TK sampai dengan SD 

Waktu yang tersedia untuk sore/malam jam 15.00 sampai dengan 

18.00. sedangkan untuk pagi jam 08.00 sampai dengan 11.00, untuk 

minimal 15 orang, Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

menawarkan paket menarik dengan harga mulai Rp. 9.000,00 per 

orang, dengan menu SPECIAL. Selama 2 jam tidak dikenakan charge 

room. 

Contoh pilihan menu paket sebagai berikut: 

1.  Nasi + wings drum steak 2 potong + es teh/teh manis (Rp. 9.000,00)  

2. Nasi goreng + wings drum steak 2 potong + es teh/teh manis      

(Rp. 9.500,00) 

3.  Nasi goreng + ayam potong paha + ice tea/hot tea    (Rp. 9.500,00) 

4.  Nasi + ayam kampung + sdayur + ice tea/hot tea    (Rp. 14.000,00) 

5.  Nasi goreng + ayam kampung + ice tea/hot tea       (Rp. 15.000,00)  

4. Aspek Pemasaran 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Solo mempunyai 

pengunjung yang mayoritas berasal dari Surakarta. Namun tidak sedikit 
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pengunjung dari luar Surakarta mengunjungi rumah makan ini. Promosi 

rumah makan dilakukan melalui penyebaran leaflet dan pamflet ke calon 

konsumen.  

5. Aspek Personalia 

Managemen pengelola Sumber Daya Manusia di Ayam Bakar 

Wong Solo tidak terlepas dari proses recruitmen karyawannya. Sistem 

recruitment yang diterapkan di Ayam Bakar Wong Solo selama ini 

dilakukan dengan melalui dua cara yakni : 

Sumber Intern (dari Orang dalam perusahaan sendiri). Dari 

dalam perusahaan melalui realokasi SDM yang ada baik berupa tour of 

duty (alih tugas) atau tour of area (alih tempat kerja). Sasarannya agar 

perusahaan dapat menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat 

(the right man on the right place). Kedua, sumber ekstern (dari luar 

perusahaan) yaitu dengan cara perekrutan biasa, dengan melalui beberapa 

proses yang telah ditentukan. 

a.  Rekrutmen 

Dalam perekrutan karyawan/karyawati selain menekankan sumber 

daya manusia yang memiliki kemampuan akademik, akhlak juga 

menjadi pertimbangan utama. Wong Solo yakin bahwa pekerjaan yang 

baik apabila dikerjakan oleh karyawan yang baik akan memberikan 

hasil yang baik pula. 

b.  Training 
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Pelatihan/training Ayam Bakar Wong Solo bertujuan agar karyawan 

mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Yang 

dimaksud dengan training pra tugas yang ada di Wong Solo adalah 1). 

pelatihan yang dilaksanakan bagi karyawan yang sudah diangkat 

menjadi karyawan dan 2). pelatihan yang dilaksanakan bagi para calon 

karyawan yang telah lulus dalam seleksi perekrutan sebelum diangkat 

menjadi karyawan. 

Ada 3 tingkatan pelatihan pra tugas yang ada di rumah makan Wong 

Solo, yaitu Pertama, pelatihan tingkat pertama, pelatihan ini ditujukan 

bagi karyawan yang menangani pekerjaan yang bersifat praktis. 

Kedua, pelatihan tingkat kedua, pelatihan ini ditujukan bagi mereka 

yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan staff (kabag) yang bersifat 

teknis. Yang ketiga, pelatihan tingkat tiga, yaitu pelatihan yang 

ditujukan untuk mempersiapkan karyawan yang akan menduduki 

jabatan sebagai pimpinan tingkat menengah untuk calon manager, 

bersifat human skill. Aspek yang diberikan dalam pelatihan dasar 

antara lain : Pengetahuan, pembekalan yang cenderung berhubungan 

dengan sikap/pembentukan perilaku. 

6. Budaya kerja 

Budaya kerja muncul dari karakteristik karyawan/karyawati 

Wong Solo. Ada enam kharakteristik yang membentuk budaya kerja 

Karyawan dan Karyawati Wong Solo. Keenam hal tersebut adalah : 

Pertama : Selalu proaktif, kreatif, dan berinisiatif sehingga terasa 

kehadirannya ditengah-tengah rekan kerjanya. Kedua, Memulai usaha 
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dengan akhir dalam pikiran bahwa segala sesuatu yang dikerjakan adalah 

Lillahita'ala dengan tujuan mencari ridho Allah. Ketiga, Selalu 

mengutamakan yang paling utama. Keempat, Selalu berfikir menang-

menang/positif thinking. Kelima, Selalu mendahulukan kepentingan 

bersama daripada kepentingan diri sendiri, meskipun kepentingan diri 

sendiri itu penting, namun ia dipenuhi dengan melakukan kerjasama. 

Keenam, Selalu meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. 

 

B. DESKRIPSI VARIABEL 

Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen (variabel 

bebas) dan 1 variabel dependen (terikat). Variabel bebas yang digunakan 

adalah komponen pembentuk ekuitas merek (brand equity) yaitu kesadaran 

merek (brand awareness), asosiasi merek (brand associations), persepsi 

terhadap kualitas (perceived quality) dan loyalitas merek (brand loyalty). 

Sedangkan variabel terikatnya adalah niat beli (purchase intentions). 

