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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor 

restoran berbasis konsumen dan ekuitas merek terhadap kepercayaan merek 

melalui reputasi merek (studi kasus pada : Sushi Tei).  

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah 144 pelanggan 

Sushi Tei yang ada di Jakarta terutama mereka yang telah mengunjungi gerai 

Sushi Tei lebih dari dua kali dan telah memenuhi kriteria yang dipakai dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini variabel eksogen yang dipakai adalah 

kualitas makanan & pelayanan, afeksi merek, kesesuaian diri, kesadaran 

merek dan asosiasi merek yang dapat mempengaruhi variabel endogen yaitu, 

reputasi merek dan kepercayaan merek. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif kuantitatif dengan mengambil sampel dan kuesioner 

sebagai data utama. Responden dipilih dengan menggunakan teknik non-

probability sampling dengan menggunakan teknik pengambilan purposive 

sampling. Penelitian ini menggunakan 24 indikator pernyataan dengan 

menggunakan skala interval likert 1-7. Analisis menggunakan Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan alat AMOS 21.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Kualitas 

makanan & Pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

reputasi merek. 2) Afeksi merek memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap reputasi merek. 3) Kesesuaian diri memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap reputasi merek. 4) Kesadaran merek memiliki efek 

positif dan signifikan terhadap reputasi merek. 5) Asosiasi merek memiliki 

efek positif dan signifikan terhadap reputasi merek. 6) Reputasi merek 

memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek.  

 

Kata Kunci: Kualitas Makanan & Pelayanan, Afeksi Merek, 

Kesesuaian Diri, Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Reputasi Merek, 

Kepercayaan Merek. 
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ABSTRACT 

 

The influence of Consumer-Based Chain Restaurant and Brand 

Equity factors on Brand Trust through Brand Reputation (case study on: 

Sushi Tei). 

The sample used in this study are 144 Sushi Tei customers in Jakarta, 

especially those who have visited Sushi Tei outlets more than twice and have 

met the criteria used in the study. In this study exogenous variables used are 

food quality & service, brand affection, conformity, brand awareness and 

brand association that can affect endogenous variables namely, brand 

reputation and brand trust. This research uses quantitative descriptive 

analysis method by taking sample and questionnaire as main data. 

Respondents were selected by using ¬non-probability sampling technique 

using purposive sampling technique. This research uses 24 indicator 

statements by using Likert interval scale 1-7. Analysis using Structural 

Equation Modeling (SEM) with AMOS 21 tools. 

The results of this study can be summarized as follows: 1) Quality of 

food & Service has a positive and significant influence on brand reputation. 

2) Brand affection has a positive and significant influence on brand 

reputation. 3) Suitability has a positive and significant influence on brand 

reputation. 4) Brand awareness has a positive and significant effect on brand 

reputation. 5) The brand association has a positive and significant effect on 

the brand reputation. 6) Brand reputation has a positive and significant 

effect on brand trust. 

 

Keywords: Food & Service Quality, Brand Affect, Self-Congruence, Brand 

Awareness, Brand Association, Brand Reputation, Brand Trust.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada era globalisasi ini sudah bukan lagi menjadi hal yang sulit untuk 

menemukan beragam jenis makanan dari berbagai Negara terutama di kota-kota 

besar seperti Jakarta. Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia, Jakarta juga 

merupakan sentral bisnis dimana banyak perusahaan besar dan kecil yang bersaing 

dan membuka usaha bisnis di kota ini. Dari sekian banyak bisnis yang ada di 

Jakarta, bisnis restoran merupakan merupakan salah satu bisnis yang menarik 

banyak peminat dan juga memiliki masa depan yang sangat baik. 

Tingginya jumlah penduduk di Jakarta juga merupakan salah satu peluang yang 

potensional bagi perusahaan–perusahaan restoran, kafe, ataupun rumah makan 

untuk memasarkan produk–produk makanannya. Banyaknya ragam dan jenis 

restoran yang ada di Jakarta menjadi sebuah tantangan bagi pemilik restoran untuk 

dapat memenangkan persaingan yang ketat di dalam bisnis kuliner ini. Salah satu 

yang harus di pertimbangkan dalam menjalankan bisnis restoran yaitu kepercayaan 

konsumen terhadap suatu merek. Tanpa adanya kepercayaan dari konsumen maka 

sulit bagi perusahaan tersebut untuk menjual produk yang ditawarkan. Konsumen 

akan mampu mempercayai suatu merek jika reputasi dari merek tersebut sangatlah 

baik.Perusahaan dari industri makanan melakukan 

Pengaruh faktor-faktor..., Muhammad Brilliano Sulaeman, Ma.-IBS, 2017



2 

 

 
Indonesia Banking School 

berbagai cara untuk dapat meningkatkan reputasi merek mereka dan juga sekaligus 

menanamkan rasa kepercayaan dibenak konsumen terhadap merek mereka. 

Tabel 1.1 Presentase restoran berskala menengah dan besar berdasarkan 

jaringan usaha 

 

PROVINSI DKI JAKARTA 

 

JARINGAN USAHA 

(BUSINESS 

NETWORK) 

TAHUN 2013 TAHUN 2014 

SINGLE 29,60 27,33 

BRANCH 70,40 72,67 

TOTAL 
100,00 100,00 

(Sumber : www.bps.go.id yang diakses pada 22 Maret 2016 20:49) 

Pada Tabel 1.1 menunjukan bahwa pada tahun 2013 total restoran 

independen (single) memiliki 29,60% sedangkan untuk total restoran yang 

memiliki cabang (branch) sebesar 70,40%, sedangkan pada tahun 2014 total 

restoran independen (single) mengalami penurunan menjadi 27,33% dan restoran 

yang memiliki cabang (branch) mengalami kenaikan menjadi 72,67%. Berdasarkan 

data tersebut dapat dikatakan bahwa nilai pangsa pasar restoran single masih 

tertinggal jauh di bandingkan restoran branch. 
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Tabel 1.2  Presentase restoran berskala menengah dan besar berdasarkan 

jenis/tipe masakan utama 

PROVINSI DKI JAKARTA 

JENIS MASAKAN 

UTAMA 

TAHUN 2013 TAHUN 2014 

Indonesia 42,34 53,79 

Amerika dan Eropa 26,52 20,97 

Cina 11,35 8,01 

Jepang 10,46 10,10 

Korea 1,95 1,57 

Lainnya 7,38 5,57 

TOTAL 100,00 100,00 

(Sumber : www.bps.go.id yang diakses pada 22 Maret 2016 20:49) 

 Berdasarkan tabel 1.2 tahun 2013 jenis masakan utama Indonesia memiliki 

persentase tertinggi dengan 42,34%, di urutan kedua Amerika dan Eropa memiliki 

persentase sebesar 26,52%, di urutan ketiga Cina memiliki persentase 11,35%, 

Jepang memiliki persentase 10,46%, di urutan berikutnya Korea memiliki 
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persentase 1,95% dan sisanya restoran dengan jenis masakan utama lainnya sebesar 

7,38%. 

 Pada tahun 2014 jenis masakan utama dengan menu masakan khas 

Indonesia masih memiliki persentase tertinggi sebesar 53,79%, di ikuti dengan jenis 

masakan dengan menu utama Amerika dan Eropa yang memiliki  persentase 

sebesar 20,97%, lalu di urutan ketiga jenis masakan utama Cina memiliki 

persentase sebesar 8,01%, di uurutan selanjutnya jenis masakan utama Jepang 

memiliki persentase sebesar 10,10%, di urutan kelima di tempati restoran dengan 

jenis masakan utama Korea sebesar 1,57%, dan sisanya restoran dengan jenis 

masakan utama lainnya sebesar 5,57%. 

 

Gambar 1.1 Persentase jumlah selisih restoran di Jakarta berdasarkan 

jenis/tipe masakan utama 

  Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa restoran dengan jenis 

masakan utama khas Indonesia mengalami kenaikan persentase yang signifikan dari 

jumlah restoran. Restoran lainnya terkena dampak dari kenaikan jumlah restoran 
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dengan jenis masakan utama khas Indonesia, restoran dengan menu utama masakan 

Jepang mengalami penurunan persentase paling sedikit. Restoran makanan jepang 

adalah salah satu restoran yang sedang marak-maraknya di Indonesia. Makanan 

Jepang sudah semakin merebut hati masyarakat Indonesia, terutama di kota besar 

seperti Jakarta. Sebelumnya tidak dapat dibayangkan jika bangsa yang tidak punya 

tradisi makan makanan mentah bisa menjadi begitu menyukai makanan yang 

berbahan dasar ikan mentah dan sebagainya. Hal ini didasarkan oleh antusiasme 

konsumen pada sushi yang semakin meningkat sehingga membuat banyak restoran 

jepang masuk ke Indonesia, berbagai restoran ini tentunya disertai dengan berbagai 

kualitas pelayanan yang ditawarkan.Sushi merupakan makanan jepang yang terdiri 

dari nasi yang dibentuk bersama lauk berupa makanan laut, daging, sayuran mentah 

atau yang sudah dimasak. Restoran yang menyajikan berbagai jenis makanan sushi 

kini sudah mewabah di kota besar, khususnya di Jakarta. 

Sushi Tei merupakan salah satu restoran yang melihat potensi tersebut. 

Restoran yang berasal dari Negara jepang cukup banyak di minati oleh masyarakat 

Indonesia. Harganya pun sebanding dengan kualitas makanan serta pelayanan yang 

di berikan sehingga membuat restoran ini selalu ramai di kunjungi oleh masyarakat. 

Berdasarkan survey Top 5 Recommendation Sushi House yang dilakukan oleh Open 

Rice, situs panduan untuk makanan dan restoran nomor satu di Asia yang salah 

satunya beroperasi di Indonesia, Sushi Tei menempati urutan pertama, dimana 

Sushi Tei merupakan restoran waralaba cabang dari Singapura yang berdiri sejak 

tahun 1994. Menduduki urutan kedua, yaitu Hachi-Hachi Bistro, diikuti oleh Sushi 

Groove di urutan ketiga, dan di urutan selanjutnya terdapat Kiyadon Sushi serta 
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yang terakhir yaitu Sushi Joobu. (Sumber : www.selasar.com yang diakses pada 18 

Maret 2016 19:07) 

PT Sushi Tei Indonesia membuka gerai pertamanya di Jakarta pada tahun 

2003, menghadirkan restoran jepang dengan merek terkemuka untuk penggemar 

sushi di Indonesia. sejak saat itu Sushi Tei kemudian tumbuh dengan baik, Sushi 

Tei membuka gerai baru di kota-kota besar lainnya di Indonesia: Bandung, 

Surabaya, Medan dan Bali, serta memperluas kehadirannya di Jakarta. Saat ini ada 

33 outlet Sushi Tei yang tersebar secara total di Indonesia, setengah dari jumlah 

total outlet tersebut yaitu 17 outlet  tersebut tersebar di Jakarta. Outlet Sushi Tei 

terkenal karena pendekatan sederhana namun modern yang mereka lakukan dengan 

konsep open kitchen-nya, menggunakan sentuhan khas budaya Jepang. Sushi Tei 

memiliki dapur terbuka yang memungkinkan pelanggan untuk melihat langsung 

apa yang sedang terjadi ketika pesanan mereka sedang dipersiapkan. 

Sushi Tei juga telah menjadi restoran sushi pertama di Indonesia yang 

memiliki karakteristik sushi bar dengan ban berjalan. Sushi Tei bertujuan untuk 

memberikan pengalaman bersantap yang luar biasa yang melebihi harapan 

pelanggan, dengan memadukan keaslian rasa Jepang yang sangat-dipuji dan 

sentuhan tangan dari rasa lokal, dengan tingkat pelayanan tertinggi dan 

kenyamanan. Membayar perhatian tidak hanya untuk rasa, Sushi Tei berfokus juga 

pada kualitas makanan serta layanan. Untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, 

Sushi Tei telah menerapkan HACCP yang terkenal di dunia (Hazard Analysis dan 

Critical Control Point) standar dalam sistem manajemen keamanan pangan. 
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Standar menjamin kualitas dan keamanan dari semua makanan, terutama menu 

sashimi yang disajikan di semua outlet Sushi Tei. Mengetahui bahwa HACCP 

selalu beraksi, pelanggan Sushi Tei sekarang dapat menikmati makanan mereka 

secara aman dan higienis. (Sumber: www.sushitei.co.id yang diakses pada 12 maret 

2016 21:32) 

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Pada penelitian ini dibataskan bahwa yang menjadi objek penelitiannya 

adalah pelanggan Sushi Tei. Pada konsep ini Consumer Based Chain 

RestaurantBrand Equity diklasifikasikan menjadi lima dimensi yaitu Food & 

Service Quality, Brand Affect, Self Congruence,Brand Awareness dan Brand 

Association, dengan demikian kepercayaan bisa dibangun dengan tingkat reputasi 

merek dan ekuitas merek. Konteks pelanggan dalam penelitian ini adalah yang 

sering mengunjungi Sushi Tei. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, 

pengambilan data dilakukan melalui kuesioner. Karena itu, penelitian ini memiliki 

ruang lingkup sebagai berikut: 

 Kepercayaan terhadap merek (Brand Trust) ,menurut Bredahl (2001) 

konteks chain restaurant, kepercayaan merupakan faktor penting dalam perilaku 

membeli. Ketika konsumen memiliki kepercayaan terhadap suatu merek, mereka 

percaya bahwa makanan berkualitas tinggi mengurangi ketidakpastian, seperti 

kurangnya kebersihan dan kesegaran (Ho et al., 2015). Dalam menjaga hubungan 

positif antara konsumen dan penyedia, Elliot & Yannopoulou menganggap 
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kepercayaan sebagai komponen penting (Elliott & Yannopoulou, 2007). Afzal et al 

(2010) dan Song et al (2012) menganggap kepercayaan merek sebagai faktor 

penting dalam industri restoran terutama karena keamanan pangan, rasa makanan 

dan kesehatan (Ho et al., 2015). Kepercayaan adalah ukuran yang paling popular 

antara merek dengan hubungan konsumen, dan mungkin indikator penting untuk 

ekuitas merek (Alam & Yasin, 2010). Konsumen sering memilih restoran 

terkemuka berdasarkan kepercayaan. Seperti kebanyakan konsumen bergantung 

pada restoran yang memiliki reputasi untuk menyimpulkan kualitas makanan, 

restoran berinvestasi dalam mengembangkan reputasi yang dianggap dapat 

dipercaya (Ho et al., 2015). 

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Food & Service 

Quality, Brand Affect, Self Congruence, Brand Awareness, Brand Association dan 

Brand Reputation. Keenam variabel independent tersebut mempengaruhi 

kepercayaan merek atas suatu produk yang akan dipilih pelanggan (Ho et al., 2015). 

Food Quality, Namkung dan Jang (2007) presentasi yang dipilih, Berbagai 

item menu, pilihan sehat, rasa, kesegaran, dan suhu untuk menilai kualitas makanan 

(Ha & Jang, 2010). Service Quality, definisi kualitas pelayanan berpegang bahwa 

ini adalah hasil dari perbandingan para pelanggan antara ekspektasi mereka tentang 

layanan dan persepsi mereka sendiri tentang cara layanan yang telah dilakukan 

(Caruana, 2002). 

Brand Affect, kemampuan merek untuk memperoleh tanggapan positif dari 

konsumen sebagai hasil dari konsumen menggunakan merek sebagai merek 
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mempengaruhi, di mana itu juga berarti bahwa merek dapat difungsikan sebagai 

cara untuk mengurangi risiko ketidakpastian (Chaudhuri and Holbrook, 2001). 

Self Congruence, Graeff (1996) menyatakan bahwa Teori self congruence 

yaitu orang-orang membeli untuk mempertahankan atau meningkatkan harga diri 

mereka dan juga menyatakan bahwa orang-orang membeli merek sendiri untuk 

mempertahankan atau meningkatkan harga diri mereka (Nam, Ekinci, & Whyatt, 

2011). 

