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Abstract 
 
 

In getting advantage in strong competition on HORECA (Hotel, Restaurant ,and 

Catering) business, it is very important to strengthen brand loyalty for the HORECA 

business, because it can give benefit in the long term. In addition, in today’s market having 

a well thought through brand strategy is a key contribution to corporate success. Brand 

enable consumers to efficiently encode their functional and emotional values in their minds, 

hence, it  is enabling consumers to recognize the points of difference between competing 

brands, because they are the interface between consumers and the company. Based on some 

previous research, there are several factors that affect brand loyalty, but from a lot of 

previous researches, it was revealed that although the various separate study, the most 

common factors in influencing brand loyalty are the brand image, trust in brand and 

customer satisfaction. Therefore, this research generally intend to examine the affect of 

brand image, trust in brand, and customer satisfaction toward brand loyalty on Starbucks 

Coffee. 

The objective of this research is to analyze the influence of brand image, trust in 

brand, and customer satisfaction toward brand loyalty. 

The respondent of this research are Starbucks Coffee’s consumers in Teras Kota, BSD. 

The data collections were analyzed by multiple regressions. 

The results of this research shows that trust in brand has a significant influence to the 

brand loyalty. Moreover, customer satisfaction has a significant influence to the customer 

loyalty. On the other hand, brand image does not have a significant influence to the brand 

loyalty. 

 

Keywords : trust, loyalty, branding 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, setiap perusahaan harus mampu 

untuk bertahan hidup dan dapat terus berkembang. Untuk memenangkan kompetisi bisnis, 

perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan pemasaran bagi produk-produk yang 

dihasilkan guna mempertahankan konsumen yang telah ada agar tidak terjadi peralihan 

konsumen ke perusahaan pesaing. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menggarap 

konsumen-konsumen potensial baru, karena pada akhirnya perusahaan yang mampu untuk 

menciptakan dan mempertahankan pelanggan itulah yang dapat sukses dalam persaingan 

bisnis.  

Pada kondisi demikian, loyalitas pada merek sangat dibutuhkan agar perusahaan 

dapat bertahan hidup. Di samping itu, upaya mempertahankan loyalitas merek ini 

merupakan upaya strategis yang lebih efektif dibandingkan dengan upaya menarik 

konsumen baru. 

Persoalan merek menjadi salah satu persoalan yang harus dipantau secara terus 

menerus oleh setiap perusahaan. Merek-merek yang kuat, teruji, dan bernilai tinggi 

terbukti tidak hanya sukses mengalahkan hitungan-hitungan rasional, tetapi juga mampu 

mengolah sisi-sisi emosional konsumen. Merek bisa memiliki nilai tinggi karena ada 

brand building activity di dalamnya yang bukan hanya berarti untuk sekadar 

berkomunikasi, tetapi juga mencakup segala macam bentuk usaha untuk memperkuat nilai 

dari merek itu sendiri.  
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Merek dapat menjanjikan sesuatu bila dilihat dari sudut pandang komunikasi, 

bahkan lebih dari janji, merek juga dapat mensinyalkan sesuatu (brand signaling). Merek 

akan mempunyai reputasi jika ia memiliki kualitas dan karisma. Agar memiliki karisma, 

merek harus mempunyai aura, konsistensi, serta kualitas yang selalu terjaga dari waktu ke 

waktu, selain tentunya juga harus mempunyai kredibilitas. 

Agar bisa tampil menjadi yang terbaik, tentu suatu merek harus memiliki value-

added tersendiri di pasar hingga mampu membuat konsumen tertarik membelinya. Value-

added tersebut antara lain, bahwa merek tersebut harus memiliki costumer value yang jauh 

di atas merek-merek lain, selain tentunya harus mampu meningkatkan keterlibatan emosi 

konsumen, sehingga konsumen yang bersangkutan dapat mempunyai ikatan dan 

keyakinan terhadap merek tersebut. 

Selanjutnya merek tidak berkembang hanya terbatas pada produk barang saja, tetapi 

juga produk jasa, bahkan bisnis yang menghasilkan kedua jenis produk tersebut sekaligus. 

Untuk bisnis yang menjual paduan antara barang dan jasa seperti bisnis HORECA (Hotel, 

Restaurant and Catering). Bagi konsumen, bisnis HORECA yang mempunyai merek kuat 

dapat memberikan nilai lebih dalam dirinya, terlebih bila dilihat dari perspektif sosial, hal 

tersebut dapat memberikan pengaruh nilai emosional, yaitu prestige bagi konsumen. 

Seiring dengan berkembangnya jaman, masyarakat kota pada saat ini telah 

mengalami perubahan gaya hidup (lifestyle). Salah satu manifestasi gaya hidup modern 

tersebut adalah kebiasaan kelompok masyarakat tertentu yang hang-out di cafe atau coffee 

shop sebagai kegiatan after-work mereka. Tentunya hal ini membuat bisnis coffee shop 

mengalami perkembangan, dimana setidaknya terdapat empat coffee shop di hampir semua 

shopping mall utama di Jakarta.  
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Starbucks Coffee sebagai salah satu coffee shop terkemuka tentu saja tidak terlepas 

dari business atmosphere ini, mengingat Starbucks sendiri merupakan coffee shop tertua 

dari para pesaingnya (pertama dibuka bertempat di Pike Place Market, seattle pada 

tanggal 30 Maret 1971 oleh 3 rekanan kerja, yaitu Jerry Baldwin, Zev Siege, dan Gordon 

Bowker), membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebuah brand loyalty yang 

sudah sedemikian rupa terbentuk dapat terjaga hingga sekarang.  