 

C. ANALISIS DESKRIPTIF 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui 

karakteristik/profil responden. Dalam analisis deskriptif ini responden 

diidentifikasikan menurut beberapa kategori, yaitu jenis kelamin, usia, 

pendidikan, pekerjaan, frekuensi kunjungan ke rumah makan tiap bulan, 

besarnya pengeluaran untuk makan tiap bulan, dan tempat tinggal. Untuk 
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memeperjelas pembahasan, setiap jawaban yang diberikan responden 

terhadap butir-butir pertanyaan yang diajukan, akan disajikan dalam bentuk 

tabel. 

 

1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Jenis Kelamin 

Tabel IV.1 
Distribusi Frekuensi Responden berdasar Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase 

Pria  66 66% 
Wanita 34 34% 
Jumlah 100 100% 

Sumber : data primer diolah, 2005 

Dalam penelitian ini, jenis kelamin akan berpengaruh terhadap 

variabel-variabel penelitian. Jenis kelamin akan mempengaruhi perilaku, 

pola makan, persepsi terhadap kualitas dan lain sebagainya yang akan 

mempengaruhi tanggapan terhadap item pertanyaan dalam penelitian. Dari 

data tabel IV.1 diketahui bahwa dari 100 responden, 66 atau 66% berjenis 

kelamin pria dan 34 atau 34% berjenis kelamin wanita. Dengan demikian 

mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria. 

2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Usia 

Tabel IV.2 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Usia 

 
Usia Frekuensi Prosentase 
£ 18  7 7% 

19 – 25 48 48% 
26 – 39 37 37% 
40 – 59 8 8% 
³ 60 0 0% 

Jumlah 100 100% 
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Sumber : data primer diolah, 2005 

Usia merupakan unsur yang berpengaruh terhadap pola makan, 

pengetahuan terhadap merek, persepsi terhadap kualitas dan loyalitas 

terhadap merek. Dari tabel IV.2 diketahui bahwa dari 100 responden, 7 atau 

7 % responden berusia £ 18 tahun, 48 atau 48% responden berusia 19 – 25 

tahun, 37 atau 37% responden berusia 26 – 39 tahun, 8 atau 8% responden 

berusia 40 – 59 tahun, dan tidak ada responden yang berusia ³ 60 tahun. 

Dapat dimyatakan bahwa mayoritas usia responden dalam penelitian ini 

adalah 19 – 25 tahun. Dengan demikian mayoritas responden dalam 

penelitian ini berusia 19 – 25 tahun. 

3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Pendidikan 

Tabel IV.3  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Pendidikan 

 
Pendidikan Frekuensi Prosentase 

D3 38 38% 
S1 51 51% 
S2 2 2% 

Lain-lain 9 9% 
Jumlah 100 100% 

Sumber : data primer diolah, 2005 

Pengetahuan terhadap merek, persepsi terhadap kualitas, perilaku 

dalam mengkonsumsi makanan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan konsumen. Dari tebel IV.3 dapat diketahui bahwa dari 100 

responden, 38 atau 38% responden berpendidikan D3, 51 atau 51% 

responden berpendidikan S1, 2 atau 2% responden berpendidikan S2, dan 9 

atau 9% responden berpendidikan selain D3, S1, dan S2. Dengan demikian 

mayoritas responden dalam penelitian ini berpendidikan S1. 

4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Pekerjaan 
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Dari tabel IV. 4 berikut ini, dapat diketahui bahwa dari 100 responden, 34 atau 

34% responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa, 12 atau 12% 

responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai negri, 37 atau 37% responden 

memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, 14 atau 14% responden 

memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, dan 3 atau 3% responden memiliki 

pekerjaan selain pelajar/mahasiswa, pegawai negri, karyawan swasta maupun 

sebagai wiraswasta. Dengan demikian mayoritas responden dalam penelitian 

ini Dengan demikian mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta.   

Tabel IV. 4 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Pekerjaan 

 
Pekerjaan Frekuensi Prosentase 

Pelajar/mahasiswa 34 34% 
Pegawai Negri 12 12% 

Karyawan Swasta 37 37% 
Wiraswasta 14 14% 
Lain-lain 3 3% 
Jumlah 100 100% 

Sumber : data primer diolah, 2005 
 

5. Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Frekuensi Kunjungan ke 

rumah makan/bulan 

Tabel IV.5 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Frekuensi Kunjungan RM/bulan 

 
Frekuensi/bulan  Frekuensi Prosentase 

1 – 2 kali 25 25% 
3 – 4 kali 33 33% 
≥ 5 kali 42 42% 

Sumber : data primer diolah, 2005 

Jumlah kunjungan ke rumah makan per bulan mencerminkan pola konsumsi 

responden terhadap makanan. Jumlah frekuensi kunjungan sangat berpengaruh 
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terhadap persepsi mereka terhadap rumah makan, baik itu terhadap merek itu 

sendiri maupun terhadap kualitas rumah makan. Loyalitas terhadap suatu 

merek juga bisa tercermin dari jumlah kunjungan terhadap rumah makan. Dari 

tabel IV.5 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, 25 atau 25% responden 

melakukan kunjungan ke rumah makan sebanyak 1-2 kali setiap bulannya, 33 

atau 33% responden melakukan kunjungan ke rumah makan 3-4 kali setiap 

bulannya dan  sebanyak 42 atau 42% responden melakukan kunjungan ke 

rumah makan lima kali atau lebih setiap bulannya. Dengan demikian 

mayoritas responden dalam penelitian ini melakukan kunjungan ke rumah 

makan tiap bulannya sebanyak lima kali atau lebih. 

6. Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Besarnya Pengeluaran untuk 

Makan/bulan 

Tabel IV.6 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Besarnya Pengeluaran untuk Makan 

 
Besarnya Pengeluaran untuk Makan Frekuensi Prosentase 

Rp. 100.000 – Rp. 300.000 29 29% 
Rp. 301.000 – Rp. 500.000 31 31% 

> Rp. 500.000 40 40% 
Jumlah 100 100% 

Sumber : data primer diolah, 2005 

Pengeluaran konsumen dalam mengkonsumsi makanan akan berdampak pada 

pola makan, persepsi terhadap kualitas, asosiasi terhadap merek dan loyalitas 

merek, dan akhirnya berpengaruh terhadap niat beli konsumen. Dari tabel IV.6 

dapat diketahui bahwa dari 100 responden, 29 atau 29% responden memiliki 

pengeluaran untuk makan tiap bulannya sebesar Rp. 100.000 – Rp. 300.000, 

31 atau 31% responden memiliki pengeluaran untuk makan tiap bulannya 

sebesar Rp. 301.000 – Rp. 500.000, dan 40 atau 40% responden memiliki 
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pengeluaran untuk makan tiap bulannya sebesar > Rp. 500.000. Dengan 

demikian mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki pengeluaran 

untuk makan tiap bulannya sebesar > Rp. 500.000. 

 

7. Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Tempat Tinggal 

Tabel IV.7 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasar Tempat Tinggal 

 
Tempat Tinggal Frekuensi Prosentase 

Surakarta 54 54% 
Luar Surakarta 46 46% 

Jumlah 100 100% 
Sumber : data primer diolah, 2005 

 

Jauh tidaknya tempat tinggal akan berpengaruh terhadap kesan terhadap 

merek, loyalitas dan niat beli terhadap suatu merek. Dari tabel IV.7 dapat 

diketahui bahwa dari 100 responden, 54 atau 54% responden memiliki tempat 

tinggal di wilayah Surakarta dan 46 atau 46% memiliki tempat tinggal di luar 

wilayah Surakarta. Dengan demikian mayoritas responden dalam penelitian ini 

memiliki tempat tinggal di wilayah Surakarta. 

Selanjutnya analisis terhadap pertanyaan dalam kuesioner mengenai 

jumlah kunjungan responden sampai dengan saat penelitian dilakukan, 

menunjukkan bahwa sebanyak 12 orang atau 12% responden telah melakukan 

kunjungan sebanyak 2 kali dan sebanyak 88 orang atau 88% responden telah 

melakukan kunjungan lebih dari 2 kali di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

Cabang solo. Ini menunjukkan loyalitas responden pada rumah makan ini yang 

tercermin pada jumlah kunjungan yang mayoritas di atas dua kali.  
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Selanjutnya mengenai pertanyaan terbuka mengenai alasan membeli di 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Solo menunjukkan hasil bahwa 

sebanyak 68 orang atau 68% mengatakan bahwa alasan kunjungan mereka karena 

makanannya enak, 20 orang atau 20% karena terkenal, 12 orang atau 12% karena 

pelayanannya memuaskan. 

D. PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan 

terhadap 30 responden. Validitas alat ukur diuji dengan menggunakan 

pendekatan internal konsistensi yaitu dengan menguji korelasi antara 

skor item dengan skor total test. Dalam hal ini koefisisen korelasi tinggi 

menunjukkan kesesuaian antara fungsi item dengan alat ukur secara 

keseluruhan. 

Hasil uji validitas dari item-item pertanyaan baik dari komponen 

pembentuk ekuitas merek Rumah Makan maupun niat pembelian 

konsumen dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel IV.8 
Tabel  hasil uji validitas untuk brand awareness 

 
Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 

BA1 0,780 0,361 valid 
BA2 0,915 0,361 valid 
BA3 0,769 0,361 valid 
BA4 0,848 0,361 valid 

Sumber : data primer diolah, 2005 

 
Tabel IV.9 

Tabel  hasil uji validitas untuk brand associations 
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Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 
BS1 0,651 0,361 valid 
BS2 0,400 0,361 valid 
BS3 0,662 0,361 valid 
BS4 0,689 0,361 valid 
BS5 0,718 0,361 valid 
BS6 0,774 0,361 valid 
BS7 0,805 0,361 valid 
BS8 0,794 0,361 valid 
BS9 0,710 0,361 valid 
BS10 0,791 0,361 valid 
BS11 0,382 0,361 valid 
BS12 0,636 0,361 valid 
BS13 0,672 0,361 valid 
BS14 0,776 0,361 valid 

Sumber : data primer diolah, 2005 

Tabel IV.10 
Tabel  hasil uji validitas untuk perceived quality 

 
Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 

PQ1 0,643 0,361 valid 
PQ2 0,674 0,361 valid 
PQ3 0,616 0,361 valid 
PQ4 0,827 0,361 valid 
PQ5 0,659 0,361 valid 
PQ6 0,702 0,361 valid 
PQ7 0,643 0,361 valid 
PQ8 0,625 0,361 valid 
PQ9 0,687 0,361 valid 
PQ10 0,720 0,361 valid 