Brand Awareness, Aaker (1996) mendefinisikan kesadaran merek sebagai 

kekuatan dari kehadiran merek di benak pelanggan (Hyun & Kim, 2011). 

Brand Association, yaitu Simpul informasi berisi rincian spesifik dari 

produk, seperti harga, logo serta merek iklan, selain word-of-mouth dan 

pengalaman masa lalu konsumen (John et al., 2006). 

Brand Reputation, perkembangan reputasi merek berarti lebih dari menjaga 

konsumen puas, itu adalah sesuatu yang perusahaan dapatkan dari waktu ke waktu 

dan mengacu pada bagaimana ragam audiens mengevaluasi merek. perusahaan 

serta merek dengan reputasi yang baik cenderung untuk menarik lebih banyak 

pelanggan (Veloutsou & Moutinho, 2009). 

Objek penelitian yang dipilih adalah Sushi Tei yang respondennya 

berdomisili di Jakarta. Sebagai salah satu perusahaan Sushi ternama di Indonesia, 

Sushi Tei yang berasal dari Jepang ini sangat terkenal di Indonesia dan di Jakarta 

khususnya, Sushi Tei memiliki pelayan yang terlatih dan professional serta 
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menganut sistem pelayanan yang sangat ramah dan bersahabat dengan para 

pelanggannya. Sushi Tei sudah membuka 33 gerai Sushi di Indonesia pada tahun 

2016 yang dimana 17 gerai Sushi terletak di Jakarta. Berangkat dari menariknya 

fenomena Sushi Tei yang mampu menjadi perusahaan Sushi ternama di Indonesia 

dan Jakarta. Peneliti tertarik untuk memilih Sushi Tei ini sebagai objek penelitian. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka peneliti 

akan menggali pengaruh Consumer-Based Chain Restaurant Brand Equity 

(CBCRBE) yang terdiri dari Food & Service Quality, Brand Affect, Self 

Congruence, Brand Awareness dan Brand Associaton terhadap Brand Reputation 

dan Brand Reputation terhadap Brand Trust mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pelanggan Sushi Tei. 

Berdasarkan hal tersebut juga dapat disimpulkan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Apakah Food & Service Quality berpengaruh positif terhadap Brand 

Reputation? 

2. Apakah Brand Affect berpengaruh positif terhadap Brand Reputation? 

3. Apakah Self Congruence berpengaruh positif terhadap Brand Reputation? 

4. Apakah Brand Awareness berpengaruh positif terhadap Brand Reputation? 

5. Apakah Brand Association berpengaruh positif terhadap Brand Reputation? 

6. Apakah Brand Reputation berpengaruh positif terhadap Brand Trust? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh CBCRBE dan 

Brand Reputation terhadap Brand Trust pada pelanggan SushiTei di Jakarta, antara 

lain dari tujuan tersebut adalah : 

1. Meneliti dan mengetahui pengaruh Food & Service Quality terhadap Brand 

Reputation 

2. Meneliti dan mengetahui pengaruh Brand Affect terhadap Brand Reputation 

3. Meneliti dan mengetahui pengaruh Self Congruence terhadap Brand Reputation 

4. Meneliti dan mengetahui pengaruh Brand Awareness terhadap Brand Reputation 

5. Meneliti dan mengetahui pengaruh Brand Association terhadap Brand 

Reputation 

6. Meneliti dan mengetahui pengaruh Brand Reputation terhadap Brand Trust 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi 

pengembangan disiplin ilmu pemasaran atau manfaat secara akademis, akan tetapi 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia praktisi melalui implikasi 

manajerial. Secara lebih rinci penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Akademis 

Pengaruh faktor-faktor..., Muhammad Brilliano Sulaeman, Ma.-IBS, 2017



12 

 

 
Indonesia Banking School 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin 

ilmu Manajemen Pemasaran khususnya pada pembahasan pengaruh faktor-faktor 

Consumer-Based Chain Restaurant dan Brand Equity terhadap Brand Trust melalui 

Brand Reputation pada pelanggan Sushi Tei. Bahan wacana untuk menambah 

pengetahuan, pengertian, pemahaman, hubungan antara pengaruh faktor-faktor 

Consumer-Based Chain Restaurant dan Brand Equity terhadap Brand Trust melalui 

Brand Reputation dan memberikan penjelasan hubungan antara pengaruh faktor-

faktor Consumer-Based Chain Restaurant dan Brand Equity terhadap Brand Trust 

melalui Brand Reputation pada pelanggan Sushi Tei secara lebih detail. Penelitian 

ini juga diharapkan turut serta memberikan gagasan dan wawasan baru pada 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu 

perusahaan objek peneliti untuk meningkatkan Brand Trust pada pelanggan Sushi 

Tei secara berkesinambungan dengan pengembangan dan memaksimalkan 

hubungan dengan pelanggan yang dilakukan. (a) Mengetahui pengaruh faktor-

faktor Consumer-Based Chain Restaurant dan Brand Equity terhadap Brand Trust 

melalui Brand Reputation untuk membantu pemasaran Sushi Tei dalam 

meningkatkan hubungan dengan pelanggan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Marketing 

Menurut American Marketing Association (AMA), “pemasaran adalah 

proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, harga, promosi, dan distribusi dari 

ide-ide, barang-barang, dan jasa-jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat 

memuaskan baik tujuan individu maupun tujuan organisasi”. (Kotler, 2008) 

menyatakan bahwa ada empat konsep pemasaran yang harus diperhatikan agar 

perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama, agar perusahaan 

dapat menjadi lebih efektif dibandingkan dengan pesaing dalam hal menciptakan, 

mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada target pasar yang 

telah dipilihnya. Keempat konsep pemasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Target pasar. Perusahaan harus memilih dengan seksama target pasar yang 

hendak dituju serta mempersiapkan program-program pemasaran sesuai 

dengan target pasar tersebut dengan sebaik-baiknya. 

2. Kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus dapat memahami dan 

memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan agar mereka tetap mau 

menggunakan produk ataupun jasa perusahaan. Customer retention 
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3. (mempertahankan pelanggan lama) lebih penting bila dibandingkan dengan 

Customer attraction (menarik perhatian pelanggan baru). 

4. Pemasaran terpadu (Integrated marketing). Seluruh karyawan dari seluruh 

departemen yang ada dalam suatu perusahaan harus mendapatkan pelatihan 

dalam hal melayani pelanggan. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang 

terlibat dalam perusahaan tersebut memiliki satu kesatuan tujuan, yaitu 

menciptakan kepuasan pelanggan. 

5. Profitabilitas atau keuntungan. Maksud utama dari konsep pemasaran adalah 

untuk membantu perusahaan mencapai sasaran ataupun tujuannya. Bagi profit 

organization atau perusahaan swasta, tujuannya adalah mencapai keuntungan. 

Bagi non-profit atau  public organization, tujuannya adalah untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan menarik perhatian 

pendonor dana sebanyak-banyaknya agar perusahaan dapat terus beroperasi. 

 

2.1.2 Consumer-Based Chain Restaurant Brand Equity (CBCRBE) 

Meski sebagian peneliti telah mempelajari perkembangan pasar chain 

restaurant, dalam jumlah yang terbatas penelitian fokus pada ekuitas merek 

berbasis konsumen dalam industri chain restaurant (Hyun & Kim, 2011). 

Cendikiawan memperdebatkan apakah tindakan ekuitas merek yang digunakan 

dalam pemasaran barang dapat diterapkan untuk merek berbasis pelayanan (Kim & 

Gon, 2005). Secara khusus, ekuitas merek di konseptualisasikan dari perspektif 

konsumen individu serta kerangka konseptual dilengkapi dari apa yang konsumen 

tahu tentang merek dan apa pengetahuan tersebut berimplikasi untuk strategi 
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pemasaran. Pelanggan berbasis ekuitas merek didefinisikan sebagai efek diferensial 

pengetahuan merek mengenai respon konsumen terhadap pemasaran merek (Kevin 

Lane Keller, 2013). Ekuitas merek berbasis pelanggan terjadi ketika konsumen 

akrab dengan merek serta memegang beberapa keuntungan, kuat, dan unik asosiasi 

merek dalam ingatan (Kevin Lane Keller, 2013). 

Aaker (1991) menjelaskan berisi keempat dimensi ekuitas merek, yaitu, 

kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek. Karena 

karakteristik yang unik dari layanan, peneliti telah mempelajari langkah-langkah 

yang disesuaikan ekuitas merek layanan. Untuk menguji ekuitas merek mewah 

hotel dan restoran, menggunakan kesadaran merek, persepsi kualitas, citra merek 

dan loyalitas merek (Kim & Gon, 2005). Membangun dari ini, (Hyun & Kim, 2011) 

menambahkan item kualitas makanan untuk dimensi kualitas yang dirasakan 

mereka dalam konteks chain restaurant. Dalam penelitian ini, maka peneliti 

terdahulu memperluas model ekuitas merek sebelumnya diusulkan oleh Aaker 

(1991) Kim dan Kim (2005), dan Hyun dan Kim (2011) dengan memadukan diri 

kesesuaian, merek mempengaruhi dan kualitas makanan (Ho et al., 2015). 

2.1.3 Food & Service Quality 

Clark dan Wood (1999) menyatakan bahwa kualitas makanan merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi loyalitas pelanggan di restoran pilihan (Ha & 

Jang, 2010). Susskind dan Chen menegaskan bahwa dari perspektif pelanggan, 

kualitas makanan merupakan penentu utama untuk mengunjungi restoran (Ha & 

Jang, 2010). Sulek dan Hensley (2004) menemukan bahwa jika dibandingkan 
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dengan aspek-aspek lain dari restoran, seperti lingkungan komponen dan kualitas 

layanan, kualitas makanan yang paling penting unsur kepuasan pelanggan (Ha & 

Jang, 2010). Sulek dan Hensley (2004) menyatakan bahwa tiga karakteristik 

makanan umum menentukan kualitas makanan: keamanan, daya tarik, dan 

akseptabilitas diet. Di antara karakteristik tersebut, daya tarik meliputi beberapa 

item sepertirasa, presentasi, tekstur, warna, temperatur, dan ukuran porsi (Ha & 

Jang, 2010). Namkung dan Jang (2007) presentasi yang dipilih, berbagai item menu, 

pilihan sehat, rasa, kesegaran, dan suhu untuk menilai kualitas makanan (Ha & 

Jang, 2010). 

Kualitas layanan biasanya didefinisikan sebagai penilaian pelanggan dari 

keunggulan keseluruhan atau keunggulan layanan (Zeithaml, 2012). Definisi 

kualitas pelayanan berpegang bahwa ini adalah hasil dari perbandingan para 

pelanggan antara ekspektasi mereka tentang layanan dan persepsi mereka sendiri 

tentang cara layanan yang telah dilakukan (Caruana, 2002). Lehtinen dan Lehtinen 

(1982) memberikan tampilan tiga dimensi dari kualitas pelayanan. mereka 

melihatnya sebagai terdiri dari apa yang mereka sebut "interaksi", kualitas "fisik" 

dan "perusahaan". Pada tingkat yang lebih tinggi, dan secara esensial dari sudut 

pandang pelanggan, yang mereka lihat kualitas sebagai dua dimensi, yang terdiri 

dari "output" dan "proses" kualitas (Caruana, 2002). 

Indikator dalam variabel Food & Service Quality menurut Ho et al (2015) 

adalah sebagai berikut: 

1. Karyawan mampu membantu dan bersahabat dengan pelanggan 
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2. Menawarkan lingkungan yang rapih dan bersih 

3. Menyediakan meja dan kursi yang nyaman 

4. Karyawan memiliki talenta dan menampilkan keahlian alami 

5. Menawarkan makanan yang segar 

6. Mempersiapkan makanan dan minuman sesuai standar kebersihan 

2.1.4 Brand Affect 

Kemampuan merek untuk memperoleh tanggapan positif dari konsumen 

sebagai hasil dari konsumen menggunakan merek sebagai merek mempengaruhi, 

dimana itu juga berarti bahwa merek dapat difungsikan sebagai cara untuk 

mengurangi risiko ketidakpastian (Chaudhuri and Holbrook, 2001). Wright (2006) 

menyatakan perasaan emosional seperti cinta, benci, kasihan dan kemarahan 

menyediakan energi yang merangsang dan memelihara sikap tertentu terhadap 

merek. Konsumsi diatur oleh perasaan dan emosi konsumen, selain aspek 

fungsional dari produk (Ho et al., 2015). 

Indikator dalam variabel Brand Affect menurut Ho et al (2015) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelanggan merasa baik ketika makan di restoran tersebut 

2. Restoran tersebut mampu membuat pelanggan bahagia 

3. Restoran tersebut mampu memberikan pelanggan kesenangan 
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2.1.5 Self Congruence 

Graeff (1996) menyatakan teori self congruence bahwa orang-orang 

membeli untuk mempertahankan atau meningkatkan harga diri mereka dan juga 

menyatakan bahwa orang-orang membeli merek sendiri untuk mempertahankan 

atau meningkatkan harga diri mereka (Nam et al., 2011). Kesesuaian diri mengacu 

pada sejauh mana suatu konsep diri aktual atau ideal pelanggan bertepatan dengan 

citra merek (Sirgy, 2000). Ekinci et al (2008);. Hong & Zinkhan, (1995) konsisten 

dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengadopsi pandangan bahwa 

kepercayaan diri berhubungan dengan sejauh mana brand image yang ideal 

bertepatan dengan kepercayaan diri pelanggan (Nam et al., 2011). Birdwel (1968) 

menyatakan teori ini premis menunjukkan orang membeli suatu merek sebagai arti 

simbolis mereka dan menggunakannya untuk mengaitkan dengan konsep diri 

ataupun citra diri yang ideal terhadap orang lain (Ekinci, Sirakaya-turk, & Preciado, 

2011). Graeff (1996) menyatakan konsisten dengan penelitian sebelumnya, 

kesesuaian dalam diri yang ideal adalah tingkat kesesuaian atau ketidaksesuaian 

antara bentuk tujuan akan suatu merek yang aktual atau citra diri yang ideal seorang 

pelanggan. Studi Konsep diri yang ideal menyarankan pelanggan mencapai 

konsistensi diri dan harga diri dengan memegang sikap positif terhadap merek yang 

dianggap mirip dengan citra diri sendiri. Konsistensi yang lebih besar antara konsep 

diri yang ideal dimata pelanggan dan image suatu merek mempunyai niat yang 

besar untuk membeli (Ekinci et al., 2011). Self congruity mempertinggi keterlibatan 

pelanggan dengan produk serta memotivasi mereka untuk memproses karakteristik 
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fungsional merek. Jika demikian, maka self congruity lebih tinggi dibandingkan 

kondisi keterlibatan produk yang rendah (Kressmann et al., 2006). 

Indikator dalam variabel Self Congruence menurut Ho et al (2015) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelanggan yang makan di restoran ini banyak yang seperti saya 

2. Pelanggan yang makan di restoran ini mencerminkan jenis orang yang saya 

suka 

3. Pelanggan yang makan di restoran ini banyak orang yang saya kagumi 

2.1.6 Brand Awareness 

Kesadaran merek (brand awareness) terkait dengan kekuatan merek dalam 

memori, seperti yang tercermin oleh kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi 

berbagai elemen (nama, logo, simbol, karakter, kemasan, dan slogan) dalam situasi 

yang berbeda (K. L. Keller, 2013). Kesadaran merek terdiri dari kinerja dalam 

pengenalan merek (brand recognition) dan mengingat merek (brand recall) (K. L. 