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi atau menjadi anteseden dari sebuah brand loyalty, namun dari sekian 

banyaknya penelitian terdahulu tersebut, kemudian terungkap bahwa walaupun dengan 

berbagai penelitian yang terpisah, faktor-faktor yang paling banyak ditemui dalam 

mempengaruhi variabel brand loyalty adalah brand image, trust in brand, dan customer 

satisfaction. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis kemudian ingin mengetahui lebih 

lanjut manakah dari faktor-faktor brand image, trust in brand, dan customer satisfaction 

yang berpengaruh paling dominan terhadap brand loyalty. 

 

1.2 PEMBATASAN MASALAH 

Agar dapat lebih terarah dan fokus, maka peneliti membatasi ruang lingkup 

penelitian ini sebagai suatu studi kasus brand loyalty Starbucks Coffee cabang Teras Kota, 

BSD.  

Peneliti selanjutnya akan berfokus pada variabel brand image, trust in brand, dan 

customer satisfaction dengan dimensi pengukurannya masing-masing sebagai variabel 

independent terhadap variabel dependent, yaitu loyalitas merek (brand loyalty). 
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1.3 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi masalah-

masalah akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :  

• Apakah variabel brand image, trust in brand dan customer satisfaction memiliki 

pengaruh signifikan terhadap brand loyalty pada konsumen Starbucks Coffee? 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan penelitian 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel brand image, trust in brand dan customer 

satisfaction terhadap brand loyalty pada konsumen Starbucks Coffee. 

2. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap loyalitas 

merek (brand loyalty) Starbucks Coffee. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Produsen Coffee Shop Starbucks 

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pemasaran bisnis 

“Restaurant and Catering” pada konsumen Starbucks Coffee terkait hubungannya 

dengan brand image, trust in brand, customer satisfaction dan brand loyalty. 
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2. Kontribusi Akademis 

 Sebagai bahan referensi tambahan dalam melakukan analisis mengenai pengaruh 

antara brand imge, trust in brand, dan customer satisfaction terhadap brand loyalty 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

  Penulisan ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang akan dijelaskan secara sistematis. 

Setiap bab akan saling berkaitan dan bab sebelumnya merupakan pedoman untuk bab 

selanjutnya. Masing-masing bab tersebut adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat 

landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 

dalam skripsi ini, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi 

pembahasan skripsi ini, kerangka pemikiran  yang digunakan dan hipotesis 

konseptual yang diajukan. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, 

metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian 

kuesioner, teknik pengujian data dan teknik pengujian hipotesis 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, 

 analisis data dan pembahasan.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir dimana penulis mencoba untuk mengemukakan 

kesimpulan yang diambil dari hasil analisa yang sudah dilakukan dan 

pembahasan, serta memberikan sumbangan  pemikiran berupa saran kepada 

manajemen Starbucks Coffee dalam  menjalankan strategi pemasaran atas 

produknya 
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BAB II 

LA NDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Pemasaran (Marketing) 

Sebagai ujung tombak kegiatan bisnis suatu perusahaan komersil, pemasaran 

merupakan kegiatan yang sangat penting. Menurut American Marketing Association 

(AMA), pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, harga, promosi, 

dan distribusi dari segala macam ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

dapat memuaskan baik tujuan individu maupun tujuan organisasi.  

Menurut Nickels, McHugh, dan McHugh (2002), pemasaran merupakan proses 

untuk menentukan keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan cara menyediakan barang 

dan jasa yang sesuai dengan harapan pembeli. 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran barang dan 

nilai dengan pihak lain. Konsep inti pemasaran adalah needs, wants, demand, product, 

service, value, satisfaction, quality, exchange, transaction, relationship and markets 

(Kotler & Amstrong 2003; Dasar-dasar Pemasaran). 

Kotler (2005) 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 
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menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada target pasar 

yang telah dipilihnya. Keempat konsep pemasaran tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Target pasar 

b) Kebutuhan pelanggan 

c) Pemasaran terpadu (integrated marketing) 

d) Profitabilitas atau keuntungan.  

 

2.1.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Untuk membantu tercapainya tujuan dari strategi pemasaran, perusahaan 

menggunakan bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran ini bersifat taktis dan 

harus didahului oleh keputusan-keputusan strategis dalam STP atau segmentation, 

targeting, dan positioning.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2003), pengertian bauran pemasaran merupakan satu 

set alat pengawasan taktis marketing yang terdiri dari semua yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Semua yang dapat dilakukan 

tersebut dikumpulkan ke dalam empat kelompok variabel yang dikenal sebagai 4P 

(product, price, place, promotion). 

a. Product 

 Secara luas produk mencakup objek fisik, jasa, acara, orang-orang, tempat, 

organisasi, ide, dan campuran dari entitas-entitas tersebut. (Kotler dan Amstrong, 2003).  
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b. Price 

Harga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam strategi pemasaran, 

karena dapat menggambarkan image, kualitas, dan nilai produk tersebut dalam bersaing 

dengan produk lain untuk mendapatkan konsumen, selain itu harga juga merupakan 

elemen yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. (Kotler dan 

Amstrong, 2003)  

c. Promotion 

Promosi adalah komunikasi yang menginformasikan pada konsumen potensial 

tentang eksistensi suatu produk dan membujuk konsumen bahwa produk itu akan dapat 

memberi kepuasan (Kotler dan Amstrong, 2003). 

Dengan melihat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan 

sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen 

tentang barang dan jasa, keunggulannya, dan menganjurkan pelanggan sasaran untuk 

membelinya.  

d. Place 

Distribusi adalah suatu wadah untuk menyediakan barang dan jasa dalam jumlah dan 

lokasi yang tepat. Melalui saluran distribusi ini serangkaian perusahaan atau perseorangan 

dapat berperan serta dalam aliran produk dari produsen sampai ke pengguna akhir atau 

konsumen (McCarthy dan Perreault, 2005). 