Sumber : data primer diolah, 2005 

 
Tabel IV.11 

Tabel  hasil uji validitas untuk brand loyalty 
 

Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 
BL1 0,673 0,361 valid 
BL2 0,733 0,361 valid 
BL3 0,850 0,361 valid 
BL4 0,584 0,361 valid 
BL5 0,669 0,361 valid 
BL6 0,788 0,361 valid 

Sumber : data primer diolah, 2005 

Tabel IV.12 
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Tabel  hasil uji validitas untuk purchase intentions 
 

Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 
PI1 0,899 0,361 valid 
PI2 0,892 0,361 valid 
PI3 0,931 0,361 valid 
PI4 0,768 0,361 valid 

Sumber : data primer diolah, 2005 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto dalam Kurniawan ( 1996 : 83) nilai alpha (r) dapat 

dikategorikan menjadi empat, yaitu: 

1. 0,8 – 1   = reliabilitas sangat tinggi 

2. 0,6 – 0,799 = reliabilitas tinggi 

3. 0,4 – 0,599 = reliabilitas rendah 

4. 0,2 – 0,399 = reliabilitas sangat rendah 

Hasil perhitungan dapat dilihat dalam lampiran dan dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel IV.13 
Tabel  hasil uji reliabilitas 

 
Variabel Nilai uji 

reliabilitas 
keterangan reliabilitas 

Brand awareness 0,8449 Sangat tinggi 
Brand associations 0,9084 Sangat tinggi 
Perceived quality 0,8699 Sangat tinggi 
Brand loyalty 0,8042 Sangat tinggi 
Purchase intentions 0,8969 Sangat tinggi 
Sumber : data primer diolah, 2005 

Dari tabel IV.6 di atas dapat disimpulkan bahwa alat ukur/kuesioner 

dalam penelitian ini yang meliputi pengukuran terhadap brand awareness, 
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brand associations, perceived quality, brand loyalty dan purchase intensions 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan untuk penelitian ini. 

 

E. ANALISIS KUANTITATIF 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh atribut harapan 

konsumen Rumah Makan terhadap niat pembelian. Hasil perhitungan 

menggunakan bantuan program SPSS, menghasilkan output sebagai berikut:  

Tabel IV.14 

Tabel Hasil t-test 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer diolah (2005) 

Dari hasil output di atas, didapat persamaan regresi sebagai berikut:  

Y = -11,793 + 0,618 X1 + 0,160 X2 + 0,107 X3 + 0,121 X4 

a. Untuk a = -11,793 artinya konstanta negatif, yaitu menunjukkan bahwa 

dalam keadaan tidak ada variabel brand awareness, brand association, 

perseived quality dan brand loyalty maka niat beli konsumen adalah 

negatif. Artinya bila tidak ada variabel brand awareness, brand 

Coefficientsa

-11.793 1.606 -7.342 .000

.618 .091 .434 6.793 .000

.160 .026 .374 6.083 .000

.107 .037 .188 2.944 .004

.121 .047 .151 2.596 .011

(Constant)

TOTALBA

TOTALBS

TOTALPQ

TOTALBL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TOTALPIa. 
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association, perseived quality dan brand loyalty, maka konsumen tidak 

akan membeli atau menggunakan merek ini.  

b. Untuk variabel brand awareness didapat t-hitung 6,793, maka dapat 

disimpulkan bahwa keofisien regresi variabel brand awareness terhadap 

purchase intentions signifikan. Maka Hipotesis 1 yang menyatakan 

bahwa brand awareness mempunyai pengaruh terhadap purchase 

intentions terbukti. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Cobb-

Walgren, Ruble dan Donthu (1995), Kim & Kim dalam Tjiptono (2005) 

serta Kohli dan Leuthesser tahun 2001, bahwa variabel brand awareness 

berpengaruh terhadap purchase intentions. Sedangkan nilai koefisien 

regresi variabel brand awareness (b1 = 0,618), ini menunjukkan bahwa 

variabel brand awareness menyumbang sebesar 0,618 terhadap purchase 

intentions, dengan asumsi bahwa variabel brand associations, perceived 

quality, dan brand loyalty tetap. Ini berarti bahwa jika brand awareness 

semakin baik, maka purchase intentions akan semakin meningkat. 

c. Untuk variabel brand association didapat t-hitung 6,083, maka dapat 

disimpulkan bahwa keofisien regresi variabel brand associations terhadap 

purchase intentions signifikan. Maka Hipotesis 2 yang menyatakan 

bahwa brand associations mempunyai pengaruh terhadap purchase 

intentions terbukti. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh oleh 

Cobb-Walgren, Ruble dan Donthu (1995), Kim & Kim dalam Tjiptono 

(2005) dan Campbell (2002), bahwa variabel brand associations 

berpengaruh terhadap purchase intentions. Sedangkan nilai koefisien 

regresi variabel brand awareness (b2 = 0,160), ini menunjukkan bahwa 
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variabel brand associations menyumbang sebesar 0,160 terhadap purchase 

intentions, dengan asumsi bahwa variabel brand awareness, perceived 

quality, dan brand loyalty tetap. Ini berarti bahwa jika brand associations 

semakin baik, maka purchase intentions akan semakin meningkat. 