Keller, 2013). Pengenalan merek adalah kemampuan konsumen untuk 

mengidentifikasi merek dalam berbagai situasi dan dapat bertumpu pada salah satu 

elemen merek. Mengingat merek adalah kemampuan konsumen untuk mengambil 

merek dari memori ketika diberikan kategori produk, kebutuhan dipenuhi oleh 

kategori, atau situasi pembelian atau penggunaan. Dalam hal ini tugas memori lebih 

menuntut daripada pengenalan merek karena konsumen tidak hanya diberikan 

elemen merek, tetapi juga diminta untuk mengatakan apakah mereka pernah 

melihat merek itu sebelumnya. 
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Menurut Aaker (1996) kesadaran merek adalah kemampuan konsumen 

dapat mengenali dan mengingat merek dalam situasi yang berbeda. Mengingat 

merek berarti kondisi ketika konsumen melihat kategori produk, mereka dapat 

mengingat nama merek dengan tepat, dan pengakuan merek berarti konsumen 

memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan merek ketika ada isyarat dari 

merek tersebut (Chi, 2009). 

Menurut Hoeffler & Keller (2002) kesadaran merek dapat dibedakan secara 

dalam dan secara lebar. Secara dalam berarti bagaimana membuat konsumen untuk 

ingat atau identifikasikan merek dengan mudah, dan secara lebar berarti bagaimana 

konsumen mengekspresikan atau menyimpulkan ketika konsumen membeli sebuah 

produk, nama dari merek akan datang kepikiran mereka sekaligus. Jika suatu 

produk memiliki pengetahuan merek secara dalam dan pengetahuan merek secara 

lebar pada saat yang sama, konsumen akan memikirkan merek tertentu ketika 

mereka ingin membeli suatu produk (Chi, 2009). 

Menurut Keller et al. (1993) kesadaran merek memainkan peran penting 

pada minat pembelian, karena konsumen cenderung membeli produk yang akrab 

dan dikenal. Menurut Percy & Rossiter (1992) dalam (Chi, 2009), kesadaran merek 

dapat membantu konsumen untuk mengenali merek dari kategori produk dan 

membuat keputusan pembelian. Kesadaran merek bertindak sebagai faktor penting 

dalam pembelian konsumen, dan merek tertentu akan terakumulasi dalam pikiran 

konsumen untuk mempengaruhi keputusan pembelian pada konsumen (Chi, 2009). 
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Indikator dalam variabel Brand Awareness menurut Ho et al (2015) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelanggan sadar dengan merek restoran ini 

2. Pelanggan cukup akrab dengan nama restoran ini 

3. Pelanggan dapat mengenali merek restoran ini diantara merek restoran 

lainnya 

2.1.7 Brand Association 

Asosiasi merek (Brand association) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga 

kategori utama dari peningkatan lingkup: atribut, manfaat, dan sikap. Beberapa 

perbedaan tambahan dapat dilakukan dalam kategori ini sesuai dengan sifat 

kualitatif dari asosiasi (Kevin Lane Keller, 2013). Simpul informasi berisi rincian 

spesifik dari produk, seperti harga, logo serta merek iklan, selain word-of-mouth 

dan pengalaman masa lalu konsumen (John et al., 2006). Kekuatan asosiasi merek. 

Asosiasi dapat dicirikan juga oleh kekuatan koneksi pada simpul merek. Kekuatan 

asosiasi tergantung pada bagaimana informasi masuk ingatan konsumen (encoding) 

serta bagaimana hal itu dipertahankan sebagai bagian dari citra merek (storage) 

(Kevin Lane Keller, 2013). Keunikan asosiasi merek. asosiasi merek mungkin atau 

tidak dapat dibagikan dengan merek bersaing lainnya. Inti dari positioning merek 

adalah bahwa merek memiliki keuntungan yang berkelanjutan kompetitif atau 

"proposisi penjualan unik" yang memberikan konsumen alasan kuat untuk membeli 

merek tertentu. Perbedaan-perbedaan ini dapat disampaikan secara eksplisit dengan 

membuat perbandingan langsung dengan pesaing atau dapat disorot secara implisit 
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tanpa menyatakan titik kompetitif referensi. Selain itu, mereka mungkin didasarkan 

pada atribut yang berhubungan dengan produk atau non-produk terkait atau 

fungsional, pengalaman, atau manfaat gambar (Kevin Lane Keller, 2013). 

Indikator dalam variabel Brand Association menurut Ho et al (2015) adalah 

sebagai berikut: 

1. Merek ini memiliki logo yang menarik 

2. Pelanggan menyukai logo merek ini 

3. Pelanggan suka dengan warna bangunan dan interior 

2.1.8 Brand Reputation 

Herbig dan Milewicz (1995) mengatakan bahwa reputasi merek menjadi 

semakin penting dan bisa berhasil lalu dengan demikian menguntungkan, merek 

harus memiliki reputasi positif. Perkembangan reputasi merek berarti lebih dari 

menjaga konsumen puas, itu adalah sesuatu yang perusahaan dapatkan dari waktu 

ke waktu dan mengacu pada bagaimana ragam audiens mengevaluasi merek 

(Veloutsou & Moutinho, 2009). Perusahaan serta merek dengan reputasi yang baik 

cenderung untuk menarik lebih banyak pelanggan (Veloutsou & Moutinho, 2009). 

Milewicz dan HerBig (1994) menjelaskan, konsumen mengharapkan bahwa produk 

diproduksi saat ini memiliki kualitas yang sama seperti produk yang diproduksi 

dimasa lalu, karena reputasi merek adalah menambahkan kredibilitas  Individu 

membentuk pandangan positif hanya untuk merek yang mereka anggap kredibel. 

Mereka menilai informasi merek yang tidak lengkap dikumpulkan dari waktu ke 

waktu serta perusahaan untuk mengamankan pengembangan reputasi yang baik, 
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harus mencoba untuk memproyeksikan pesan yang konsisten. Hal ini tidak mudah 

untuk secara drastis mengubah reputasi merek selama periode waktu yang singkat 

(Veloutsou & Moutinho, 2009). Orang cenderung untuk mengklasifikasikan merek 

di dalam kategori dan memiliki pendapat tertentu pada kategori ini (Veloutsou & 

Moutinho, 2009). Herbig dan Milewicz (1995) menambahkan, pelanggan tidak 

akan melihat merek dapat diandalkan dan kredibel ketika itu tidak memberikan apa 

yang dijanjikan (Veloutsou & Moutinho, 2009). 

Indikator dalam variabel Brand Reputation menurut Ho et al (2015) adalah 

sebagai berikut: 

1. Merek ini dapat dipercaya 

2. Merek ini memiliki reputasi 

3. Merek ini membuat penilaian yang jujur 

2.1.9 Brand Trust 

Definisi kepercayaan merek yang diusulkan oleh Chaudhuri dan Holbrook 

(2001) terkait dengan kesediaan konsumen untuk bergantung pada merek itu sendiri 

untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam hubungan dengan 

fungsionalitasnya. Kepercayaan merek secara implisit berarti bahwa terdapat 

probabilitas tinggi atau harapan bahwa merek akan menghasilkan hasil yang positif 

bagi konsumen. Mengingat kepercayaan merek sebagai harapan, ini didasarkan 

pada konsumen keyakinan bahwa merek tersebut memiliki kualitas tertentu yang 

membuatnya konsisten, kompeten, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya 

(Munuera-alema & Delgado-ballester, 2005). 
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Indikator dalam variabel Brand Trust menurut Ho et al (2015) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelanggan mengandalkan merek ini untuk memecahkan ketidakpuasan layanan 

2. Merek ini mampu menjanjikan kepuasan 

3. Pelanggan memiliki kepercayaan terhadap merek ini 

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 Food & service quality has a positive effect on brand reputation 

 Brady dan Cronin (2001);. Ekinci et al (2008);. Nam et al (2011) sepakat 

bahwa kualitas pelayanan di industri restoran harus dievaluasi dari berbagai 

perspektif seperti kualitas makanan, perilaku staf dan kualitas fisik dalam rangka 

memenuhi harapan konsumen (Ho et al., 2015). Para peneliti menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan dikaitkan dengan reputasi merek, yaitu, kualitas layanan menjadi 

alat yang dapat menunjukkan reputasi yang baik atau buruk (Wirtz et al., 2000). 

Memiliki reputasi yang baik memastikan pertumbuhan popularitas melalui mulut 

ke mulut (Walsh et al., 2009). Selnes (1993) berpendapat kualitas produk ambigu 

mungkin memiliki efek negatif pada membangun reputasi merek (Ho et al., 2015). 

H1 : Kualitas makanan dan pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap reputasi 

merek 
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2.2.2  Brand affect has a positive effect on brand reputation 

Oliver et al.(1997), kepuasan konsumen dan niat beli secara langsung 

dipengaruhi oleh perasaan positif (Ho et al., 2015). Yu dan Dean (2001) 

mengusulkan bahwa elemen afektif kepuasan konsumen adalah komponen yang 

lebih baik untuk memperkirakan word of mouth positif dari elemen kognitif (missal 

harga dan kualitas) (Ho et al., 2015). Ladhari (2009) menemukan bahwa kepuasan 

emosional memiliki efek positif pada niat perilaku seperti kesetiaan serta 

rekomendasi dalam industri restoran. Menyenangkan konsumen dan mengamankan 

preferensi mereka akan membentuk reputasi merek yang positif (Ho et al., 2015). 

H2: Merek mempengaruhi memiliki pengaruh positif terhadap reputasi merek 

 

2.2.3  Self congruence has a positive effect on brand reputation 

 Kesesuaian diri terkait dengan konsumsi simbolis, yang menyatakan konsep 

diri melalui konsumsi (Hosany & Martin, 2012). Graeff (1996) menyatakan 

konsumen memiliki sikap positif dan niat beli terhadap merek yang konsisten 

dengan citra diri mereka. Wisatawan mengunjungi tujuan wisata karena citra tujuan 

yang sesuai dengan citra diri mereka dan makna simbolik (Ho et al., 2015). Di 

industri restoran, kesesuaian diri adalah salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi kunjungan restoran. Restoran adalah tempat-tempat untuk makan, 

pertemuan sosial dan bisnis (Ekinci et al., 2013). Citra sebuah restoran (misalnya, 

desain interior, musik, menu, dan gaun staf dan perilaku) harus sesuai dengan 

konsep diri konsumen target (Ho et al., 2015). Graeff (1996) menjelaskan dalam 
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lingkungan pemasaran kompetitif, sejauh mana kesesuaian antara konsumen 

konsep diri dan citra merek secara signifikan mempengaruhi konsumen evaluasi 

merek (Ho et al., 2015). Reputasi dianggap sebagai evaluasi keseluruhan merek (Ho 

et al., 2015). 

H3:  Kondisi kepercayaan diri memiliki pengaruh positif terhadap reputasi merek 

 

2.2.4  The effects of brand awareness on brand reputation 

 Kesadaran merek berkaitan dengan kekuatan merek di benak konsumen, 

dan itu memungkinkan konsumen untuk mengenali dan mengingat merek, sehingga 

meningkatkan ekuitas merek (Kevin Lane Keller, 2013). Kesadaran merek terkait 

dengan nama merek; itu menandakan probabilitas bahwa nama merek tertentu 

datang ke pikiran konsumen (Kevin Lane Keller, 2013). Mathew et al. (2014) 

menyatakan bahwa kesadaran merek memberikan kontribusi untuk menciptakan 

kredibilitas, yang kemudian, menciptakan niat loyalitas (Ho et al., 2015). 

Kepercayaan konsumen terhadap merek khusus sehingga meningkatkan reputasi 

merek. Para ahli telah menunjukkan bahwa kesadaran merek berkaitan dengan 

reputasi merek (Maltz, 1991). Kesadaran merek dan asosiasi merek yang dianggap 

sebagai komponen utama dari reputasi (Davies & Miles, 1998), dan investasi dalam 

kesadaran merek dapat menyebabkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan 

dan nilai merek jangka panjang (Macdonald &Sharp, 2003). Kesadaran merek 

memiliki dampak pada reputasi merek(Ho et al., 2015). 

H4: Kesadaran merek memiliki pengaruh positif terhadap reputasi merek 
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2.2.5  The effects of brand associations on brand reputation 

Aaker (1991) menegaskan bahwa landasan ekuitas merek adalah 

keakraban nama merek yang dapat membuat asosiasi positif bagi konsumen. Keller 

(2008) dan Ross et al (2006) mengungkapkan asosiasi merek dianggap sebagai 

salah satu faktor yang paling penting dalam menciptakan citra merek. Brand image 

yang positif, pada akhirnya, menciptakan reputasi merek yang baik (Ho et al., 

2015). Pembentukan citra merek melalui iklan, logo dan simbol menentukan posisi 

suatu produk, dan penentuan posisi sukses memperkuat citra merek yang kuat (Pitta 

& Katsanis, 1995). Romaniuk dan Nenycz-Thiel (2013) mencatat bahwa efek 

memori yang kuat memperkuat citra merek. Konsumen yang loyal terhadap merek 

sering mengasosiasikan sebuah perusahaan dengan reputasi positif (Roberts & 

Dowling, 2002). 

H5: Asosiasi merek memiliki pengaruh positif terhadap reputasi merek 

 

2.2.6  The effects of brand reputation on brand trust 

Smaiziene (2008) menyatakan bahwa reputasi positif mengungkapkan 

rendahnya tingkat risiko dan merangsang keputusan membeli. Para peneliti 

menyoroti bahwa kepercayaan mengurangi ketidakpastian dan risiko (Chaudhuri 

dan Holbrook, 2001). Pada konteks chain restaurant, kepercayaan merupakan 

faktor penting dalam perilaku pembelian (Bredahl, 2001). Ketika konsumen 

memiliki kepercayaan merek, mereka percaya bahwa makanan berkualitas tinggi 
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mengurangi ketidakpastian seperti kurangnya kebersihan dan kesegaran (Ho et al., 

2015). Oleh karena itu, dalam menjaga hubungan positif antara konsumen dan 

penyedia, Elliott & Yannopoulou, (2007) menganggap kepercayaan sebagai 

komponen penting (Ho et al., 2015). Smaizine (2008) berpendapat bahwa reputasi 

merek memiliki kemampuan untuk mengurangi ketidakpastian dan menciptakan 

kepercayaan (Ho et al., 2015).  

H6: Reputasi merek memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan merek. 
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2.3 ModelPenelitian 

 Berdasarkan rerangka konseptual yang telah dirumuskan mengenai 

Pengaruh faktor-faktor Consumer-Based Chain Restaurant Brand Equity 

(CBCRBE) pada Brand Reputation terhadap Brand Trust pada pelanggan Sushi 

Tei. Maka hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian 
Sumber : Ho et al (2015) 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah restoran Sushi tei yang berada 

di jakarta, sehingga sasaran responden dari penelitian ini adalah pelanggan Sushi 

tei yang berada di jakarta. Semakin banyaknya gerai Sushi tei di jakarta diiringi 

oleh tingginya minat masyarakat terhadap restoran Sushi tei khususnya di Jakarta. 

Berdasarkan survey Top 5 Recommendation Sushi House yang dilakukan oleh Open 

Rice, situs panduan untuk makanan dan restoran nomor satu di Asia yang salah 

satunya beroperasi di Indonesia, Sushi Tei menempati urutan pertama di 

bandingkan restoran sushi lainnya. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian descriptive. Yaitu, jenis penelitian yang 

memiliki tujuan utama mendeskripsikan sesuatu biasanya karakteristik atau fungsi 

pasar (Malhotra, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian kuantitatif yang dilakukan satu kali dalam satu periode (cross sectional 

design). Metode penelitian kuantitatif sendiri bertujuan untuk mengukur data dan 

biasanya ada dalam bentuk analisis statistik (Malhotra, 2010). Pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey cara menyebarkan kuisioner 
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kepada pelangganSushi teitersebut dalam bentuk pertanyaan. Hasil dari data 

kuisioner kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis Structural 

Equation Modeling (SEM). Dalam penelitian ini dibahas mengenai penelitian yang 

menghubungkan pengaruh faktor-faktor Consumer-Based Chain Restaurant dan 

Brand Equity terhadap Brand Trust melalui Brand Reputation pada pelanggan 

Sushi tei. 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

Metode sampling yang digunakan di penelitian ini adalah non-probability 

sampling dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, 

dimana sampel dipilih berdasarkan karakteristiknya.  