Definisi di atas menjelaskan bahwa distribusi merupakan salah satu faktor yang 

penting, karena termasuk di dalamnya adalah semua aktivitas yang memungkinkan produk 

sampai ke tangan konsumen dan kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi akan 

mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. 
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Booms & Bitner (1981) dalam Rafiq & Ahmed (1995) menyatakan bahwa dalam 

menentukan sebuah produk jasa yang akan dijual dibutuhkan tambahan tiga elemen baru, 

yaitu physical evidence, process, dan people  untuk ditambahkan pada kerangka kerja 4P 

yang sudah ada sebelumnya tersebut. Adapun tambahan 3 elemen baru dari 7P dalam 

pemasaran produk atau jasa, yaitu (Lovelock, et al, 2005) : 

a.  Physical evidence 

 Gedung, tanah, kendaraan, perabotan interior, perlengkapan, tanda-tanda, barang 

cetakan dan petunjuk yang terlihat lainnya yang memberi bukti atas kualitas jasa. 

Selain itu, bukti fisik juga mampu mempengaruhi harapan pelanggan terhadap suatu 

jasa. Maka dari itu, penting bagi perusahaan yang bersangkutan untuk dapat 

membuat perbedaan dengan perusahaan lain.  

b.  Process  

 Untuk menciptakan dan menyampaikan elemen produk kepada pelanggan diperlukan 

desain dan implementasi dari proses yang efektif. Sebuah proses menjelaskan 

metode dan urutan kerja dari sistem yang beroperasi. Bagaimana proses 

penyampaian jasa itu sangatlah penting karena jasa dan penjualnya tidak terpisahkan. 

Pengalaman pelanggan sebelumnya dengan pelayanan jasa yang sama juga akan 

mempengaruhi harapan dari pelanggan. Jika pelanggan mengalami pengalaman yang 

buruk dengan proses dari penyampaian jasa sebelumnya, hal tersebut akan 

mempengaruhi harapan pelanggan terhadap jasa di masa yang akan datang. 

c.  People 

 Banyak jasa bergantung pada interaksi langsung dan pribadi antara pelanggan dan 

karyawan perusahaan. Sifat dari interaksi ini sangat mempengaruhi persepsi 
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pelanggan terhadap kualitas jasa. Maka dari itu perusahaan harus mampu untuk 

merekrut dan memilih orang yang tepat, dan juga memberikan penghargaan untuk 

meningkatkan kemampuan karyawan dan memberi semangat kepada mereka. Karena 

interaksi yang konstan antara karyawan yang terlibat di dalam penyampaian jasa 

dengan pelanggan sangatlah berkaitan erat.  

 

2.1.3 Produk (Product)  

Definisi produk menurut Kotler (2005) mengartikan bahwa sebuah produk sebagai 

segala sesuatu (barang, jasa, pengalaman, organisasi, informasi, ide-ide, dan lain 

sebagainya) yang dapat ditawarkan kepada sebuah pasar untuk memuaskan sebuah 

kebutuhan atau keinginan.  

Ada beberapa macam pembagian jenis produk dari beberapa literatur, namun disini 

penulis mengklasifikasikannya ke dalam lima tingkatan kebutuhan menurut Kotler (2005), 

yaitu : 

a)  Tingkat kebutuhan dasar (The core benefit level), yaitu kebutuhan atau keinginan 

dasar dari konsumen yang dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi barang atau jasa.  

b) Tingkat produk umum (The generic product level), yaitu fungsi dasar yang dimiliki 

oleh sebuah produk untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan dari konsumen 

dan tidak memiliki fungsi–fungsi tambahan lainnya. 

c) Tingkat produk yang diharapkan (The expected product level), yaitu satu set atribut 

atau karakteristik yang diharapkan oleh pembeli dimiliki oleh produk yang ia beli.  

ANALISIS PENGARUH..., Wisnhu Aryasena, Ma.-IBS, 2010



12 

 

 

d)  Tingkat produk tambahan (The augmented product level), meliputi atribut–atribut, 

keuntungan–keuntungan, atau jasa–jasa tambahan dari suatu produk yang 

membedakan produk tersebut dari produk pesaing. 

e) Tingkatan produk potensial (The potential product level), meliputi seluruh tambahan 

dan perubahan yang mungkin dapat dialami oleh sebuah produk di masa yang akan 

datang.  

 

2.1.4 Pengertian Jasa (Service) 

Definisi jasa menurut Kotler (2005) adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya 

bukan berupa produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, dan biasanya dikonsumsi pada 

saat bersamaan dengan jasa tersebut dihasilkan.  

 

2.1.4.1 Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler dan Amstrong (2003), karateristik jasa secara umum dapat 

dibedakan sebagai berikut, yaitu : 

1) Tidak berwujud (Intangibility) 

Jasa memiliki sifat tidak dapat diraba, dirasakan, didengar, dicium sebelum dibeli.  

2) Tak terpisahkan (Inseparability)  

Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan dan tidak dapat 

dipisahkan dari penyedianya. 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., Wisnhu Aryasena, Ma.-IBS, 2010



13 

 

 

3) Keanekaragaman (Variability ) 

Mutu jasa tergantung pada siapa yang menyediakan jasa disamping waktu, tempat, 

dan bagaimana disediakan.  

4) Tidak tahan lama (Perishability) 

Jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau dipakai kemudian. 

 

2.1.4.2 Kualitas Jasa 

Definisi Kualitas Jasa (Hoffman, et al, 2001), merupakan suatu pembentukan sikap 

dalam jangka panjang, yang merupakan evaluasi keseluruhan dari kinerja. 