d. Untuk variabel perceived quality didapat t-hitung 2,944, maka dapat 

disimpulkan bahwa keofisien regresi variabel perceived quality terhadap 

purchase intentions signifikan. Maka Hipotesis 3 yang menyatakan 

bahwa perceived quality mempunyai pengaruh terhadap purchase 

intentions terbukti. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh oleh 

Cobb-Walgren, Ruble dan Donthu (1995), Kim & Kim dalam Tjiptono 

(2005) dan Campbell (2002), bahwa variabel perceived quality 

berpengaruh terhadap purchase intentions. Sedangkan nilai koefisien 

regresi variabel perceived quality (b3 = 0,107), ini menunjukkan bahwa 

variabel perceived quality menyumbang sebesar 0,107 terhadap purchase 

intentions, dengan asumsi bahwa variabel brand awareness, brand 

associations, dan brand loyalty tetap. Ini berarti bahwa jika perceived 

quality semakin baik, maka purchase intentions akan semakin meningkat. 

e. Untuk variabel brand loyalty didapat t-hitung 2,596, maka dapat 

disimpulkan bahwa keofisien regresi variabel brand loyalty terhadap 

purchase intentions signifikan. Maka Hipotesis 4 yang menyatakan 

bahwa brand loyalty mempunyai pengaruh terhadap purchase 

intentions terbukti. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Kim 

& Kim dalam Tjiptono (2005) serta Kohli dan Leuthesser (2001), bahwa 

variabel brand loyalty berpengaruh terhadap purchase intentions. 
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Sedangkan nilai koefisien regresi variabel brand loyalty (b4 = 0,121), ini 

menunjukkan bahwa variabel brand loyalty menyumbang sebesar 0,121 

terhadap purchase intentions, dengan asumsi bahwa variabel brand 

awareness, brand associations, dan perceived quality tetap. Ini berarti 

bahwa jika brand loyalty semakin baik, maka purchase intentions akan 

semakin meningkat. 

Tabel IV.15 

Tabel Hasil F-test 

 

 

 

 

   Sumber : data primer diolah (2005) 

Dari hasil output di atas di dapat kesimpulan bahwa secara bersama-sama 

brand awareness, brand associations, perceived quality, brand loyalty sebagai 

komponen pembentuk brand equity berpengaruh signifikan terhadap niat 

pembelian konsumen Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Solo. 

Hal ini membuktikan bahwa hipotesis 5 yang menyatakan secara bersama-

sama komponen pembentuk brand equity berpengaruh terhadap purchase 

intentions terbukti. Ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Cobb-

Walgren, Ruble dan Donthu (1995), Kim & Kim dalam Tjiptono (2005) dan 

Campbell (2002), bahwa secara bersama-sama komponen pembentuk brand 

equity mempunyai pengaruh signifikan terhadap purchase intentions. 

ANOVAb

549.285 4 137.321 68.335 .000a

190.905 95 2.010

740.190 99

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TOTALBL, TOTALBA, TOTALBS, TOTALPQa. 

Dependent Variable: TOTALPIb. 
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Tabel IV.16 

Tabel Hasil R2 

 

 

 

Sumber : data primer diolah (2005) 

Dari hasil output di atas di dapat kesimpulan bahwa besarnya koefisien 

determinasi untuk pengaruh keempat variabel pembentuk brand equity adalah 

0,742 atau dapat diartikan bahwa 74,2% variasi variabel purchase intentions 

atau niat beli dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (brand 

awareness, brand associations, perceived quality dan brand loyalty) 

sedangkan sisanya 1 – 0,742 = 0,258 atau 25,8% tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel indenden penelitian ini. Dengan kata lain, pengaruh brand awareness, 

brand associations, perceived quality dan brand loyalty terhadap purchase 

intentions atau niat beli konsumen adalah sebesar 74,2% dan faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi niat beli konsumen sebesar 25,8%.  

 

 

 

 

 

Model Summary

.861a .742 .731 1.418
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), TOTALBL, TOTALBA, TOTALBS,
TOTALPQ

a. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh komponen pembentuk ekuitas 

merek (brand equity) terhadap niat pembelian konsumen (purchase intentions) di 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo cabang Solo dapat diambil kesimpulan 

bahwa: variabel kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand 

associations), persepsi terhadap kualitas (perceived quality), dan kesetiaan 

terhadap merek (brand loyalty) memiliki pengaruh terhadap niat pembelian 

konsumen (purchase intentions). 

 

B. Saran 

1. Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo hendaknya semakin 

meningkatkan komponen pembentuk ekuitas merek (brand equity), 

sehingga akan semakin meningkatkan niat beli konsumen di rumah 

makan tersebut.  

2. Penelitian selanjutnya mengenai ekuitas merek, dapat 

mempertimbangkan untuk menganalisis responden diluar konsumen 

yang sedang mengunjungi Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo, 

karena responden di luar konsumen yang sedang berkunjung akan lebih 

objektif dalam memberikan penilaian terhadap ekuitas merek sebuah 

merek rumah makan. Selain itu, kategori yang diteliti dapat berupa 
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produk non-jasa, bahkan dapat juga keduanya – produk dan jasa – 

dengan membandingkan kedua kategori tersebut. Untuk penelitian 

selanjutnya variabel kesadaran terhadap iklan (advertising awareness) 

juga perlu diteliti sebagai salah satu variabel independen-nya, karena 

iklan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

terbentuknya ekuitas merek pada sebuah merek.  
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Kepada: 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara 

Konsumen Restoran Ayam Bakar Wong Solo 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

 

 Saat ini saya Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 

Surakarta sedang mengadakan penelitian dengan judul ANALISIS PENGARUH 

KOMPONEN PEMBENTUK BRAND EQUITY TERHADAP PURCHASE 

INTENTIONS guna penyusunan skripsi sebagai tugas akhir. Untuk itu saya 

mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktunya guna mengisi 

kuesioner di bawah ini. Mohon kiranya kuesioner tersebut diisi secara lengkap 

dan dengan sebenar-benarnya. 