Menurut Maholtra (2010), purposive sampling merupakan teknik penentuan 

sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan 

karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel. Teknik ini dipilih 

karena populasi dan sampel yang diambil memiliki karakteristik tertentu. 

Karakteristik tersebut anta lain: 

1. Sudah pernah makan di Sushi Tei lebih dari satu kali. 

2. Keputusan makan di Sushi Tei di tentukan sendiri. 
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3.4 Jenis dan sumber data 

Sumber data yang dipakai dalam penlitian ini ada dua yaitu: 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan penelitian yang diproleh dengan survei lapangan 

yang menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data, baik secara online 

melalui media online atau langsung memberikan kapada orang (Malhotra, 2010). 

Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari 

responden dengan metode survei. Survei dilakukan dengan penyebaran kuisioner 

secara langsung dan menggunakan google drive kepada pelanggan Sushi tei yang 

pernah mengungunjungi restoran Sushi tei di Jakarta. Data primer yang dihasilkan 

langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian 

(Malhotra, 2010). Data primer didapat melalui kuisioner yang disebar secara 

langsung kepada responden maupun disebarkan secara online melalui Google 

Drive. Adapun kuisioner yang disebarkan terbagi dalam 7 bagian, yaitu:  

1. Profil Responden 

2. Pertanyaan mengenai Food & Service Quality (6 indikator)  

3. Pertanyaan mengenai Brand Affect (3 indikator)  

4. Pertanyaan mengenai Self Congruence  (3 indikator)  

5. Pertanyaan mengenai Brand Awareness (3 indikator)  

6. Pertanyaan mengenai Brand Association (3 indikator)  

7. Pertanyaan mengenai Brand Reputation (3 indikator) 

8. Pertanyaan mengenai Brand Trust (3 indikator) 
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b. Data sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku, 

media internet, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian 

ini (Malhotra, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh (Kountur, 2007) yang 

menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian 

orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat 

dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder melalui metode Literature Review 

yang berasal dari buku, Jurnal, artikel, website, koran dan kepustakaan lainnya yang 

terkait dengan penelitian. 

3.5 Populasi dan Sampel 

 Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) pedoman ukuran sampel tergantung 

pada jumlah indicator dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah 

sebagai berikut: 

Jumlah sampel = Indikator x 6 

Jumlah sampel = 24 x 6 = 144 

 Sampel yang akan diteliti adalah para pelanggan restoran Sushi tei. Skala yang dipakai 

dalam measurement pada penelitian ini terdiri dari tujuh point skala likert. Skala ini dipakai 

karena dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang 

tentang suatu fenomena sosial (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 
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3.6 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini membahas faktor - faktor yang mempengaruhi brand 

trust pada pelanggan Sushi Tei dengan menggunakan survei kuesioner. Kuesioner 

diukur dengan skala Likert 7 poin mulai 1 sampai 7 sesuai dengan tingkat 

kesetujuan. 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Food & Service 

Quality (FSQ) 

 

Food Quality, 

Namkung dan Jang 

(2007) presentasi 

yang dipilih, 

Berbagai item menu, 

pilihan sehat, rasa, 

kesegaran, dan suhu 

untuk menilai 

kualitas makanan (Ha 

& Jang, 2010). 

Service Quality, 

Definisi kualitas 

pelayanan berpegang 

bahwa ini adalah 

hasil dari 

perbandingan para 

pelanggan antara 

ekspektasi mereka 

tentang layanan dan 

persepsi mereka 

sendiri tentang cara 

layanan yang telah 

dilakukan (Caruana, 

2002) 

 

FSQ1 : Karyawan di Sushi tei sangat 

membantu dan ramah 

FSQ2 : Sushi tei menawarkan 

lingkungan yang rapih dan bersih 

FSQ3 : Sushi tei menyediakan meja 

dan kursi yang nyaman 

FSQ4 : Karyawan Sushi tei berbakat 

dan memiliki keahlian alami 

FSQ5 : Sushi tei menawarkan 

makanan yang segar 

FSQ6 : Sushi tei mempersiapkan 

makanan dan minuman sesuai dengan 

standard kebersihan 

 

(Ho et al., 2015) 

Interval Scale 

1-7 
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Pengaruh faktor-faktor..., Muhammad Brilliano Sulaeman, Ma.-IBS, 2017



36 

 

 
Indonesia Banking School 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Brand Affect 

(BAF) 

 

Chaudhuri and 

Holbrook (2001) 

menyatakan 

kemampuan merek 

untuk memperoleh 

tanggapan positif dari 

konsumen sebagai 

hasil dari konsumen 

menggunakan merek 

sebagai merek 

mempengaruhi, 

dimana itu juga 

berarti bahwa merek 

dapat difungsikan 

sebagai cara untuk 

mengurangi risiko 

ketidakpastian (Ho et 

al., 2015). 

BAF1 : Perasaan saya menjadi baik 

ketika saya makan di Sushi tei 

BAF2 : Sushi tei membuat saya bahagia 

BAF3 : Sushi tei memberikan saya 

kesenangan 

 

(Ho et al., 2015) 

Interval Scale 

1-7 

Self-Congruence 

(SC) 

 

Graeff  (1996) Teori 

self congruence 

menyatakan bahwa 

orang-orang membeli 

untuk 

mempertahankan atau 

meningkatkan harga 

diri mereka dan juga 

menyatakan bahwa 

orang-orang membeli 

merek sendiri untuk 

mempertahankan atau 

meningkatkan harga 

diri mereka (Nam et 

al., 2011). 

SC1 : Pelanggan yang makan di Sushi 

Tei memiliki karakter yang sama 

dengan saya 

SC2 : Pelanggan yang makan di Sushi 

Tei mencerminkan karakter yang saya 

inginkan 

SC 3 : Pelanggan yang makan di Sushi 

Tei sangat mirip dengan orang yang 

saya kagumi 

 

(Ho et al., 2015) 

Interval scale 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Brand 

Awareness 

(BAW) 

 

Aaker (1996) 

mendefinisikan 

kesadaran merek 

sebagai kekuatan dari 

kehadiran merek di 

benak pelanggan 

(Hyun & Kim, 2011). 

BAW1 : Saya mengenal Sushi Tei 

BAW2 : Saya tidak asing dengan Sushi 

Tei 

BAW3 : Saya dapat mengenali Sushi 

Tei diantara nama-nama Restoran yang 

lain 

(Ho et al., 2015) 

Interval Scale 

1-7 

Brand 

Association 

(BAS) 

 

 

Simpul informasi 

berisi rincian spesifik 

dari produk, seperti 

harga, logo serta 

merek iklan, selain 

word-of-mouth dan 

pengalaman masa lalu 

konsumen (John et 

al., 2006). 

 

BAS1 : Sushi tei memiliki logo yang 

menarik 

BAS2 : Saya menyukai logo Sushi Tei 

BAS3 : Saya menyukai warna interior 

Sushi Tei 

(Ho et al., 2015) 

Interval Scale 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Brand 

Reputation (BR) 

Brand Reputation, 

Perkembangan 

reputasi merek berarti 

lebih dari menjaga 

konsumen puas, itu 

adalah sesuatu yang 

perusahaan dapatkan 

dari waktu ke waktu 

dan mengacu pada 

bagaimana ragam 

audiens mengevaluasi 

merek. perusahaan 

serta merek dengan 

reputasi yang baik 

cenderung untuk 

menarik lebih banyak 

pelanggan (Veloutsou 

& Moutinho, 2009). 

BR1 : Sushi Tei dapat dipercaya 

BR2 : Sushi Tei mimiliki reputasi yang 

baik 

BR3 : Sushi Tei mengakui kesalahan 

dengan jujur 

 

(Ho et al., 2015) 

Interval Scale 

1-7 

Brand Trust 

(BT) 

Ketika konsumen 

memiliki 

kepercayaan terhadap 

suatu merek, mereka 

percaya bahwa 

makanan berkualitas 

tinggi mengurangi 

ketidakpastian, 

seperti kurangnya 

kebersihan dan 

kesegaran, dalam 

menjaga hubungan 

positif antara 

konsumen dan 

penyedia,kepercayaa

n sebagai komponen 

penting (Elliott & 

Yannopoulou, 2007). 

BT1 : Saya bisa mengandalkan Sushi 

tei untuk mengatasi ketidakpuasan 

layanan 

BT2 : Sushi Tei memberikan kepuasan 

bagi pelanggan 

BT3 : Saya memiliki kepercayaan 

terhadap Sushi tei 

 

(Ho et al., 2015) 

 

Interval Scale 

1-7 

 

  

Pengaruh faktor-faktor..., Muhammad Brilliano Sulaeman, Ma.-IBS, 2017



39 

 

 
Indonesia Banking School 

3.7 Metode Analisis Data  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis SEM (Structural 

Equation Models). Sebuah pemodelan SEM yang lengkap terdiri dari Measurement 

Models dan Overall Model. Measurement Model ditujukan untuk mengkonfirmasi 

sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator-indikator empirisnya. 

Selanjutnya overall model adalah model keseluruhan hubungan yang membentuk 

atau menjelaskan kualitas antara faktor. Menurut (Wijayanto, 2008) ada beberapa 

tahapan pokok dalam menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu:  

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification)  

3. Estimasi (estimation)  

4. Uji kecocokan (testing fit)  
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3.7.1 Spesifikasi Model (Model Spesification) 

SEM dimulai dengan memspesifikasikan model penelitian yang akan 

diestimasi. Spesifikasi model penelitian yang merepresentasikan permasalahan 

yang diteliti adalah penting dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

variabel laten eksogen dan endogen, yaitu Food & Service Quality, Brand Affect, 

Self Congruence, Brand Awareness, Brand Association (variabel eksogen), Brand 

Reputation (variabel eksogen dan endogen) dan kepercayaan terhadap suatu merek 

untuk menggunakan merek Sushi Tei (variabel endogen). Selanjutnya variabel 

teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati atau sering kita 

sebut sebagai indikator. Variabel teramati merupakan indikator atau ukuran dari 

variabel laten eksogen maupun variabel endogen. Pada penelitian ini terdapat 24 

variabel teramati dikarenakan terdapat 24 indikator pertanyaan.  

Lebih lanjutnya dijelaskan bahwa variabel Food & Service Quality, Brand 

Affect, Self Congruence, Brand Awareness dan Brand Associationpada Brand 

Reputation terhadap Brand Trust pada pelanggan Sushi Tei. Berdasarkan penjelasan 

diatas maka path diagram dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Path Diagram diolah dengan AMOS 21 
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Keterangan: 

FSQ  : Food & Service Quality 

BAF  : Brand Affect 

SC   : Self Congruence 

BAW  : Brand Awareness 

BAS  : Brand Association 

BR   : Brand Reputation 

BT   : Brand Trust 

 

3.7.2 Identifikasi (Identification) 

 

 Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya 

nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan kemungkinan 

persamaan simultan tidak ada solusinya. Ada tiga kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan, yaitu:  

1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan varian dan 

kovarian dari variabel-variabel teramati). Under-identified model pada SEM 

mempunyai degree of freedom = jumlah data yang diketahui – jumlah parameter 

yang diestimasi < 0. Jadi dapat disimpulkan, model yang under-identified 

mempunyai degree of freedom negatif.  
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2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

sama dengan data yang diketahui. Dalam SEM, model yang just-identified 

mempunyai degree of freedom nol.  

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model yang over-

identified mempunyai degree of freedom positif. 

3.7.3 Estimasi (Estimation) 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang 

paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator 

(MLE). MLE ini secara iteratif akan meminimisasian fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai 

berikut:  

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah multinormal 

distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Wijanto, 2008). Sedangkan 

p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model. 
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3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-

koefisien dari model struktural. Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa 

tahap, yaitu:  

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

 

3.7.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Uji 

kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model 

pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel 

teramati atau indikator) secara terpisah melalui: Evaluasi terhadap validitas 

(validity) dari model pengukuran Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan 

mengukur seberapa baik instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). Menurut Hair et al dalam Cooper & Schindler (2011) tingkat 
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validitas dapat diukur menggunakan factor loading. Factor loading yang di 

syaratkannya untuk dapat dikatakan signifikan sebesar ≥ 0.5. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Untuk 

mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure 

(ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak 

varian) (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti berikut: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = 
(Σstd.loading)2

(Σstd.loading)2+ Σej
 

 

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara langsung hasil 

perhitungan AMOS, dan e adalah measurement error untuk setiap indikator atau 

variabel teramati (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran ekstrak 

varian dapat dihitung sebagai berikut : (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = 
Σstd.loading2

𝑁
 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) menyatakan bahwa sebuah 
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konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya 

(construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50. 

3.7.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.  

1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran 

kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi 

SEM adalah sebagai berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut  

RMSEA  =√
𝐹𝑜

𝑑𝑓
 

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 

menunjukkan good fit.  

b. Rasio Nilai Chi-square Dengan Derajat Kebebasan Model (Normed  Chi 

Square)Rasio antara nilai chi-square dibagi dengan degree of freedom (Wijanto, 

2008). Nilai rasio antara 1-3 dianggap nilai yang sesuai (Hair, et. al, 2010) dan 
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nilai lebih dari 5 dianggap poor fit of the model. Indeks fit ini merupakan the 

minimum sample discrepancy function (CMIN) dibagi dengan degree of 

freedom-nya akan menghasilkan indeks CMIN/DF. Umumnya para peneliti 

melaporkannya sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat fitnya 

sebuah model. Dalam hal ini CMIN/DF tidak lain adalah statistik chi-square, χ2 

dibagi DF-nya sehingga disebut chi square relatif. Nilai χ2 relatif kurang dari 2,0 

atau bahkan kadang kurang dari 3,0 menunjukkan antara model dan data fit. 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental  

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model atau 

independence model.  

a. Comparative Fit Index (CFI)  

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI = 1 −  
𝜄1

𝜄2
 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukkan 

good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut sebagai marginal fit.  

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness 

of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 
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Sumber: Wijanto (2008) 

 

 

3.8 Uji validitas dan reliabilitas (pre-test) 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Jumlah 

sample yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15-30 responden (Maholtra, 

2005). Pre-test menggunakan software SPSS 21. 

1. Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya ingin kita 

ukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila ia melakukan apa yang 

 

Root Mean Square Error 

ofApproximation 

(RMSEA)  

 

 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan 

sample.  

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang RMSEA 

< 0,05 adalah close fit  

CMIN/DF (Normed Chi Square) 

 

Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah  good fit  

Incremental fit Measures 
 

 

Comparative Fit Index (CFI)  

 

 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi 

adalah lebih baik. CFI ≥0,90 adalah good fit, 

sedang 0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah marginal fit. 
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seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper & 

Schindler, 2011).  

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel 

Physical Quality, Staff Behaviour, Ideal Self Congruence, Brand Identification, 

Consumer Satisfaction dan Brand Loyalty . Pengukuran validitas dilakukan 

dengan analisis faktor pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser meyer-

olkin measure of sampling adequacy (KMO), Bartlett’s test of sphericity,Anti 

image matrices (MSA), Component matrix. Ketentuan dari setiap nilai tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy adalah statistik yang 

mengindikasikan proporsi variasi dalam 

variabel yang merupakan variasi umum 

(common variance), yakni variasi dalam 

penelitian  

Nilai KMO MSA > 0,5 

menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan  

 

2. 