Kotler (2005), menjelaskan betapa sulitnya kualitas pelayanan untuk didefinisikan 

dan dinilai daripada kualitas produk, oleh karena itu penyedia jasa harus dapat 

mengidentifikasikan keinginan konsumen sasaran dalam hal mutu pelayanan. Kuncinya 

adalah menyesuaikan atau melebihi harapan mutu jasa pelanggan.  

Dari sekian peneliti yang tidak sependapat dengan Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

adalah Cronin dan Taylor (1992,1994), yang menyatakan bahwa pengukuran kualitas jasa 

seperti yang diajukan model SERVQUAL telah menimbulkan banyak kebingungan. 

Teas (1994) dalam Dharmayanti (2006) menyatakan bahwa skala SERVPERF 

(Cronin dan Taylor, 1992,1994) lebih tepat dalam mengukur kualitas jasa, karena skala 

SERVQUAL yang menggunakan perbandingan persepsi dan harapan untuk mengukur 

kualitas jasa, mendefinisikan konsep kualitas jasa yang diterima dihubungkan dengan 

konsepsi (persepsi-harapan). Definisi harapan yang digunakan, bukan sebagai apa yang 

akan disediakan melainkan apa yang ‘seharusnya’ disediakan oleh penyedia jasa. Dari kata 

‘harus’ bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud Parasuraman,et al tentang harapan adalah 
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harapan normative konsumen yang mewakili harapan standar ideal kinerja jasa pada 

umumnya, bukan ukuran terhadap penyedia jasa tertentu.  

Terdapat problem yang serius dalam kualitas jasa/pelayanan yang dinyatakan 

sebagai perbedaan nilai antara harapan dan persepsi konsumen, sehingga penggunaan 

pengukuran kualitas jasa yang paling tepat adalah berdasarkan kinerja/performance based 

menurut Peter, et al (1994) dalam Dharmayanti (2006). Hanya ada sedikit bukti yang 

mendukung relevansi dari adanya jarak atau gap yang terdapat diantara harapan dan 

persepsi sebagai dasar dalam menilai kualitas jasa sehingga kinerja jasa/SERVPERF 

menjadi prediktor yang baik baik bagi kualitas jasa dan kepuasan konsumen menurut 

Alford dan Sherrell (1996) dalam Dharmayanti (2006). 

Service performance lebih bisa menjawab permasalahan yang muncul dalam 

menentukan kualitas jasa karena bagaimanapun konsumen hanya akan bisa menilai 

kualitas yang mereka terima dari suatu produsen tertentu bukan pada persepsi mereka atas 

kualitas jasa pada umumnya. 

 

2.1.5 Merek (Brand) 

Seorang pemasar yang handal dan professional akan mampu untuk menciptakan, 

memelihara, melindungi dan meningkatkan merek. Memberi merek adalah sebuah seni 

dan merupakan bagian paling penting dalam pemasaran.  

Definisi merek menurut Keller (2003) tidak semata hanya sebuah produk belaka, 

namun juga merupakan dimensi yang membedakannya dengan produk lain yang di desain 

secara khusus untuk pemenuhan kebutuhan.  
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Merek mempunyai makna yang berbeda-beda bagi para produsen. Menurut 

Hermawan Kertajaya (Simamora, 2001), perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda 

dalam memandang merek. Hal itu tergantung pada tipe pemasaran yang digunakan oleh 

perusahaan tersebut. Berikut ini adalah tipe-tipe pemasaran yang biasa digunakan oleh 

berbagai perusahaan: 

1) No marketing (tanpa pemasaran), tipe pemasaran ini dilakukan pada saat perusahaan 

memonopoli pasar dan tidak memiliki pesaing. Dalam hal ini, merek hanya dianggap 

sekedar nama. 

2) Mass marketing (pemasaran masal), tipe pemasaran ini dilakukan ketika perusahaan 

sudah memiliki pesaing walaupun pesaingnya lemah. Pada saat ini merek tidak lebih 

dari sekedar mengenalkan produk (brand awareness). 

3) Segmented marketing (pemasaran yang tersegmentasi), dilakukan pada saat 

persaingan mulai ketat, oleh karena itu perusahaan perlu melakukan segmentasi 

pasar. Pada tipe ini merek diperlukan sebagai jangkar asosiasi (brand association). 

4)  Niche marketing (pemasaran khusus), ketika persaingan bertambah ketat lagi, 

perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan segmen, melainkan ceruk pasar (niche 

marketing) yang ukurannya lebih kecil tetapi memiliki perilaku khas. Pada tipe ini 

merek merupakan sebuah persepsi kualitas (perceived quality). 

5)  Individualized marketing (pemasaran perorangan), ketika sudah mencapai puncak 

persaingan, bagi perusahaan merek berkaitan dengan loyalitas (brand loyalty).  
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Sebuah merek dapat memberikan janji-janji yang di dalamnya menyangkut 

kepercayaan, konsistensi, dan harapan-harapan yang dirasakan konsumen. Dengan 

demikian suatu merek dapat mengandung empat hal, yaitu : 

(1)   Menjelaskan apa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

(2)   Menjelaskan apa yang dijalankan oleh perusahaan. 

(3)  Menjelaskan profil perusahaan itu sendiri. 

(4)   Menjadi jaminan bagi konsumen akan kualitas produk tersebut. 

 

2.1.6 Brand Image 

Menurut Hogan (2005) dalam Ratry (2007) citra merek merupakan asosiasi dari 

semua informasi yang tersedia mengenai produk, jasa dan perusahaan dari merek yang 

dimaksud. Informasi ini didapat dari dua cara, yang pertama melalui pengalaman 

konsumen secara langsung, yang terdiri dari kepuasan fungsional dan kepuasan emosional. 