 

 Jawaban Bapak/Ibu/Saudara bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan 

untuk konsumsi publik. Perlu kami sampaikan di sini bahwa penelitian ini bersifat 

akademis/keilmuan semata, dan hasilnya tidak akan disebarluaskan. 

 

 Atas kesediaan, perhatian, dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 Hormat Saya 

 

 

 

 Catur Sugiarto 
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KUESIONER PENELITIAN 
 

DATA RESPONDEN 
 
Silakan menjawab pertanyaan terakhir berikut dengan memberi tanda 
silang (X)  pada jawaban yang sesuai untuk membantu mengklasifikasi 
tanggapan Anda. 
 
 
 
 

NAMA   : _______________________________________ (boleh tidak diisi)   
Jenis Kelamin •  Pria              •  Wanita 
Usia  _______th 
Pendidikan  •   D3                  •  S1                • S2 

 
 
 
 
 

1. Pengeluaran Anda dalam 
mengkonsumsi makanan 
dalam satu bulan 

• Rp 100.000 – Rp 300.000 
• Rp 301.000 – Rp 500.000 
• Di atas Rp 500.000 

2. Jumlah kunjungan ke rumah makan dalam satu bulan: 

• 1 – 2 kali       •  3 – 4 kali       •  4 – 5 kali      •  Di atas 5 kali 
3. Tempat tinggal saat ini:  

• Surakarta       •  di luar Surakarta 
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RUMAH MAKAN 
AYAM BAKAR WONG 

SOLO  
 

 

 

 
 
 

SAMPAI DENGAN SAAT INI, SUDAH BERAPA KALIKAH ANDA 
MENGUNJUNGI RUMAH BAKAR AYAM BAKAR WONG SOLO? (Beri Tanda 

Silang pada Jawaban Anda) 
• 1 kali       •  2 kali       •  Lebih dari 2 kali 

 
 
A. BRAND AWARENESS 

Brand Awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali 
atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 
produk/jasa tertentu. 
Saudara dimohon menuliskan jawaban sesuai dengan pengetahuan Anda. 

 
 

NO KETERANGAN TANGGAPAN 

BA1 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
merupakan Rumah Makan yang familier (tidak 
asing) di benak anda. 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sang
tidak 
setuju

BA2 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
merupakan rumah makan yang anda kenal 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sang
tidak 
setuju

BA3 
Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 
merupakan rumah makan yang anda ingat 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sang
tidak 
setuju

BA4 
Rumah Makan Ayam Bakar merupakan nama 
rumah makan yang sering anda lihat/dengar 
diberbagai media. 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sang
tidak 
setuju
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B. BRAND ASSOCIATION 

Saudara dimohon memberi tanda silang ý pada kotak yang sesuai dengan 
pandangan saudara terhadap citra merek (brand association) 
  

NO KETERANGAN TANGGAPAN 

BS1 Rumah makan ini sering dikunjungi 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BS2 
Rumah makan ini menjaga tingkat kebisingan 
normal 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BS3 Harga kompetitif 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BS4 Layanan cepat 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BS5 Lokasi rumah makan ini mudah dijangkau 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat
tidak 
setuju 

BS6 
Rumah makan ini memiliki citra berbeda 
dibandingkan merek rumah makan lain. 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BS7 
Citarasa makanan rumah makan ini enak dan 
sebanding dengan harganya 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BS8 Para karyawan sangat ramah 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BS9 Citra rumah makan ini sangat bersih 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BS10 
Rumah makan ini memiliki suasana yang 
menyenangkan, memikat 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BS11 
Rumah makan ini memutar musik bernuansa rohani 
untuk para pelanggan. 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BS12 
Saya merasa nyaman ketika berada di rumah 
makan ini. 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BS13 Rumah makan ini memiliki sejarah yang panjang 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BS14 Saya familiar dengan merek rumah makan ini 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 
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C. PERCEIVED QUALITY 

Saudara dimohon memberi tanda silang ý pada kotak yang sesuai dengan 
pandangan saudara terhadap persepsi kualitas (perceived quality) 
  

NO KETERANGAN TANGGAPAN 

PQ1 
Staff menghidangkan makanan sesuai dengan 
waktu yang dijanjikan 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

PQ2 Staff dengan cepat mengoreksi kesalahan 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

PQ3 Staff berbusana rapi dan bersih 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

PQ4 
Menu yang variatif dan khas secara visual 
mencerminkan citra rumah makan 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

PQ5 
Mengidangkan makanan yang dipesan secara 
akurat 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

PQ6 Personil yang terlatih dan berpengalaman 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

PQ7 
Rumah makan ini menyediakan ruang makan dan 
kamar kecil yang bersih 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

PQ8 
Karyawan bekerja shift untuk mempertahankan 
kecepatan dan kualitas layanan 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