Bartlett’s test of sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks korelasi 

adalah matriks identitas yang 

mengindikasikan bahwa variabel-variabel 

dalam faktor bersifat related atau 

unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil 

uji, jika nilai hasil uji < 0,05 

menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara variabel dan 

merupakan nilai yang 

diharapkan  

3. 

 

Anti image matrices, setiap nilai pada 

kolom diagonal anti-image correlation 

matrix menunjukkan measure of 

sampling adequacy dari masing-masing 

indikator. 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix > 0,5 

menunjukkan variabel cocok 

atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya di dalam 

faktor tersebut  

4. 
Component matrix, nilai factor loading 

dari variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5  

Sumber: Hair et al (2010) 

2. Uji reliabilitas Menurut Kuncoro (2003) reabilitas menunjukkan konsistensi dan 

stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reliabilitas berbeda dengan 

validitas karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsisten, 

yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Bebebrapa metode 

pengujian reliabilitas diantaranya menggunakan cronboach’s alpha dimana uji 

signifikansi dilakukan taraf signifikansi > 0.6 dan setelah diuji validitasnya maka 

item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur dimasukkan ke dalam 

uji reliabilitas (Priyanto, 2008). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profil Sushi Tei 

Sushi Tei merupakan restoran jepang yang menyajikan makanan jepang 

dengan menu utama Sushi. PT Sushi Tei Indonesia membuka gerai pertamanya di 

Jakarta pada tahun 2003, menghadirkan restoran jepang dengan merek terkemuka 

untuk penggemar sushi di Indonesia. Sejak saat itu Sushi Tei kemudian tumbuh 

dengan baik, Sushi Tei membuka gerai baru di kota-kota besar lainnya di Indonesia: 

Bandung, Surabaya, Medan dan Bali, serta memperluas kehadirannya di Jakarta. 

Saat ini ada 33 outlet Sushi Tei yang tersebar secara total di Indonesia, setengah 

dari jumlah total outlet tersebut yaitu 17 outlet  tersebut tersebar di Jakarta. Outlet 

Sushi Tei terkenal karena pendekatan sederhana-namun-modern yang mereka 

lakukan dengan konsep open kitchen-nya, menggunakan sentuhan khas budaya 

Jepang. Sushi Tei memiliki dapur terbuka yang memungkinkan pelanggan untuk 

melihat langsung apa yang sedang terjadi ketika pesanan mereka sedang 

dipersiapkan. 
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Sushi Tei juga telah menjadi restoran sushi pertama di Indonesia yang 

memiliki karakteristik sushi bar dengan ban berjalan. Sushi Tei bertujuan untuk 

memberikan pengalaman bersantap yang luar biasa yang melebihi harapan 

pelanggan, dengan memadukan keaslian rasa Jepang yang sangat-dipuji dan 

sentuhan tangan dari rasa lokal, dengan tingkat pelayanan tertinggi dan 

kenyamanan. Membayar perhatian tidak hanya untuk rasa, Sushi Tei berfokus juga 

pada kualitas makanan serta layanan. Untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, 

Sushi Tei telah menerapkan HACCP yang terkenal di dunia (Hazard Analysis dan 

Critical Control Point) standar dalam sistem manajemen keamanan pangan. 

Standar menjamin kualitas dan keamanan dari semua makanan, terutama menu 

sashimi yang disajikan di semua outlet Sushi Tei. Mengetahui bahwa HACCP 

selalu beraksi, pelanggan Sushi Tei sekarang dapat menikmati makanan mereka 

secara aman dan higienis. (Sumber: www.sushitei.co.id yang diakses pada 12 maret 

2016 21:32) 
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4.2 Profil Responden 

Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden secara 

keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir serta 

pekerjaannya. 

4.2.1 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

 

 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa responden yang berjumlah 144 

orang, terdiri dari responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 91 orang dan 

responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 53 orang. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah responden wanita lebih besar dari pada jumlah responden pria. 
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4.2.2 Usia 

 

Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 3 kelompok, yaitu 

skala usia 16-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun dan >45 tahun. Pada gambar 4.2 

diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

responden yang berusia antara 16-25 tahun yang berjumlah 134 orang, kemudian 

diikuti oleh responden yang berusia antara 26-35 tahun dengan jumlah responden 9 

orang, dan sisanya sebanyak 1 responden yang berusia 36-45 tahun. 
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4.2.3 Tingkat Pendidikan 

 

Gambar 4.3 Tingkat Pendidikan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

 

Berdasarkan pada gambar 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas  

tingkat pendidikan responden adalah Strata 1 (S1) dengan jumlah 72 orang, 

kemudian diikuti oleh responden berpendidikan SMA yang berjumlah 59 orang, 

kemudian diploma dengan jumlah 11 orang serta 2 orang dengan pendidikan pasca 

sarjana dari total keseluruhan responden adalah 144 orang. 
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4.2.4 Domisili Responden 

 

Gambar 4.4 Domisili Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

 

Peneliti mengelompokkan domisili responden menjadi 6 kelompok. Pada 

gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

adalah responden yang berdomisili di Jakarta Selatan yang berjumlah 57 orang, 

kemudian diikuti oleh responden yang berdomisili di Kota lainnya dengan jumlah 

responden 38 orang, lalu responden yang berdomisili di Jakarta Timur sebanyak 30 

orang, lalu responden yang berdomisili di Jakarta Pusat 8 orang di ikuti oleh Jakarta 

Barat 7 orang dan sisanya adalah domisili Jakarta Utara sebanyak 4 orang. 
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4.2.5 Pekerjaan Responden 

 

Gambar 4.5 Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

 

 

Berdasarkan pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa responden terbesar dalam 

penelitian ini ialah pelanggan yang masih berstatus pelajar/mahasiswa dengan total 

65 orang dari total keseluruhan responden adalah 144, lalu diikuti dengan pegawai 

swasta sebanyak 48 orang, pegawai negeri sipil sebanyak 15 orang, wiraswasta 12 

orang dan sisanya 4 orang bekerja sebagai profesional. 
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4.2.6 Jumlah Kunjungan 

 

Gambar 4.6 Jumlah Kunjungan 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

 

Berdasarkan pada gambar 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden telah melakukan kunjungan sebanyak lebih dari 3 kali, yaitu dengan 

jumlah total 118 orang. Diikuti oleh responden yang telah melakukan kunjungan 

sebanyak 3 kali yang berjumlah 14 orang, kemudian responden yang telah 

melakukan kunjungan sebanyak 2 kali sebanyak 12 orang. Total keseluruhan 

responden adalah 144 orang. 
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4.2.7 Menu Favorit Responden 

 

Gambar 4.7 Menu Favorit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

 

Gambar 4.7 menggambarkan bahwa Sushi menjadi menu makanan favorit di 

restoran Sushi Tei, jumlah 101 responden memilih menu sushi sebagai menu 

favorit. Di susul oleh menu sashimi dengan jumlah 23 responden, lalu kemudian 

menu ramen dan udon yang sama-sama memiliki jumlah peminat yang sama yaitu 

8 pemilih dan menu makanan rice don menjadi menu makanan favorit terakhir 

dengan jumlah pemilih 4 responden dari total keseluruhan 144 orang responden. 
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4.2.8 Lokasi Restoran Favorit Responden 

 

Gambar 4.8 Lokasi Restoran Favorit Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

 

Berdasarkan pada gambar 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa Sushi Tei Mall 

kota kasablanka menjadi lokasi paling favorit dengan jumlah 37 orang, di susul oleh 

Sushi Tei Pondok Indah Mall dengan jumlah 36 orang, lalu Sushi Tei Senayan City 

dengan jumlah 21 orang, kemudian Sushi Tei Gandaria City dengan jumlah 16 

orang, Sushi Tei Grand Indonesia dengan jumlah 15 orang, Sushi Tei Plaza 

Indonesia dengan jumlah 11 orang, kemudian dengan nilai yang sama antara Sushi 

Tei Lotte Shopping Avenue dan juga Lippo Mall Kemang dengan jumlah 3 orang 

dan terakhir Sushi Tei Central Park dengan jumlah 2 orang responden dari total 144 

orang responden secara keseluruhan. 
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4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.3.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 

pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti –image matrices, total 

variance explained, dan factor loading of component matrix.Software yang 

digunakan adalah SPSS 24 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel 

laten 
Indikator 

KMO 

 

>0.5 

SIG 

 

<0.05 

MSA 

 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

Kriteria 

Nilai yang disyaratkan 

FSQ 

FSQ1 

0.67 0.0 

0.656 0.748 VALID 

FSQ2 0.659 0.786 VALID 

FSQ3 0.654 0.622 VALID 

FSQ4 0.667 0.767 VALID 

FSQ5 0.704 0.737 VALID 

FSQ6 0.679 0.696 VALID 

BAF 

BAF1 

0.704 0.0 

0.832 0.920 VALID 

BAF2 0.693 0.953 VALID 

BAF3 0.632 0.976 VALID 

SC 

SC1 

0.768 0.0 

0.742 0.962 VALID 

SC2 0.730 0.965 VALID 

SC3 0.845 0.945 VALID 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test(Lanjutan) 

Variabel 

laten 
Indikator 

KMO 

 

>0.5 

SIG 

 

<0.05 

MSA 

 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.5 

Kriteria 

Nilai yang disyaratkan 

BAW 

BAW1 

0.765 0.0 

0.765 0.947 VALID 

BAW2 0.726 0.956 VALID 

BAW3 0.812 0.937 VALID 

BAS 

BAS1 

0.637 0.0 

0.622 0.926 VALID 

BAS2 0.583 0.965 VALID 

BAS3 0.767 0.847 VALID 

BR 

BR1 

0.672 0.0 

0.620 0.912 VALID 

BR2 0.675 0.860 VALID 

BR3 0.758 0.811 VALID 

BT 

BT1 

0.730 0.0 

0.817 0.887 VALID 

BT2 0.675 0.940 VALID 

BT3 0.723 0.918 VALID 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam 

kuesioner dari enam variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur 

dalam penelitian ini. Tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator pernyataan dalam 

instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid. Tidak 

perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, semua item 

indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 
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4.3.2 Hasil Uji Reabilitas (pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator 

pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. Berdasarkan 

batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka, indikator pernyataan dalam kuisioner 

dinyatakan reliable, konsistendan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). 

Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Food & Service Quality 0.820 Reliable 

Brand Affect 0.945 Reliable 

Self Congruence 0.954 Reliable 

Brand Awareness 0.941 Reliable 

Brand Association 0.899 Reliable 

Brand Reputation 0.806 Reliable 

Brand Trust 0.903 Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 24 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu Food & Service Quality, Brand Affect, Self Congruence, Brand 

Awareness, Brand Association, Brand Reputation dan Brand Trust memiliki 

cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil ini menyatakan jika item indikator pernyataan dalam 

kuisioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan 

cenderung tetap dan konsisten. 

Pengaruh faktor-faktor..., Muhammad Brilliano Sulaeman, Ma.-IBS, 2017



63 

 

 
Indonesia Banking School 

4.4 Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lebih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 

grafis. Hasil akhir dari AMOS 21 dapat dilihat di model struktural yang menguji 

kecocokan model dengan data yang ada. Kemudian, setelah diketahui semua hasil 

pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan 

berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2010 dan SPSS 24. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel latenatau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak 

antar variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. 

Kedua model tersebut digambarkan dalam path diagram. 

4.4.2 Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 

dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang positif. 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran (measurement model) 
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peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang diperoleh dari hasil 

degree of freedom sebagai berikut:  

 

 

Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct 

sample moments 

324 

Number of distinct 

parameters to be estimated 

93 

Degrees of freedom (324-93) 231 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas terlebih dahulu. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan 

kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang 

diukurnya. Menurut Hair, Black, Babin, & Anderson (2010), suatu variabel dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya 

(standardized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. Reliabilitas adalah 

konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-

indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair 
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et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite 

reliability Measure dan variance extracted Measures, sebuah konstruk mempunyai 

reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance 

extracted (EV) ≥ 0,50. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Food 

&Service 

Quality 

FSQ 1 0.712 Valid 

0.502 0.858 Reliable 

FSQ 2 0.747 Valid 

FSQ3 0.761 Valid 

FSQ4 0.662 Valid 

FSQ5 0.695 Valid 

FSQ6 0.666 Valid 

Brand 

Affect 

BAF1 0.816 Valid 

0.832 0.937 Reliable BAF2 0.953 Valid 

BAF3 0.960 Valid 

Brand 

Awareness 

BAW1 0.912 Valid 

0.834 0.938 Reliable BAW2 0.919 Valid 

BAW3 0.910 Valid 

Self 

Congruence 

SC1 0.947 Valid 

0.868 0.952 Reliable SC2 0.966 Valid 

SC3 0.879 Valid 

Brand 

Association 

BAS 1 0.899 Valid 
0.719 0.884 Reliable BAS 2 0.897 Valid 

BAS 3 0.730 Valid 

Brand 

Reputation 

BR 1 0.762 Valid 

0.615 0.826 Reliable BR 2 0.758 Valid 

BR 3 0.563 Valid 

Brand 

Trust 

BT 1 0.714 Valid 

0.713 0.876 Reliable BT 2 0.770 Valid 

BT 3 0.822 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Ms. 

Excel 2010 
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Pada tabel 4.4 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang 

berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.4 

juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah 

memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang 

dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

4.4.4 Estimasi 

Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

4.4.4.1 Sample Size 

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

yang berjumlah 100 - 200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak 24 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al. 

(2010) jumlah indikator dikalikan 6 sehingga data yang diperoleh dalam penelitian 

ini sebanyak 144 data.  

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung 

seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik 
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terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para 

peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara 

bersama-sama atau kombinasi. 

 

Tabel 4.5 dibawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan model 

keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 21. 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kriteria 

Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF 

(normed 

chi-square) 

CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit) 2.418 Good 

Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginalfit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0.100 Marginal 

Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0.878 
Marginal 

Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, kita dapat melihat bahwa tiga ukuran GOF, 

yaitu CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran GOF 

yang lainnya, yaitu RMSEA dan CFI menunjukkan kecocokan yang marginal fit. 
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Dengan demikian, model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan 

data kurang fit dengan model SEM. 

Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, tidak 

jarang ditemukan model yang telah diusulkan adalah marginal fit, salah satunya 

adalah dalam penelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh peneliti 

dengan yang disarankan SEM adalah berbeda. Namun demikian, tidak semata-mata 

harus melakukan respesifikasi model untuk meningkatkan hasil agar menghasilkan 

model yang good fit (Hooper, Coughlan & Mullen, 2008). 

4.4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural Model 

Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka 

konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui 

tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater 

dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung 

data. Namun, jika nilai estimasi parameter dengan tingkat signifikansi p > 0,05 

maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. 

Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 

4.6 dibawah ini. 
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Tabel 4.6Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 BR <---FSQ 0.243 0.001 Didukung Data 

2 BR<--- BAF 0.091 0.015 Didukung Data 

3 BR<---SC 0.068 0.041 Didukung Data 

4 BR <--- BAW 0.409 *** Didukung Data 

5 BR<--- BAS 0.466 *** Didukung Data 

6 BT<--- BR 0.918 *** Didukung Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.6, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Food & Service Quality memiliki pengaruh positif terhadap Brand Reputation. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,243 

dengan nilai P 0,001. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, Food & Service 

Quality memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Brand 

Reputation dan hipotesis dapat diterima. 

 

2. Brand Affectmemiliki pengaruh positif terhadap Brand Reputation. Berdasarkan 

output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 0,091 dengan nilai P 

0,015. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, Brand Affect memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap Brand Reputation dan hipotesis 

dapat diterima. 
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3. Self Congruence memiliki pengaruh positif terhadap Brand Reputation. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 0,068 dengan 

nilai P 0,041. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut, Self Congruence 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Brand Reputation dan 

hipotesis dapat diterima. 