Kedua, persepsi yang dibentuk oleh perusahaan dari merek tersebut melalui berbagai 

macam bentuk komunikasi, seperti iklan, promosi, hubungan masyarakat (public 

relations), logo, fasilitas retail, sikap karyawan dalam melayani penjualan, dan performa 

pelayanan.  

Citra pada suatu merek merefleksikan image dari perspektif konsumen dan melihat 

janji yang dibuat merek tersebut pada konsumennya. Citra merek terdiri atas asosiasi 

konsumen pada kelebihan produk dan karakteristik personal yang dilihat oleh konsumen 

pada merek tersebut. Menurut Joseph Plummer (dalam Aaker, 1991), citra merek terdiri 

dari tiga komponen yaitu: 
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a. Product Attributes (Atribut Produk) : yang merupakan hal-hal yang berkaitan dengan 

merek tersebut sendiri seperti, kemasan, isi produk, harga, rasa, dan lain-lain. 

b. Consumer Benefits (Keuntungan Konsumen) : yang merupakan kegunaan produk 

dari merek tersebut. 

c. Brand Personality (Kepribadian Merek) : merupakan asosiasi yang membayangkan 

mengenai kepribadian sebuah merek apabila merek tersebut seorang manusia. 

 

2.1.6.1 Dimensi Brand Image 

Keller (1993) dalam Ratry (2007) mendefinisikan citra merek sebagai persepsi 

mengenai sebuah merek sebagaimana direfleksikan oleh asosiasi merek yang terdapat 

dalam benak konsumen. Citra merek terdiri dari komponen-komponen : 

a. Attributes (Atribut) 

 Merupakan pendefinisian deskriptif tentang fitur-fitur yang ada dalam sebuah produk 

atau jasa. 

1)   Product related attributes (atribut produk): Didefinisikan sebagai bahan-

 bahan yang diperlukan agar fungsi produk yang dicari konsumen dapat 

 bekerja. Berhubungan dengan komposisi fisik atau persyaratan dari suatu jasa 

 yang ditawarkan, dapat berfungsi. 

2)   Non-product related attributes (atribut non-produk): Merupakan aspek 

 eksternal dari suatu produk yang berhubungan dengan pembelian dan 

 konsumsi suatu produk atau jasa. Terdiri dari: informasi tentang harga, 

 kemasan dan desain produk, orang, peer group atau selebriti yang 
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 menggunakan produk atau jasa tersebut, bagaimana dan dimana produk atau 

 jasa itu digunakan. 

b.  Benefits (Keuntungan) 

 Nilai personal yang dikaitkan oleh konsumen pada atribut-atribut produk atau jasa 

tersebut. 

1)   Functional benefits : berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar 

 seperti kebutuhan fisik dan keamanan atau pemecahan masalah. 

2)   Experiental benefits : berhubungan dengan perasaan yang muncul dengan 

 menggunakan suatu produk atau jasa. Benefit ini memuaskan kebutuhan 

 bereksperimen seperti kepuasan sensori, pencarian variasi, dan stimulasi 

 kognitif. 

3)   Symbolic benefits : berhubungan dengan kebutuhan akan persetujuan sosial 

 atau ekspresi personal dan self-esteem seseorang. Konsumen akan 

 menghargai nilai-nilai prestise, eksklusivitas dan gaya fashion dari sebuah 

 merek karena hal-hal ini berhubungan dengan konsep diri mereka. 

c. Brand Attitude (Sikap merek) 

Didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan atas suatu merek, apa yang dipercayai 

oleh konsumen mengenai merek-merek tertentu, sejauh apa konsumen percaya 

bahwa produk atau jasa tersebut memiliki atribut atau keuntungan tertentu, dan 

penilaian evaluatif terhadap kepercayaan tersebut, bagaimana baik atau buruknya 

suatu produk jika memiliki atribut atau keuntungan tersebut. 
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2.1.7 Kepercayaan Terhadap Merek (Trust In a Brand) 

Faktor trust in a brand sangat berpengaruh terhadap loyalitas merek. Lau dan Lee 

(1999) mendefinisikan trust sebagai kesediaan (willingness) individu untuk 

menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu (yang dalam hal ini 

tentunya merupakan resiko yang terjadi pada sebuah merek).  

Lewis dan Weigert (1985) seperti dikutip oleh Lau dan Lee (1999) mendefinisikan 

trust sebagai “confidence in the face of risk”. Boon dan Holmes (1991) seperti dikutip oleh 

Lau dan Lee (1999) mendefinisikan trust sebagai “a state involving confident positive 

expectations about another’s motives with respect to one self in risky situation.” Dua 

pendapat tersebut menekankan pentingnya unsur confidence dalam trust. 

Kepercayaan terhadap merek adalah rasa aman yang dirasakan oleh konsumen 

terhadap suatu merek, bahwa merek tersebut akan memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. Menurut Lau dan Lee (1999), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan terhadap merek, yakni merek itu sendiri, perusahaan pembuat merek, dan 

konsumen. Selanjutnya Lau dan Lee memproposisikan bahwa kepercayaan terhadap 

merek akan menimbulkan loyalitas merek. 