PQ9 
Karyawan rumah makan ini sangat memahami 
menu yang ditawarkan 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

PQ10 
Rumah makan ini memiliki jam operasi yang 
sesuai bagi semua pelanggan 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 
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D. BRAND LOYALTY 

Saudara dimohon memberi tanda silang ý pada kotak yang sesuai dengan 
pandangan saudara terhadap kepedulian iklan (advertising awareness)  
  

NO KETERANGAN TANGGAPAN 

BL1 Saya mengunjungi rumah makan ini secara rutin 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BL2 Saya berminat mengunjungi rumah makan ini lagi 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BL3 
Saya biasanya menjadikan rumah makan ini 
sebagai pilihan pertama saya dibandingkan 
rumah makan-rumah makan lain 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BL4 
Saya puas dengan kunjungan saya ke rumah 
makan ini 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BL5 
Saya akan merekomendasikan rumah makan ini 
kepada orang lain 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

BL6 
Saya tidak akan beralih ke rumah makan lain di 
lain waktu 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

 
 
 
 
E. PURCHASE INTENTIONS 

Saudara dimohon memberi tanda silang ý pada kotak yang sesuai dengan 
pandangan saudara terhadap niat pembelian (purchase intentions) 
  

NO KETERANGAN TANGGAPAN 

UI1 Saya tertarik untuk membeli di rumah makan ini 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

 
Saya tertarik membeli di rumah makan ini 
karena...................  

¨ terkenal 

¨ makanannya enak 

¨ pelayanannya memuaskan 

¨ ............................................... 

 

UI2 Saya berniat untuk membeli di rumah makan ini 
Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

UI3 
Saya benar-benar akan membeli di rumah makan 
ini dan rumah makan ini pasti menjadi pilihan 
saya 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 

UI4 
Jika saya pelanggan rumah makan ini, saya akan 
tetap berlangganan di rumah makan ini 

Sangat 
Setuju 

¨     ¨      ¨     ¨      ¨ 
SS       S          N       TS      STS 

Sangat 
tidak 
setuju 
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Uji Reliabilitas Brand Awareness 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .8449 
 
 
 
 
 
Uji Validitas Brand Awareness 

Correlations

1 .754** .403* .472** .780**

. .000 .027 .008 .000

30 30 30 30 30

.754** 1 .591** .701** .915**

.000 . .001 .000 .000

30 30 30 30 30

.403* .591** 1 .572** .769**

.027 .001 . .001 .000

30 30 30 30 30

.472** .701** .572** 1 .848**

.008 .000 .001 . .000

30 30 30 30 30

.780** .915** .769** .848** 1

.000 .000 .000 .000 .

30 30 30 30 30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

BA1

BA2

BA3

BA4

TOTALBA

BA1 BA2 BA3 BA4 TOTALBA

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Uji Reliabilitas Brand Associations 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 14 
 
Alpha =    .9084 
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Uji Validitas Brand Associations 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations

1 .421* .388* .332 .335 .448* .541** .651**

. .021 .034 .073 .071 .013 .002 .000

30 30 30 30 30 30 30 30

.421* 1 .262 .325 .159 .195 .078 .400*

.021 . .162 .079 .401 .303 .681 .029

30 30 30 30 30 30 30 30

.388* .262 1 .407* .330 .495** .478** .662**

.034 .162 . .026 .075 .005 .008 .000

30 30 30 30 30 30 30 30

.332 .325 .407* 1 .508** .529** .553** .689**

.073 .079 .026 . .004 .003 .002 .000

30 30 30 30 30 30 30 30

.335 .159 .330 .508** 1 .762** .718** .718**

.071 .401 .075 .004 . .000 .000 .000

30 30 30 30 30 30 30 30

.448* .195 .495** .529** .762** 1 .673** .774**

.013 .303 .005 .003 .000 . .000 .000

30 30 30 30 30 30 30 30

.541** .078 .478** .553** .718** .673** 1 .805**

.002 .681 .008 .002 .000 .000 . .000

30 30 30 30 30 30 30 30

.651** .400* .662** .689** .718** .774** .805** 1

.000 .029 .000 .000 .000 .000 .000 .

30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

BS6

BS7

TOTALBS

BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 TOTALBS

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Uji Reliabilitas Perceived Quality 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 10 
 
Alpha =    .8699 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations

1 .538** .731** .152 .538** .632** .415* .794**

. .002 .000 .421 .002 .000 .023 .000

30 30 30 30 30 30 30 30

.538** 1 .556** .191 .450* .370* .496** .710**

.002 . .001 .311 .013 .044 .005 .000

30 30 30 30 30 30 30 30

.731** .556** 1 .248 .445* .569** .414* .791**

.000 .001 . .186 .014 .001 .023 .000

30 30 30 30 30 30 30 30

.152 .191 .248 1 .446* .108 .335 .382*

.421 .311 .186 . .013 .570 .070 .037

30 30 30 30 30 30 30 30

.538** .450* .445* .446* 1 .529** .496** .636**

.002 .013 .014 .013 . .003 .005 .000

30 30 30 30 30 30 30 30

.632** .370* .569** .108 .529** 1 .557** .672**

.000 .044 .001 .570 .003 . .001 .000

30 30 30 30 30 30 30 30

.415* .496** .414* .335 .496** .557** 1 .776**

.023 .005 .023 .070 .005 .001 . .000

30 30 30 30 30 30 30 30

.794** .710** .791** .382* .636** .672** .776** 1

.000 .000 .000 .037 .000 .000 .000 .