 

4. Brand Awareness memiliki pengaruh positif terhadap Brand Reputation. 

Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 0,409 

dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, Brand 

Awareness memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Brand 

Reputation dan hipotesis dapat diterima. 

 

5. Brand Association memiliki pengaruh positif terhadap Brand Reputation. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,466 

dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, Brand Associaton 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Brand Reputation dan 

hipotesis dapat diterima. 

6. Brand Reputation memilikki pengaruh positif terhadap Brand Trust. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,918 

dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 
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dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, Brand Reputation 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Brand Trust dan 

hipotesis dapat diterima. 

4.5  Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel 

telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran 

lainnya yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian hipotesis yang 

diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki hubungan yang 

signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian. 

4.5.1 Pengaruh dari Brand Association terhadap Brand Reputation 

  Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan Brand Association 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Brand Reputation. Hasil ini 

berarti semakin besar kekuatan koneksi pada simpul merek maka akan semakin 

meningkatkan reputasi merk dari Sushi Tei. Kekuatan asosiasi tergantung pada 

bagaimana informasi masuk ingatan konsumen (encoding) serta bagaimana hal itu 

dipertahankan sebagai bagian dari citra merek (storage) (Kevin Lane Keller, 2013). 

Keller (2008) dan Ross et al (2006) mengungkapkan asosiasi merek dianggap 

sebagai salah satu faktor yang paling penting dalam menciptakan citra merek. 

Brand image yang positif, pada akhirnya, menciptakan reputasi merek yang baik 

(Ho et al., 2015). Pembentukan citra merek melalui iklan, logo dan simbol 

menentukan posisi suatu produk, dan penentuan posisi sukses memperkuat citra 

merek yang kuat (Pitta & Katsanis, 1995). Dapat disimpulkan bahwa asosiasi merek 
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akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap reputasi merek melalui 

citra merek yang positif. Maka dari itu restoran Sushi Tei wajib menciptakan iklan, 

logo, simbol dan juga warna interior yang menarik guna menciptakan reputasi 

merek yang positif di benak para pelanggannya. Peneliti setuju dengan penelitian 

sebelumnya jika Brand Association merupakan salah satu hal yang wajib di 

perhitungkan di dalam industri restoran terutama bagi Sushi Tei untuk 

meningkatkan Brand Reputation. 

4.5.2  Pengaruh dari Brand Awareness terhadap Brand Reputation 

Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan Brand 

Awareness memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Brand 

Reputation. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak orang-orang yang sadar 

akan suatu merk maka juga akan ikut mempengaruhi reputasi merek. Kesadaran 

merek yaitu terkait dengan kekuatan merek dalam memori, seperti yang tercermin 

oleh kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi berbagai elemen (nama, logo, 

simbol, karakter, kemasan, dan slogan) dalam situasi yang berbeda (K. L. Keller, 

2013). Kesadaran merek terkait dengan nama merek; itu menandakan probabilitas 

bahwa nama merek tertentu datang ke pikiran konsumen (Kevin Lane Keller, 2013). 

Mathew et al. (2014) menyatakan bahwa kesadaran merek memberikan kontribusi 

untuk menciptakan kredibilitas, yang kemudian, menciptakan niat loyalitas (Ho et 

al., 2015). Kesadaran merek memiliki dampak pada reputasi merek (Ho et al., 

2015). Dengan menciptakan kesadaran akan merek dari restoran Sushi Tei kepada 

pelanggannya maka akan sangat mempengaruhi tingkat penilaian pelanggan 
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terhadap suatu merek dan akan berdampak pada meningkatnya reputasi merek dari 

Sushi Tei. 
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4.5.3  Pengaruh dari Food & Service Quality terhadap Brand Reputation 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara Food & Service Quality terhadap Brand Reputation. Hal ini 

menyatakan bahwa semakin baik Food & Service Quality yang diberikan kepada 

pelanggan Sushi Tei maka akan meningkatkan reputasi dari brand Sushi Tei. Brady 

dan Cronin (2001);. Ekinci et al (2008);. Nam et al (2011) sepakat bahwa kualitas 

pelayanan di industri restoran harus dievaluasi dari berbagai perspektif seperti 

kualitas makanan, perilaku staf dan kualitas fisik dalam rangka memenuhi harapan 

konsumen (Ho et al., 2015). Kualitas pelayanan dikaitkan dengan reputasi merek, 

yaitu kualitas layanan menjadi alat yang dapat menunjukkan reputasi yang baik atau 

buruk (Wirtz et al., 2000). Memiliki reputasi yang baik memastikan pertumbuhan 

popularitas melalui mulut ke mulut (Walsh et al., 2009). Dengan demikian Food & 

Service Quality berhubungan positif dan signifikan dengan Brand Reputation. 

Dengan mengembangkan Food & Service Quality yang tinggi seperti memberikan 

pelayanan yang ramah dan juga memberikan kualitas makanan yang baik maka 

restoran tersebut bisa bersaing dengan kompetitor lain dan memberikan efek yang 

baik bagi reputasi merek restoran Sushi Tei dan akan berdampak positif untuk 

kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Sushi Tei. Terlebih jika dilihat jenis 

makanan utama yang di pasarkan adalah jenis makanan Sushi yang diharuskan 

memiliki keadaan yang fresh agar mampu menjamin kualitasnya. Serta masyarakat 

Indonesia yang dikenal dengan kehangatannya pasti akan lebih menyukai 

penyambutan dan pelayanan yang ramah dari penyedia jasa. Maka dari itu peneliti 

menyimpulkan  Food & Service Quality merupakan salah satu hal yang patut di 
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perhitungkan di dalam industri restoran terutama bagi Sushi Tei untuk 

meningkatkan Brand Reputation. 

 

4.5.4  Pengaruh dari Brand Affect terhadap Brand Reputation 

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan Brand Affect memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap Brand Reputation. Hasil ini berarti semakin 

besar kemampuan merek untuk memperoleh tanggapan positif dari konsumen maka 

akan semakin meningkatkan reputasi merk dari Sushi Tei. Hasil tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh kepuasan konsumen dan niat beli secara 

langsung dipengaruhi oleh perasaan positif (Ho et al., 2015). Yu dan Dean (2001) 

mengusulkan bahwa elemen afektif kepuasan konsumen adalah komponen yang 

lebih baik untuk memperkirakan word of mouth positif dari elemen kognitif (missal 

harga dan kualitas) (Ho et al., 2015). Ladhari (2009) menemukan bahwa kepuasan 

emosional memiliki efek positif pada niat perilaku seperti kesetiaan serta 

rekomendasi dalam industri restoran. Menyenangkan konsumen dan mengamankan 

preferensi mereka akan membentuk reputasi merek yang positif (Ho et al., 2015). 

Dengan demikian dapat disimpulkan Sushi Tei sebagai penyedia layanan dalam 

industri restoran diharuskan mampu memberikan perasaan positif kepada 

pelanggannya agar mampu mendapatkan reputasi merek yang baik dan juga akan 

melancarkan kegiatan pemasaran Sushi Tei secara tidak langsung dengan word of 

mouth serta mendapatkan pelanggan yang setia di karenakan Sushi Tei mampu 

membuat pelanggannya mendapatkan perasaan emosional yang positif terhadap 

Sushi Tei. Maka dari itu peneliti setuju dengan penelitian sebelumnya jika Brand 

Pengaruh faktor-faktor..., Muhammad Brilliano Sulaeman, Ma.-IBS, 2017



76 

 

 
Indonesia Banking School 

Affect merupakan salah satu hal yang juga patut di perhitungkan di dalam industri 

restoran terutama bagi Sushi Tei untuk meningkatkan Brand Reputation. 

 

4.5.5  Pengaruh dari Self Congruence terhadap Brand Reputation 

Penelitian ini membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif dan 

signifikan antara Self Congruence terhadap Brand Reputation. Hal ini menyatakan 

bahwa semakin banyak orang-orang yang membeli untuk mempertahankan atau 

meningkatkan harga diri mereka maka reputasi merek Sushi Tei akan meningkat. 

Kesesuaian diri mengacu pada sejauh mana suatu konsep diri aktual atau ideal 

pelanggan bertepatan dengan citra merek (Sirgy, 2000). Konsumen memiliki sikap 

positif dan niat beli terhadap merek yang konsisten dengan citra diri mereka. 

Wisatawan mengunjungi tujuan wisata karena citra tujuan yang sesuai dengan citra 

diri mereka dan makna simbolik (Ho et al., 2015). Di industri restoran, kesesuaian 

diri adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kunjungan restoran. 

Restoran adalah tempat-tempat untuk makan, pertemuan sosial dan bisnis (Ekinci 

et al., 2013). Citra sebuah restoran (misalnya, desain interior, musik, menu, gaun 

staf dan perilaku) harus sesuai dengan konsep diri konsumen target (Ho et al., 

2015). Dengan demikian peneliti menyimpulkan Self Congruence adalah suatu 

variable yang menggambarkan citra diri pelanggan dari restoran Sushi Tei yang 

ingin terlihat lebih bergaya apabila pelanggan makan di restoran Sushi Tei. Peneliti 

sependapat dengan penelitian sebelumnya jika Self Congruence merupakan salah 

satu hal yang juga patut di perhitungkan di dalam industri restoran untuk 

meningkatkan Brand Reputation. 
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4.5.6  Pengaruh dari Brand Reputation terhadap Brand Trust 

Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan Brand 

Reputation memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Brand Trust. 

Hal ini menyatakan bahwa semakin baik reputasi suatu merk maka juga akan ikut 

mempengaruhi kepercayaan terhadap suatu merk. Smaiziene (2008) menyatakan 

bahwa reputasi positif mengungkapkan rendahnya tingkat risiko dan merangsang 

keputusan membeli. Kepercayaan mengurangi ketidakpastian dan risiko 

(Chaudhuri dan Holbrook, 2001). Dalam konteks chain restaurant, kepercayaan 

merupakan faktor penting dalam perilaku pembelian (Bredahl, 2001). Ketika 

konsumen memiliki kepercayaan merek, mereka percaya bahwa makanan 

berkualitas tinggi mengurangi ketidakpastian seperti kurangnya kebersihan dan 

kesegaran (Ho et al., 2015). Smaizine (2008) berpendapat bahwa reputasi merek 

memiliki kemampuan untuk mengurangi ketidak pastian dan menciptakan 

kepercayaan (Ho et al., 2015).  
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4.6 Statistik Deskriptif Hasil Kuesioner 

Tabel 4.7 menunjukkan statistik deskriptif dari hasil penyebaran kuesioner 

yang dilakukan peneliti melalui google form kepada 144 orang pelanggan Sushi 

Tei. 

Tabel 4.7 Hasil Penyebaran Kuesioner 

N

o 
Indikator Pernyataan Hasil Jawaban 

Mean 
Indikato

r 

Mea

n 
Brand Association 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Sushi tei memiliki logo 

yang menarik 
0 1 1 

2

7 

4

0 

4

2 
33 5,52 

5,50 2 
Saya menyukai logo Sushi 

Tei 
0 1 6 

3

4 

4

8 

3

1 
24 5,20 

3 
Saya menyukai warna 

interior Sushi Tei 
0 0 3 

1

3 

3

2 

5

8 
38 5,79 

Brand Awareness 1 2 3 4 5 6 7 MI Mean 

4 Saya mengenal Sushi Tei 0 0 2 
1

3 

4

3 

5

0 
36 5,72 

5,95 
5 

Saya tidak asing dengan 

Sushi Tei 
0 0 1 

1

4 

2

6 

4

4 
59 6,01 

6 

Saya dapat mengenali Sushi 

Tei diantara nama-nama 

Restoran yang lain 

0 0 2 6 
2

6 

4

7 
63 6,13 

Food & Service Quality 1 2 3 4 5 6 7 MI Mean 

7 

Karyawan di Sushi tei 

sangat membantu dan 

ramah 

0 0 1 5 
4

5 

6

3 
30 5,80 

5,81 

8 

Sushi tei menawarkan 

lingkungan yang rapih dan 

bersih 

0 0 0 
1

0 

2

7 

6

4 
43 5,97 

9 
Sushi tei menyediakan meja 

dan kursi yang nyaman 
0 0 0 7 

4

0 

7

4 
23 5,78 

10 

Karyawan Sushi tei 

berbakat dan memiliki 

keahlian alami 

0 0 1 8 
6

2 

5

9 
14 5,53 

11 
Sushi tei menawarkan 

makanan yang segar 
0 0 0 6 

3

5 

6

8 
35 5,91 

12 
Sushi tei mempersiapkan 

makanan dan minuman 
0 0 1 5 

3

7 

6

5 
36 5,90 
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sesuai dengan standard 

kebersihan 

 

Tabel 4.7Hasil Penyebaran Kuesioner (Lanjutan) 

N

o 
Indikator Pernyataan Hasil Jawaban Mean 

Indikat

or 

Mea

n 
Brand Affect 1 2 3 4 5 6 7 

13 

Perasaan saya menjadi baik 

ketika saya makan di Sushi 

tei 

0 2 1 
1

6 

3

3 

5

2 
40 5,72 

5,71 
14 

Sushi tei membuat saya 

bahagia 
0 0 5 

1

7 

3

3 

5

3 
36 6,01 

15 
Sushi tei memberikan saya 

kesenangan 
0 1 2 

1

5 

3

6 

5

4 
36 6,13 

Self Congruence 1 2 3 4 5 6 7 MI Mean 

16 

Pelanggan yang makan di 

Sushi Tei memiliki karakter 

yang sama dengan saya 

1 3 15 
4

1 

3

5 

3

2 
17 4,87 

4,83 
17 

Pelanggan yang makan di 

Sushi Tei mencerminkan 

karakter yang saya 

inginkan 

1 4 11 
4

0 

3

9 

3

4 
15 4,90 

18 

Pelanggan yang makan di 

Sushi Tei sangat mirip 

dengan orang yang saya 

kagumi 

1 4 14 
4

8 

4

0 

2

1 
16 4,72 

Brand Reputation 1 2 3 4 5 6 7 MI Mean 

19 Sushi Tei dapat dipercaya 0 0 3 8 
3

6 

5

8 
39 5,84 

5,75 20 
Sushi Tei memiliki reputasi 

yang baik 
0 0 1 5 

2

9 

6

3 
46 6,02 

21 
Sushi Tei mengakui 

kesalahan dengan jujur 
0 0 4 

2

8 

4

2 

4

4 
26 5,41 

Brand Trust 1 2 3 4 5 6 7 MI Mean 

22 

Saya bisa mengandalkan 

Sushi tei untuk mengatasi 

ketidakpuasan layanan 

0 0 2 
1

9 

5

3 

4

4 
26 5,50 

5,68 23 
Sushi Tei memberikan 

kepuasan bagi pelanggan 
0 0 1 

1

0 

3

8 

5

3 
42 5,86 

24 
Saya memiliki kepercayaan 

terhadap Sushi tei 
0 0 2 

1

6 

3

5 

6

0 
31 5,70 
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4.7  Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektif dari 

pengaruh faktor-faktor Consumer-Based Chain Restaurant dan Brand Equity 

terhadap Brand Trust melalui Brand Reputation. Hasil analisis data ini menyatakan 

bahwa Food & Service Quality, Brand Affect, Self Congruence, Brand Awareness 

dan Brand Association memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Brand 

Reputation, kemudian Brand Reputation juga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Brand Trust. 