 

2.1.7.1 Dimensi Trust in Brand 

1. Karakteristik Merek (Brand Characteristic) 

Beberapa indikator penting yang menjadi pertimbangan dalam pembelian sebuah 

produk yaitu diantaranya adalah reputasi merek (Zucker, 1986), dapat diprediksikan 

(Rempel, et al, 1985), dan kompetensi merek tersebut (Andaleep and Anwar, 1996) dalam  

Lau dan Lee, (1999). 
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a. Reputasi merek (Brand Reputation)  

Reputasi suatu merek itu dapat dikembangkan melalui iklan, relasi publik dan 

konsistensi dalam mempertahankan kualitas produk tersebut (Lau dan Lee, 1999). 

b. Merek yang dapat diramalkan (Brand Predictability) 

Brand predictability dapat diartikan bahwa ketepatan informasi yang diberikan 

dengan apa yang terjadi pada kenyataannya akan menimbulkan suatu kepercayaan 

(Linskold, 1978; Roter, 1971) dalam Lau dan Lee (1999).  

c. Kompetensi merek (Brand Competence) 

Merek yang memiliki kompetensi adalah merek yang memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan permasalahan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. (Lau dan 

Lee, 1999). 

2. Karakteristik Perusahaan (Company Characteristic) 

Pengetahuan konsumen mengenai perusahaan pembuat merek adalah landasan awal 

yang harus diketahui oleh konsumen untuk menciptakan kepercayaan merek tersebut, 

adapun indikator yang mempengaruhi karakteristik perusahaan adalah, kepercayaan 

terhadap perusahaan, reputasi perusahaan (Yamagishi and Yamagishi, 1994), motivasi 

perusahaan (Scheer and Steen Kamp, 1995) dan integritas perusahaan dalam Lau dan Lee, 

(1999).  

a. Kepercayaan terhadap perusahaan (Trust In Company) 

Jika kita sudah mempercayai suatu entitas, maka secara otomatis kita akan 

mempercayai entitas-entitas kecil yang ada didalamnya. Dalam hal ini, entitas utama 

adalah perusahaan dan brand termasuk di dalamnya. Jadi jika kita mempercayai 
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perusahaan tersebut maka secara otomatis kita akan mempercayai merek tersebut. 

(Lau dan Lee, 1999) 

b. Reputasi perusahaan (Company Reputation) 

Jika konsumen pernah mendengar opini yang baik terhadap suatu merek, maka 

konsumen akan merasa aman dalam mengkonsumsi merek perusahaan tersebut. 

Pernyataan ini didukung oleh riset yang dilakukan oleh Anderson & Weitz (1996), 

dalam Lau dan Lee (1999). 

c. Motif perusahaan (Perceived Motives of the Company) 

Dalam kaitannya dengan merek, kepercayaan dapat timbul ketika konsumen sudah 

merasa bahwa perusahaan tersebut baik dan menarik minat konsumen. (Jones, et al, 

1989), dalam  Lau dan Lee (1999). 

d. Integritas perusahaan (Company Integrity) 

Integritas perusahaan dapat dinilai melalui persepsi konsumen atas perilaku 

perusahaan seperti ketepatan dalam memenuhi janji, kejujuran dan etika. (Lau dan 

Lee, 1999).  

3. Karakteristik Merek-Konsumen (Consumer-Brand Characteristic) 

Karakteristik ini meliputi pengalaman konsumen, kesukaan konsumen terhadap 

merek, dukungan dari lingkungan sekitar, pengaruh dari teman sebaya dan kepuasan 

konsumen terhadap merek (Bendapudi & Berry, 1997), dalam Lau dan Lee (1999). 

a. Kesukaan terhadap merek (Brand Liking) 

Untuk memulai suatu hubungan maka salah satu pihak harus ada yang menyukai 

pihak lainnya terlebih dahulu (Bennet, 1996), dalam Lau dan Lee (1999). Ketika 
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pelanggan menyukai suatu merek, mereka pasti akan mencari tahu lebih banyak 

tentang merek tersebut lalu terciptalah rasa percaya. 

b. Pengalaman dengan merek (Brand Experience) 

Ketika konsumen mendapatkan pengalaman baik dengan suatu merek, maka 

konsumen akan berusaha mengenali merek dengan lebih baik dan selanjutnya akan 

memupuk kepercayaan konsumen. Pengalaman ini tidak terbatas pada pengalaman 

baik saja, karena setiap pengalaman yang dilalui konsumen akan meningkatkan 

kemampuan konsumen dalam memprediksikan performa suatu merek (Lau dan Lee, 

1999).  

c. Pengaruh sekitar (Peer Support) 

Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, hal ini secara tidak 

langsung menyatakan bahwa pengaruh sosial adalah faktor yang penting dari 

perilaku konsumen (Bearden, et al, 1989) dalam Lau dan Lee (1999). 

d. Kepuasan terhadap merek (Brand Satisfaction) 

Kepuasan merek merupakan hasil evaluasi konsumen atas berbagai alternatif merek 

yang melampaui perkiraannya (Bloomer and Kasper, 1995), dalam Lau dan Lee 

(1999). 

 

2.1.8 Kepuasan Konsumen (Consumer Satisfaction) 

Kepuasan dapat diartikan sebagai hasil dari penilaian (persepsi) konsumen bahwa 

suatu produk atau pelayanan telah memberikan tingkat kenikmatan di mana tingkat 

pemenuhannya ini bisa lebih atau kurang. Tingkat kenikmatan yang dimaksud disini 
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adalah kesesuaian antara apa yang dirasakan oleh konsumen dari pengalaman 

konsumsinya dengan apa yang diharapkannya. 

Kotler dan Armstrong (2003) mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja/performance dengan harapan-harapannya.  

Dari definisi tersebut di atas, maka kepuasan kerja dapat dikatakan merupakan fungsi 

dari kesan kinerja dan harapan. Apabila kinerja berada di bawah harapan, pelanggan akan 

merasa tidak puas. Jika kinerjanya memenuhi harapan, pelanggan akan merasa puas dan 

jika kinerja melebihi harapan, pelanggan akan merasa amat puas atau senang.  