30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson
Correlation

Sig.
(2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig.
(2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig.
(2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig.
(2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig.
(2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig.
(2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig.
(2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig.
(2-tailed)

N

BS8

BS9

BS10

BS11

BS12

BS13

BS14

TOTALBS

BS8 BS9 BS10 BS11 BS12 BS13 BS14 TOTALBS

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Uji Validitas Perceived Quality 
 
 

Correlations

1 .478** .145 .459* .374* .258 .257 .428* .479** .486** .643**

. .008 .443 .011 .042 .168 .170 .018 .007 .007 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

.478** 1 .304 .460* .396* .346 .330 .548** .316 .393* .674**

.008 . .102 .010 .031 .061 .075 .002 .088 .032 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

.145 .304 1 .625** .202 .528** .470** .290 .308 .427* .616**

.443 .102 . .000 .284 .003 .009 .120 .098 .019 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

.459* .460* .625** 1 .430* .635** .604** .397* .363* .655** .827**

.011 .010 .000 . .018 .000 .000 .030 .049 .000 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

.374* .396* .202 .430* 1 .392* .460* .324 .533** .289 .659**

.042 .031 .284 .018 . .032 .011 .081 .002 .122 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

.258 .346 .528** .635** .392* 1 .422* .292 .385* .541** .702**

.168 .061 .003 .000 .032 . .020 .118 .035 .002 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

.257 .330 .470** .604** .460* .422* 1 .222 .356 .300 .643**

.170 .075 .009 .000 .011 .020 . .238 .054 .107 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

.428* .548** .290 .397* .324 .292 .222 1 .355 .341 .625**

.018 .002 .120 .030 .081 .118 .238 . .054 .065 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

.479** .316 .308 .363* .533** .385* .356 .355 1 .517** .687**

.007 .088 .098 .049 .002 .035 .054 .054 . .003 .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

.486** .393* .427* .655** .289 .541** .300 .341 .517** 1 .720**

.007 .032 .019 .000 .122 .002 .107 .065 .003 . .000

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

.643** .674** .616** .827** .659** .702** .643** .625** .687** .720** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ1
0

TOT
ALP
Q

PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PQ5 PQ6 PQ7 PQ8 PQ9 PQ10
TOTA
LPQ

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Uji Reliabilitas Brand Loyalty 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  6 
 
Alpha =    .8042 

 
 
 
 
Uji Validitas Brand Loyalty 
 
 

Correlations

1 .534** .451* .130 .239 .394* .673**

. .002 .012 .492 .204 .031 .000

30 30 30 30 30 30 30

.534** 1 .570** .360 .302 .470** .733**

.002 . .001 .051 .105 .009 .000

30 30 30 30 30 30 30

.451* .570** 1 .384* .418* .792** .850**

.012 .001 . .036 .022 .000 .000

30 30 30 30 30 30 30

.130 .360 .384* 1 .590** .217 .584**

.492 .051 .036 . .001 .249 .001

30 30 30 30 30 30 30

.239 .302 .418* .590** 1 .428* .669**

.204 .105 .022 .001 . .018 .000

30 30 30 30 30 30 30

.394* .470** .792** .217 .428* 1 .788**

.031 .009 .000 .249 .018 . .000

30 30 30 30 30 30 30

.673** .733** .850** .584** .669** .788** 1

.000 .000 .000 .001 .000 .000 .

30 30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

BL1

BL2

BL3

BL4

BL5

BL6

TOTALBL

BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 BL6 TOTALBL

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Uji Reliabilitas Purchase Intentions 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .8969 

 
 
 
 
 
Uji Validitas Purchase Intentions 
 
 

Correlations

1 .768** .772** .586** .899**

. .000 .000 .001 .000

30 30 30 30 30

.768** 1 .796** .519** .892**

.000 . .000 .003 .000

30 30 30 30 30

.772** .796** 1 .657** .931**

.000 .000 . .000 .000

30 30 30 30 30

.586** .519** .657** 1 .768**

.001 .003 .000 . .000

30 30 30 30 30

.899** .892** .931** .768** 1

.000 .000 .000 .000 .

30 30 30 30 30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PI1

PI2

PI3

PI4

TOTALPI

PI1 PI2 PI3 PI4 TOTALPI

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Regression 
Variables Entered/Removedb

TOTALBL,
TOTALBA,
TOTALBS,
TOTALPQ

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: TOTALPIb. 
 

Model Summary

.861a .742 .731 1.418
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), TOTALBL, TOTALBA, TOTALBS,
TOTALPQ

a. 

 
ANOVAb

549.285 4 137.321 68.335 .000a

190.905 95 2.010

740.190 99

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TOTALBL, TOTALBA, TOTALBS, TOTALPQa. 

Dependent Variable: TOTALPIb. 
 

Coefficientsa

-11.793 1.606 -7.342 .000

.618 .091 .434 6.793 .000

.160 .026 .374 6.083 .000

.107 .037 .188 2.944 .004

.121 .047 .151 2.596 .011

(Constant)

TOTALBA

TOTALBS

TOTALPQ

TOTALBL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TOTALPIa. 
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