4.7.1  Implikasi Manajerial Untuk Sushi Tei 

Berdasarkan hasil penelitian dari penyebaran kuesioner yang dilakukan 

peneliti, skala usia 16-25 tahun memiliki rata-rata  responden tertinggi. Banyak dari 

responden adalah anak muda yang menjadi pelanggan sushi tei. Maka dapat 

diberikan implikasi manajerial untuk Sushi Tei yang ada di Jakarta yaitu sebagai 

berikut: 

1. Variabel pertama yang dibahas dalam penelitian ini  yaitu Brand Association. 

Pada penelitian terhadap Sushi Tei ini peneliti mendapatkan hasil analisis 

bahwa variabel Brand Association memiliki pengaruh yang positif terhadap 

Brand Reputation. Variabel Brand Association dari rata-rata responden maka 

dapat disusun implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai 

yang lebih rendah daripada nilai rata-rata variabel yaitu 5.50 dan harus 

ditingkatkan. Nilai terendah adalah BAS 2 dengan nilai rata-rata 5.20 yaitu 
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“Saya menyukai logo Sushi Tei”. Responden yang merupakan pelanggan Sushi 

Tei yang ada di Jakarta yang mayoritas adalah golongan usia 16-25 tahun 

merasa Sushi Tei belum memiliki logo yang menarik yang mudah diingat oleh 

pelanggan karena logo Sushi tei berbentuk huruf jepang yang belum tentu 

dimengerti oleh beberapa pelanggan Sushi Tei yang ada di Indonesia dan 

Jakarta pada khususnya. Sushi Tei perlu mengkaji ulang logo Sushi Tei yang 

lebih menarik dan familiar di benak pelanggannya dengan cara melakukan riset 

kepada para pelanggannya dan juga mau merubah logo sesuai mayoritas design 

yang di inginkan pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa suka 

pelanggan pada logo Sushi Tei dan memudahkan pelanggan dalam mengingat 

logo Sushi Tei. Sedangkan untuk nilai rata-rata tertinggi adalah BAS 3 dengan 

nilai rata-rata 5.79 dalam pernyataan “Saya menyukai warna interior Sushi Tei”. 

Berdasarkan hasil tersebut responden yang merupakan pelanggan Sushi Tei 

yang ada di Jakarta merasa restoran Sushi Tei memiliki desain warna yang 

cukup menarik dan mampu memberikan kenyamanan pelanggan saat makan di 

restoran Sushi Tei. Hal ini bagus untuk memberikan memory kepada pelanggan 

tentang restoran Sushi Tei yang merupakan restoran yang berasal dari Jepang. 

2. Variabel kedua yang dibahas dalam penelitian ini  yaitu Brand Awareness. Pada 

penelitian terhadap Sushi Tei ini peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa 

variabel Brand Awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand 

Reputation. Variabel Brand Awareness dari rata-rata responden maka dapat 

disusun implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang 

lebih rendah daripada nilai rata-rata variabel yaitu 5.95 dan harus ditingkatkan. 
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Nilai terendah adalah BAW 1 dengan nilai rata-rata 5.72 yaitu “Saya mengenal 

Sushi Tei”. Responden yang merupakan pelanggan Sushi Tei yang ada di 

Jakarta yang mayoritas adalah golongan usia 16-25 tahun merasa Sushi Tei 

masih belum mampu sepenuhnya memperkenalkan Brand Sushi Tei secara 

luas. Sushi Tei perlu melakukan promosi yang lebih gencar di media sosial 

seperti instagram, twitter, facebook ataupun website. Sushi Tei juga sebaiknya 

melakukan iklan secara maksimal di media cetak, televisi ataupun papan 

reklame guna memperkenalkan Sushi Tei lebih luas lagi. Sedangkan untuk nilai 

rata- rata tertinggi adalah BAW 3 dengan nilai rata-rata 6.13 dalam pernyataan 

“Saya dapat mengenali Sushi Tei diantara nama-nama restoran yang lain”. 

Berdasarkan hasil tersebut responden yang merupakan pelanggan Sushi Tei 

yang ada di Jakarta merasa restoran Sushi Tei memiliki ciri khas tersendiri di 

benak pelanggannya dibandingkan dengan restoran sejenis lainnya. Hal ini 

merupakan sesuatu yang bagus untuk Sushi Tei karena sudah mempunyai 

tempat tersendiri di hati pelanggannya. 

3. Variabel ketiga yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Food & Service Quality. 

Pada penelitian terhadap Sushi Tei ini peneliti mendapatkan hasil analisis 

bahwa variabel Food & Service Quality memiliki pengaruh yang positif 

terhadap Brand Reputation. Variabel Food & Service Quality dari rata-rata 

responden maka dapat disusun implikasi manajerial dilihat dari indikator yang 

memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai rata-rata variabel yaitu 5.81 dan 

harus ditingkatkan. Nilai paling terendah adalah FSQ 4 dengan nilai rata-rata 

indikator 5.53 yaitu “Karyawan Sushi tei berbakat dan memiliki keahlian 
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alami”. Responden yang merupakan pelanggan Sushi Tei yang ada di Jakarta 

yang mayoritas adalah golongan usia 16-25 tahun merasa Sushi Tei masih 

belum mampu sepenuhnya mempekerjakan karyawan dengan bakat yang bagus. 

Sushi Tei sebaiknya lebih fokus dalam mencari karyawan yang berbakat alami 

dan melatih karyawan yang sudah ada dengan memberikan berbagai macam 

pelatihan kepada karyawannya yang bertujuan untuk meningkatkan standar 

karyawan yang bekerja di Sushi Tei guna meningkatkan kulitas Sushi Tei. 

Pelayanan yang lebih baik akan berdampak langsung pada meningkatnya 

reputasi Sushi Tei dan akan berdampak positif bagi Sushi Tei. Lalu nilai 

terendah kedua yaitu FSQ 3 dengan nilai rata-rata indikator 5.78 yaitu “Sushi 

tei menyediakan meja dan kursi yang nyaman”. Responden yang merupakan 

pelanggan Sushi Tei yang ada di Jakarta yang mayoritas adalah golongan usia 

16-25 tahun merasa Sushi Tei masih belum mampu menyediakan meja dan 

kursi yang nyaman, hal ini di karenakan sedikitnya pilihan tempat duduk yang 

bernuansa seperti sofa panjang yang nyaman. Karena sofa merupakan tempat 

favorit kalangan muda yang dating selain di depan sushi bar. Lalu nilai terendah 

selanjutnya yaitu FSQ 1 dengan nilai rata-rata indikator 5.80 yaitu “karyawan 

di Sushi Tei sangat membantu dan ramah”. Responden yang merupakan 

pelanggan Sushi Tei yang ada di Jakarta yang mayoritas adalah golongan usia 

16-25 tahun merasa karyawan Sushi Tei masih belum mampu memberikan 

pelayanan yang ramah dan membantu pelanggan. Sushi Tei perlu meningkatkan 

kualitas pelayanan dalam hal membantu pelanggan yang membutuhkan bantuan 

dengan menawarkan bantuan tanpa harus diminta sehingga pelanggan merasa 
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puas dengan pelayanan ekstra yang diberikan Sushi Tei. Hal ini patut 

diperhitungkan oleh manager yang bertanggung jawab pada gerai Sushi Tei 

tersebut. Sedangkan untuk nilai rata- rata tertinggi adalah FSQ 2 dengan nilai 

rata-rata indikator 5.97 dalam pernyataan “Sushi tei menawarkan lingkungan 

yang rapih dan bersih”. Berdasarkan hasil tersebut responden yang merupakan 

pelanggan Sushi Tei yang ada di Jakarta merasa restoran Sushi Tei memiliki 

standar yang baik mengenai kerapihan dan kebersihan yang diterapkan. Dengan 

kerapihan dan kebersihan yang baik maka akan meningkatkan reputasi dari 

restoran Sushi Tei. 

4. Variabel keempat yang dibahas dalam penelitian ini  yaitu Brand Affect. Pada 

penelitian terhadap Sushi Tei ini peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa 

variabel Brand Affect memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand 

Reputation. Variabel Brand Affect dari rata-rata responden maka dapat disusun 

implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang lebih rendah 

daripada nilai rata-rata variabel yaitu 5.71 dan harus ditingkatkan. Nilai 

terendah adalah BAF 2 dengan nilai rata-rata 5.68 yaitu “Sushi tei membuat 

saya bahagia”. Responden yang merupakan pelanggan Sushi Tei yang ada di 

Jakarta yang mayoritas adalah golongan usia 16-25 tahun merasa Sushi Tei 

masih belum mampu sepenuhnya membuat pelanggan merasa bahagia jika 

makan di Sushi Tei. Sushi Tei perlu mengedepankan pendekatan secara 

emosional kepada para pelanggannya dengan cara memberikan penawaran 

menu spesial kepada para pelanggannya yang sedang merayakan hari bahagia 

seperti hari ulang tahun ataupun hari bahagia lainnya. Pelanggan yang mendapat 
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perlakuan spesial dari Sushi Tei akan merasa lebih bahagia dan akan 

meningkatkan reputasi Sushi Tei di benak pelanggan. Sedangkan untuk nilai 

rata- rata tertinggi adalah BAF 1 dengan nilai rata-rata 5.75 dalam pernyataan 

“Perasaan saya menjadi baik ketika saya makan di Sushi tei”. Berdasarkan hasil 

tersebut responden yang merupakan pelanggan Sushi Tei yang ada di Jakarta 

merasa restoran Sushi Tei cukup mampu memberikan dampak yang cepat 

terhadap perubahan suasana hati para pelanggannya sehingga mampu 

memberikan perasaan yang baik. 

5. Variabel kelima yang dibahas dalam penelitian ini  yaitu Self Congruence. Pada 

penelitian terhadap Sushi Tei ini peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa 

variabel Self Congruence memiliki pengaruh yang positif terhadap Brand 

Reputation. Variabel Self Congruence dari rata-rata responden maka dapat 

disusun implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang 

lebih rendah daripada nilai rata-rata variabel yaitu 4.83 dan harus ditingkatkan. 

Nilai terendah adalah SC 3 dengan nilai rata-rata 4.72 yaitu “Pelanggan yang 

makan di Sushi Tei sangat mirip dengan orang yang saya kagumi”. Responden 

yang merupakan pelanggan Sushi Tei yang ada di Jakarta yang mayoritas adalah 

golongan usia 16-25 tahun merasa Sushi Tei belum mampu menjadi restoran 

yang di kunjungi oleh para idola dari pelanggan Sushi Tei kalangan muda. Hal 

ini bisa disiasati dengan cara melakukan endorsement artis idola para kalangan 

muda sehingga banyak dari pelanggan Sushi Tei kalangan muda tertarik untuk 

mengunjungi Sushi Tei. Sedangkan untuk nilai rata- rata tertinggi adalah SC 2 

dengan nilai rata-rata 4.90 dalam pernyataan “Pelanggan yang makan di Sushi Tei 
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mencerminkan karakter yang saya inginkan”. Berdasarkan hasil tersebut responden 

yang merupakan pelanggan Sushi Tei yang ada di Jakarta merasa beberapa 

orang yang makan direstoranSushi Tei memiliki karakter seperti yang mereka 

inginkan, seperti lifestyle dan sebagainya. 

6. Variabel keenam yang dibahas dalam penelitian ini  yaitu Brand Reputation. 

Pada penelitian terhadap Sushi Tei ini peneliti mendapatkan hasil analisis 

bahwa variabel Brand Reputation memiliki pengaruh yang sangat positif 

terhadap Brand Trust. Variabel Brand Reputation dari rata-rata responden maka 

dapat disusun implikasi manajerial dilihat dari indikat or yang memiliki nilai 

yang lebih rendah daripada nilai rata-rata variabel yaitu 5.75 dan harus 

ditingkatkan. Nilai terendah adalah BR 3 dengan nilai rata-rata 5.41 yaitu 

“Sushi tei mengakui kesalahan dengan jujur”. Responden yang merupakan 

pelanggan Sushi Tei yang ada di Jakarta yang mayoritas adalah golongan usia 

16-25 tahun merasa Sushi Tei masih belum mampu memberikan tanggapan 

yang baik seperti apa yang diharapkan pelanggan jika melakukan kesalahan. 

Oleh karena itu Sushi Tei sebaiknya mampu rendah hati dengan mengakui 

setiap kesalahan yang diperbuat dan juga mampu memberikan kompensasi lebih 

jika terjadi kesalahan kepada pelanggan yang mengalami ketidak nyamanan 

karena kesalahan tersebut. Reputasi Sushi Tei akan mengalami peningkatan 

karena mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap Sushi Tei. Nilai 

tertinggi adalah BR 2 dengan nilai rata-rata 6.02 dalam pernyataan “Sushi Tei 

memiliki reputasi yang baik”. Berdasarkan hasil tersebut responden yang 

merupakan pelanggan Sushi Tei yang ada di Jakarta merasa sudah mempunyai 
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pandangan jika Sushi Tei adalah salah satu restoran dengan reputasi yang baik. 

Hal ini harus di pertahankan guna menjaga reputasi Sushi Tei yang sudah 

dianggap baik oleh pelanggan. 

7. Variabel terakhir yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Brand Trust. Variabel 

Brand Trust dari rata-rata responden maka dapat disusun implikasi manajerial 

dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai rata-

rata variabel yaitu 5.68 dan harus di tingkatkan. Nilai terendah adalah BT 1 

dengan nilai rata-rata 5.50 yaitu “Saya bisa mengandalkan Sushi Tei untuk 

mengatasi ketidakpuasan layanan” ini mengindikasikan bahwa Sushi Tei belum 

mampu merespon ketidakpuasan pelanggan dengan baik. Perusahaan sebaiknya 

segera melakukan perbaikan dalam menanggapi keluhan pelanggan dengan 

meningkatkan pelayanan. Sedangkan untuk nilai rata- rata tertinggi adalah BT 

2  dengan nilai rata-rata 5.86 dalam pernyataan “Sushi Tei memberikan 

kepuasan bagi pelanggan”. Pelanggan merasa mereka sudah mendapatkan 

tingkat kepuasan yang cukup dari apa yang diberikan Sushi Tei kepada 

pelanggannya, tetapi akan lebih baik jika semua hal yang masih kurang baik 

ditingkatkan kembali guna meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap 

Sushi Tei yang akan memberikan keuntungan bagi Sushi Tei sendiri. 
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 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Food & Service Quality, 

Brand Affect, Self Congruence , Brand Awareness dan Brand Association terhadap 

Brand Trust melalui Brand Reputation pada pelanggan Sushi Tei. Hasil analisis 

data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa 

seluruh hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan menggunakan 

studi penelitian Food & Service Quality, Brand Affect, Self Congruence , Brand 

Awareness, Brand Association, Brand Reputation dan Brand Trust pada pelanggan 

Sushi Tei, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Food & Service Quality berpengaruh positif terhadap Brand Reputation terbukti 

dalam penelitian 

2. Brand Affect berpengaruh positif terhadap Brand Reputation terbukti dalam 

penelitian 

3. Self Congruence berpengaruh positif  terhadap Brand Reputation terbukti dalam 

penelitian 

4. Brand Awareness berpengaruh positif terhadap Brand Reputation terbukti dalam 

penelitian 
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5. Brand Association berpengaruh positif terhadap Brand Reputation terbukti dalam 

penelitian 

6. Brand Reputation berpengaruh positif terhadap Brand Trust terbukti dalam 

penelitian 

  

5.2  Saran 

5.2.1  Saran untuk Sushi Tei 

1. Sushi Tei perlu mengkaji ulang logo Sushi Tei yang lebih menarik dan familiar 

di benak pelanggannya dengan cara melakukan riset kepada para pelanggannya 

dan juga mau merubah logo sesuai mayoritas design pilihan pelanggan yang 

bertujuan untuk meningkatkan rasa suka pelanggan pada logo Sushi Tei dan 

memudahkan pelanggan dalam mengingat logo Sushi Tei dan akan 

mempermudah Sushi Tei dalam melakukan kegiatan pemasaran.  