Yang akan selalu menjadi masalah adalah bagaimana mengukur kepuasan 

pelanggan, karena bukanlah suatu hal yang mudah untuk memenuhi kepuasan pelanggan 

secara total, bahkan mungkin kepuasan pelanggan secara total tidak akan mungkin 

tercapai semua walaupun hanya untuk sementara waktu. Namun upaya perbaikan dan 

penyempurnaan kepuasan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Strategi yang 

dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut (Hoffman dan Bateson, 2006) : 

a) Relationship Marketing 

Transaksi hubungan antara penyedia jasa dan pelanggan berkelanjutan, tidak 

berakhir setelah penjualan selesai, yang berarti menjalin suatu kemitraan jangka 

panjang dengan pelanggan secara terus menerus sehingga diharapkan dapat terjadi 

bisnis ulangan (repeat business). 

b) Superior Customer Service Strategy 

Pada strategi ini perusahaan berusaha menawarkan pelayanan yang lebih unggul 

daripada pesaingnya. 
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c) Unconditional Guarantees/Extraordinary Guarantees Strategy 

Pada strategi ini perusahaan jasa dapat mengembangkan augmented service terhadap 

core service mereka seperti dengan merancang garansi tertentu untuk meringankan 

kerugian pelanggan dalam hal pelanggan tidak puas akan jasa yang diberikan.  

Dutka (1994) dalam Samuel dan Foedjiawati (2005) mengemukakan bahwa secara 

universal, terdapat tiga atribut dari kepuasan konsumen, yaitu : 

1. Attributes related to the product. 

Atribut-atribut yang berhubungan dengan produk terdiri dari : 

a) Value-price relationship, yaitu faktor sentral dalam menentukan kepuasan 

konsumen. Apabila nilai yang diperolah konsumen melebihi apa yang dibayar, maka 

suatu dasar penting dari kepuasan konsumen telah tercipta. 

b) Product quality, merupakan penilaian dari mutu suatu produk. 

c) Product benefit, merupakan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dalam 

menggunakan suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dan kemudian 

dapat dijadikan dasar positioning yang membedakan perusahaan tersebut dengan 

perusahaan lainnya. 

d) Product features, merupakan ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh suatu produk 

sehingga berbeda dengan produk yang ditawarkan pesaing. 

e) Product design, merupakan proses untuk merancang gaya dan fungsi produk yang 

menarik dan bermanfaat. 
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f) Product reliability and consistency, merupakan keakuratan dan keterandalan produk 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan 

menunjukkan pengiriman produk pada suatu tingkat kinerja khusus. 

g) Range of product or service, merupakan macam dari produk/jasa layanan yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

2. Attributes related to service 

Atribut-atribut yang terkait dengan pelayanan meliputi beberapa hal, yaitu: 

(a) Guarantee or warranty, merupakan jaminan yang diberikan oleh suatu perusahaan 

terhadap produk yang dapat dikembalikan bila kinerja produk tersebut tidak 

memuaskan. 

(b) Delivery, merupakan kecepatan dan ketepatan dari proses pengiriman produk dan 

jasa yang diberikan perusahaan terhadap konsumennya. 

(c) Complaint handling, merupakan penanganan terhadap keluhan yang dilakukan oleh 

konsumen terhadap perusahaan. 

(d) Resolution of problem, merupakan kemampuan perusahaan dengan serius dan 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh konsumen. 

3. Attributes related to purchase. 

Atribut-atribut yang berhubungan dengan pembelian meliputi: 

(a) Courtesy, merupakan kesopanan, perhatian, pertimbangan, serta keramahan yang 

dilakukan karyawan dalam melayani konsumennya. 

(b) Communication, merupakan proses penyampian informasi yang dilakukan oleh 

karyawan perusahaan kepada konsumennya 
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(c) Ease or convenience acquisition, merupakan kemudahan untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang produk dari perusahaan. 

(d) Company reputation, adalah reputasi yang dimiliki perusahaan yang dapat 

mempengaruhi pandangan konsumen terhadap perusahaan tersebut yang akan 

mengurangi ketidakpastian dan resiko dalam keputusan pembelian. 

(e) Company competence, adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mewujudkan 

permintaan yang diajukan oleh konsumen dalam memberikan pelayanan. 

 

2.1.8.1 Mengukur Kepuasan Konsumen 

Menurut Soepranto (2000) dalam Kamandani (2007), kepuasan merupakan tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja dari hasil yang dirasakannya dengan 

harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan pelanggan akan kecewa, bila 

kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan sangat puas. Kesimpulannya adalah bahwa 

pengukuran tingkat kepuasan konsumen sangat bergantung pada mutu dari suatu produk.  

Bagi perusahaan yang berfokus pada pelanggan, kepuasan pelanggan adalah sasaran 

dan juga sebagai alat pemasaran. Menurut Kotler dalam Kamandani (2007) ada empat 

metode yang digunakan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggan, yaitu : 

a. Sistem Keluhan dan Saran (Complaint and Suggestion System) 

Perusahaan yang berfokus pada pelanggan akan memperhatikan saran dan keluhan 

para pelanggan. Media yang bisa digunakan antara lain : kotak saran, kartu 

komentar, saluran telepon khusus, dan lain-lain. Informasi yang didapat dari metode 
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ini menyediakan banyak gagasan yang baik bagi perusahaan dan memungkinkan 

untuk mengatasi masalah dan kekurangan yang ada dengan cepat. 

b. Survei Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Survey) 

Perusahaan yang responsif memperoleh ukuran kepuasan pelanggan secara langsung 

dengan melakukan survey berkala melalui pos, telepon maupun wawancara pribadi. 