2. Sushi Tei perlu melakukan promosi yang lebih gencar di media sosial seperti 

instagram, twitter, facebook ataupun website. Food blogger dan endorsement 

(khususnya kalangan artis atau tokoh idola kalangan muda) merupakan strategi 

jitu lainnya untuk memperkenalkan suatu produk ke masyarakat terutama bagi 

kalangan muda usia 16-25 tahun. Sushi Tei juga juga harus melakukan iklan 

secara maksimal di media cetak, televisi ataupun papan reklame dengan 

menggunakan tokoh ternama ataupun artis idola kalangan muda yang 

mempunyai citra yang baik guna memperkenalkan Sushi Tei secara lebih luas 
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serta meningkatkan Self Congruence bagi pelanggan yang mayoritas berusia 16-

25 tahun. 

3. Sushi Tei sebaiknya lebih fokus dalam mencari karyawan yang berbakat alami 

dan melatih karyawan yang sudah ada dengan memberikan berbagai macam 

pelatihan kepada karyawannya yang bertujuan untuk meningkatkan standar 

karyawan yang bekerja di Sushi Tei guna meningkatkan kulitas Sushi Tei. 

Pelayanan juga patut diperhitungkan, dengan pelayanan yang lebih baik maka 

akan berdampak langsung pada meningkatnya reputasi Sushi Tei dan akan 

berdampak positif bagi pemasaran Sushi Tei. Sushi Tei juga perlu meningkatkan 

kualitas pelayanan dalam hal membantu pelanggan yang membutuhkan bantuan 

dengan cara menawarkan bantuan tanpa harus diminta sehingga pelanggan 

merasa puas dengan pelayanan ekstra yang diberikan Sushi Tei. Hal ini patut 

diperhitungkan oleh manager yang bertanggung jawab pada gerai Sushi Tei 

tersebut. 

4. Sushi Tei perlu mengedepankan pendekatan secara emosional kepada para 

pelanggannya dengan salah satu cara yaitu memberikan penawaran menu spesial 

kepada para pelanggannya yang sedang merayakan hari bahagia seperti hari 

ulang tahun ataupun hari bahagia lainnya. Pelanggan yang mendapat perlakuan 

spesial dari Sushi Tei akan merasa lebih bahagia dan strategi ini akan 

meningkatkan reputasi Sushi Tei di benak pelanggan. Sushi Tei bisa juga 

membuat special invitation melalui e-mail. Dengan begitu pelanggan setia Sushi 

Tei merasa senang dan merasa mendapat perhatian lebih dari Sushi Tei sehingga 
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akan membuat pelanggan memiliki ikatan emosional yang baik dengan Sushi 

Tei. 

5.2.2  Saran bagi peneliti selanjutnya 

1. Diharapkan mengganti objek yang diteliti dengan objek yang lainnya, seperti 

contoh telekomunikasi, fashion, automotif dan lainnya. 

2. Aspek yang mempengaruhi Brand Trust pada industri restoran juga bisa lebih 

diperluas. Contohnya variabel pendorong Brand Trust seperti Brand Image dan 

variabel lainnya. 

3. Berdasarkan hal tersebut, nantinya diharapkan penelitian mengenai Brand trust 

akan mengukur dan menganalisa segala aspek yang berhubungan dan terkait 

sehingga dapat mehasilkan penelitian yang lebih kaya dan bermanfaat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 

Survei Pelanggan Sushi Tei 

RespondenYth.Saya Muhammad Brilliano Suleiman, mahasiswa STIE Indonesia 

Banking School yang sedang melakukan penelitian mengenai 

PengaruhConsumerBased Chain Restaurant Brand Equity, Brand Reputation 

terhadap Brand Trust pada Sushi Tei di wilayah DKI Jakarta. Agar penelitian ini 

berjalan dengan baik, saya memohon kesedian rekan-rekan sekalian untuk 

berpartisipasi dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan dalam 

kuesioner ini. Penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan akademis, oleh karenanya 

diharapkan kesediaan rekan-rekan untuk menjawab kuesioner ini dengan sebenar-

benarnya dan sejujurnya. Atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terima 

kasih. 

* Required 

Apakah anda pernah makan di Sushi tei lebih dari satu kali? * 

o  Ya (silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya) 

o  Tidak (stop) 

Apakah keputusan makan di Sushi Tei anda sendiri yang menentukan? * 

o  Ya (silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya) 

o  Tidak (stop) 
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* Required 

Profil Responden 

Jenis kelamin * 

o  Pria 

o  Wanita 

Usia (dalam tahun) * 

o  16 - 25 Tahun 

o  26 - 35 Tahun 

o  36 - 45 Tahun 

o  > 45 Tahun 

Pendidikan Terakhir * 

o  SD/SMP 

o  SMA 

o  D1-D3 

o  S1 

o  S2-S3 

Domisili anda * 

o  Jakarta Pusat 

o  Jakarta Selatan 

o  Jakarta Timur 

o  Jakarta Barat 

o  Jakarta Utara 

o  Other:  

Pekerjaan anda saat ini * 

o  Pelajar/Mahasiswa 
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o  Pegawai Negeri/BUMN 

o  Wiraswasta 

o  Pegawai Swasta 

o  Profesional 

o  Other:  

Sudah berapa kali anda mengunjungi Sushi Tei? * 

o  2 kali 

o  3 kali 

o  > 3 Kali 

Menu apa yang paling anda suka di Sushi Tei? * 

o  Sushi 

o  Sashimi 

o  Salad 

o  Rice Don 

o  Ramen 

o  Udon 

o  Other:  

Gerai Sushi Tei manakah yang menjadi favorit anda? * 

o  Sushi Tei Plaza Indonesia 

o  Sushi Tei Pondok Indah Mall 

o  Sushi Tei Grand Indonesia 

o  Sushi Tei Senayan City 

o  Sushi Tei Mall Kota Kasablanka 

o  Sushi Tei Gandaria City 

o  Other:  
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* Required 

Penilaian terhadap Brand Trust pelanggan Sushi Tei 

PETUNJUK PENGISIAN: Bacalah setiap pernyataan berikut, lalu berikanlah 

penilaian Anda terhadap masing-masing pernyataan dalam skala 1 hingga 7. 

Semakin ke arah nilai 1 berarti semakin Anda tidak setuju akan pernyataan yang 

diberikan, sebaliknya semakin ke arah nilai 7 berarti semakin setuju Anda dengan 

pernyataan terkait. 

Karyawan di Sushi tei sangat membantu dan ramah * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Sushi tei menawarkan lingkungan yang rapih dan bersih * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Sushi tei menyediakan meja dan kursi yang nyaman * 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Karyawan Sushi tei berbakat dan memiliki keahlian alami * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Sushi tei menawarkan makanan yang segar * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

 

 

Sushi tei mempersiapkan makanan dan minuman sesuai dengan standard 

kebersihan * 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Saya merasa layak ketika saya makan di Sushi tei * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Sushi tei membuat saya bahagia * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 
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Sushi tei memberikan saya kesenangan * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Pelanggan yang makan di Sushi Tei memiliki karakter yang sama dengan 

saya * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Pelanggan yang makan di Sushi Tei mencerminkan karakter yang saya 

inginkan * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 
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Pelanggan yang makan di Sushi Tei sangat mirip dengan orang yang saya 

kagumi * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Saya mengenal Sushi Tei * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Saya tidak asing dengan Sushi Tei * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 
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Saya dapat mengenali Sushi Tei diantara nama-nama Restoran yang lain * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Sushi tei memiliki logo yang menarik * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Saya menyukai logo Sushi Tei * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 
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Saya menyukai warna interior Sushi Tei * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Sushi Tei dapat dipercaya * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Sushi Tei mimiliki reputasi yang baik * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 
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Sushi Tei mengakui kesalahan dengan jujur * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Saya bisa mengandalkan Sushi tei untuk mengatasi ketidakpuasan layanan * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Sushi Tei memberikan kepuasan bagi pelanggan * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 
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Saya memiliki kepercayaan terhadap Sushi tei * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        

Sangat 

Setuju 

Mohon untuk tidak lupa menekan tombol kirim/submit di bawah. Terima kasih atas 

kesediaan Anda mengisi kuesioner ini.  

« Back
 

Submit
 

Never submit passwords through Google Forms 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pre-Test 

1. Food & Service Quality 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .670 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 63.797 

df 15 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 FSQ1 FSQ2 FSQ3 FSQ4 FSQ5 FSQ6 

Anti-image Covariance FSQ1 .453 -.216 -.019 -.235 .065 .070 

FSQ2 -.216 .420 -.153 .090 -.014 -.231 

FSQ3 -.019 -.153 .578 .024 -.261 .125 

FSQ4 -.235 .090 .024 .446 -.180 -.152 

FSQ5 .065 -.014 -.261 -.180 .491 -.090 

FSQ6 .070 -.231 .125 -.152 -.090 .545 

Anti-image Correlation FSQ1 .656a -.494 -.038 -.524 .138 .142 

FSQ2 -.494 .659a -.311 .207 -.030 -.482 

FSQ3 -.038 -.311 .654a .048 -.491 .223 

FSQ4 -.524 .207 .048 .667a -.385 -.309 

FSQ5 .138 -.030 -.491 -.385 .704a -.173 

FSQ6 .142 -.482 .223 -.309 -.173 .679a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

FSQ1 .748 

FSQ2 .786 

FSQ3 .622 

FSQ4 .767 

FSQ5 .737 

FSQ6 .696 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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2. Brand Affect 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .704 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 88.821 

df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 BAF1 BAF2 BAF3 

Anti-image Covariance BAF1 .284 .005 -.086 

BAF2 .005 .134 -.093 

BAF3 -.086 -.093 .098 

Anti-image Correlation BAF1 .832a .024 -.517 

BAF2 .024 .693a -.809 

BAF3 -.517 -.809 .632a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

BAF1 .920 

BAF2 .953 

BAF3 .976 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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3. Self Congruence 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .768 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 87.563 

df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 SC1 SC2 SC3 

Anti-image Covariance SC1 .155 -.099 -.064 

SC2 -.099 .148 -.072 

SC3 -.064 -.072 .228 

Anti-image Correlation SC1 .742a -.652 -.340 

SC2 -.652 .730a -.393 

SC3 -.340 -.393 .845a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

SC1 .962 

SC2 .965 

SC3 .945 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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4. Brand Awareness 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .765 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 75.235 

df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 BAW1 BAW2 BAW3 

Anti-image Covariance BAW1 .218 -.118 -.076 

BAW2 -.118 .190 -.103 

BAW3 -.076 -.103 .258 

Anti-image Correlation BAW1 .765a -.580 -.320 

BAW2 -.580 .726a -.466 

BAW3 -.320 -.466 .812a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

BAW1 .947 

BAW2 .956 

BAW3 .937 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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5. Brand Association 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .637 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 66.728 

df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 BAS1 BAS2 BAS3 

Anti-image Covariance BAS1 .183 -.134 .040 

BAS2 -.134 .138 -.128 

BAS3 .040 -.128 .460 

Anti-image Correlation BAS1 .622a -.840 .137 

BAS2 -.840 .583a -.507 

BAS3 .137 -.507 .767a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

BAS1 .926 

BAS2 .965 

BAS3 .847 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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6. Brand Reputation 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .672 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 33.218 

df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 BR1 BR2 BR3 

Anti-image Covariance BR1 .392 -.260 -.215 

BR2 -.260 .482 -.051 

BR3 -.215 -.051 .605 

Anti-image Correlation BR1 .620a -.598 -.441 

BR2 -.598 .675a -.094 

BR3 -.441 -.094 .758a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

BR1 .912 

BR2 .860 

BR3 .811 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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7. Brand Trust 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .730 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 54.272 

df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 BT1 BT2 BT3 

Anti-image Covariance BT1 .419 -.145 -.073 

BT2 -.145 .261 -.181 

BT3 -.073 -.181 .310 

Anti-image Correlation BT1 .817a -.440 -.202 

BT2 -.440 .675a -.635 

BT3 -.202 -.635 .723a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

BT1 .887 

BT2 .940 

BT3 .918 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 

1. Reliability Food & Service Quality 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.820 6 

 

2. Reliability Brand Affect 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.945 3 

 

3. Reliability Self Congruence 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.954 3 

 

4. Reliability Brand Awareness 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.941 3 

 

5. Reliability Brand Association 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.899 3 
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6. Reliability Brand Reputation 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.806 3 

7. Reliability Brand Trust 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.903 3 
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Lampiran 4 : Path Diagram Measurement Model 
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Lampiran 5 : Path Diagram Structural Model 

 

 

Lampiran 6 : Model Fit Summary 

 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments :  324 

Number of distinct parameters to be estimated :    

78 

Degrees of freedom (324 - 78) : 246 

 

Result (Default model) 
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Minimum was achieved 

Chi-square = 594.901 

Degrees of freedom = 246 

Probability level = .000 

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 78 594.901 246 .000 2.418 

Saturated model 324 .000 0   

Independence model 48 3132.393 276 .000 11.349 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model .810 .787 .879 .863 .878 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .100 .089 .110 .000 

Independence model .269 .261 .278 .000 

 

 

Lampiran 7 : Estimates – Regression Weights 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

BR <--- FSQ .243 .075 3.234 .001  

BR <--- BAF .091 .037 2.431 .015  

BR <--- SC .068 .033 2.045 .041  

BR <--- BAW .409 .053 7.695 ***  

BR <--- BAS .466 .071 6.571 ***  

BT <--- BR .918 .119 7.746 ***  

FSQ6 <--- FSQ 1.000     

FSQ5 <--- FSQ 1.003 .141 7.098 ***  

FSQ4 <--- FSQ .918 .135 6.815 ***  

FSQ3 <--- FSQ 1.047 .137 7.637 ***  

FSQ2 <--- FSQ 1.172 .156 7.522 ***  

FSQ1 <--- FSQ 1.058 .146 7.242 ***  

BAF3 <--- BAF 1.000     

BAF2 <--- BAF 1.031 .045 22.666 ***  

BAF1 <--- BAF .888 .060 14.885 ***  

BAW3 <--- BAW 1.000     

BAW2 <--- BAW 1.092 .062 17.604 ***  

BAW1 <--- BAW 1.040 .060 17.281 ***  

SC3 <--- SC 1.000     

SC2 <--- SC 1.095 .058 18.768 ***  

SC1 <--- SC 1.104 .061 18.086 ***  

BAS3 <--- BAS 1.000     

BAS2 <--- BAS 1.407 .136 10.376 ***  

BAS1 <--- BAS 1.357 .131 10.386 ***  

BR1 <--- BR 1.000     

BR2 <--- BR .888 .099 9.005 ***  

BR3 <--- BR .900 .138 6.527 ***  

BT1 <--- BT 1.000     

BT2 <--- BT 1.013 .120 8.427 ***  

BT3 <--- BT 1.099 .123 8.908 ***  
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Lampiran 8 : Estimates – Standardized Regression Weights 

   Estimate 

BR <--- FSQ .224 

BR <--- BAF .150 

BR <--- SC .125 

BR <--- BAW .582 

BR <--- BAS .561 

BT <--- BR .914 

FSQ6 <--- FSQ .666 

FSQ5 <--- FSQ .695 

FSQ4 <--- FSQ .662 

FSQ3 <--- FSQ .761 

FSQ2 <--- FSQ .747 

FSQ1 <--- FSQ .712 

BAF3 <--- BAF .960 

BAF2 <--- BAF .953 

BAF1 <--- BAF .816 

BAW3 <--- BAW .910 

BAW2 <--- BAW .919 

BAW1 <--- BAW .912 

SC3 <--- SC .879 

SC2 <--- SC .966 

SC1 <--- SC .947 

BAS3 <--- BAS .730 

BAS2 <--- BAS .897 

BAS1 <--- BAS .899 

BR1 <--- BR .762 

BR2 <--- BR .758 

BR3 <--- BR .563 

BT1 <--- BT .714 

BT2 <--- BT .770 

BT3 <--- BT .822 
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