Nilai positif yang tinggi dari informasi pelanggan menunjukkan bahwa perusahaan 

menghasilkan kepuasan pelanggan tinggi. 

c. Belanja Siluman (Ghost Shopping) 

Perusahaan dapat membayar orang-orang untuk bertindak sebagai pembeli potensial 

untuk melaporkan temuan mereka tentang kekuatan dan kelemahan produk atau jasa 

perusahaan maupun pesaingnya. Informasi ini dapat mengetahui secara langsung 

bagaimana para karyawannya berinteraksi dengan para pelanggan serta menguji 

apakah staf penjualan perusahaan dapat menangani situasi tersebut dengan baik. 

d. Analisis Pelanggan Yang Hilang (Lost Customer Analysis) 

Perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang berhenti membeli atau 

memasok barang atau jasanya dan mengetahui sebabnya. Bukan saja penting 

melakukan wawancara keluar, namun juga harus memperhatikan tingkat kehilangan 

pelanggan, dimana jika meningkat jelas menunjukkan bahwa perusahaan gagal 

dalam memuaskan pelanggannya. Informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan 

untuk memperoleh kembali pelanggannya serta meningkatkan kepuasan 

pelanggannya. 
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2.1.9 Brand Loyalty 

Aaker (1991) mendefinisikan brand Loyalty sebagai suatu ukuran keterkaitan 

seorang pelanggan pada sebuah merek. Definisi tersebut setidaknya mampu memberikan 

gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelangan beralih ke merek produk lain, 

terutama jika pada merek tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga 

ataupun atribut lain.  

Selain itu Griffin dan Ebbert (2006) juga menyebutkan definisi brand loyalty sebagai 

sebuah pola pembelian konsumen yang mendasari kepuasan konsumen bersangkutan 

terhadap produk yang dikonsumsinya. 

Pendapat lainnya diberikan oleh Schiffman dan Kanuk (2007) dalam Renaldi (2008) 

yang menyebutkan bahwa brand loyalty merupakan hasrat atau preferensi terbesar 

konsumen terhadap konsistensi pembelian suatu merk yang sama pada sebuah produk 

barang ataupun jasa yang spesifik. 

Seorang pelanggan yang sangat loyal kepada suatu merek tidak akan dengan mudah 

memindahkan pembeliannya ke merek lain, apapun yang terjadi dengan merek tersebut. 

Bila loyalitas merek meningkat, kerentanan kelompok pelanggan dari serangan merek 

produk pesaing dapat dikurangi. Brand Loyalty merupakan satu indikator dari ekuitas 

merek yang nyata-nyata terkait dengan laba masa depan, karena brand loyalty secara 

langsung ditafsirkan sebagai penjualan masa depan. 
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2.1.9.1 Fungsi Brand Loyalty 

Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, brand loyalty dapat menjadi aset 

strategis bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa potensi atau keuntungan yang dapat 

diberikan oleh brand loyalty kepada perusahaan yang disebutkan oleh Darmadi Durianto, 

(2001)  dalam Alrasyid (2009): 

1)  Reduced marketing costs (mengurangi biaya pemasaran) 

2)  Trade leverage (meningkatkan perdagangan) 

3)  Attracting new customers (menarik minat pelanggan baru) 

4)  Provide time to respond competitive threats (memberi waktu untuk merespon 

ancaman persaingan) 

 

2.1.9.2 Tingkatan Brand Loyalty 

Menurut Davis (2002) brand loyalty memiliki beberapa level tingkatan dimana 

masing-masing tingkatannya menunjukkan tantangan pemasaran yang harus dihadapi 

sekaligus aset yang dapat dimanfaatkan. Adapun tingkatan brand loyalty tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1)  Dimensi Peralihan (Switcher) 

Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan sebagai pelanggan yang 

berada pada tingkat yang paling dasar. Pada tingkatan ini merek apa pun mereka anggap 

memadai serta memegang peranan yang sangat kecil dalam keputusan pembelian. Ciri 

yang paling nampak dari jenis pelanggan ini adalah mereka membeli suatu produk karena 

harganya murah. 
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2)  Dimensi Kebiasaan (Habitual Buyer) 

Pembeli yang berada dalam tingkat loyalitas ini dapat dikategorikan sebagai pembeli 

yang puas dengan mereka produk yang dikonsumsi atau setidaknya mereka tidak 

mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi merek produk tersebut.  

3)  Dimensi Kepuasaan (Satisfied Buyer) 

Pada tingkatan ini, pembeli merek masuk dalam kategori puas bila mereka 

mengkonsumsi merek tersebut, meskipun demikian mungkin saja mereka memindahkan 

pembeliannya ke merek lain dengan menanggung switching cost (biaya peralihan) yang 

terkait dengan waktu, uang, atau resiko kinerja. 

4)  Dimensi Kesukaan (Likes The Brand) 

Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini merupakan pembeli yang sungguh-

sungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai perasaan emosional yang 

terkait pada merek.  

5)  Dimensi Komitmen (Comitted Buyer) 

Pada tahapan ini pembeli merupakan pelanggan yang setia yang memiliki suatu 

kebanggan sebagai pengguna suatu mereka. 
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2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

 

PENELITI JUDUL PENELITIAN HASIL PENELITIAN 

Brand Image Terhadap Brand Loyalty 

• Lutiary Eka Ratri 
 
 
 

• Hubungan Antara Citra Merek 

Operator Seluler Dengan 

Loyalitas Merek Pada 

Mahasiswa Pengguna Telepon 

Seluler Di Fakultas Ekonomi 

Reguler Universitas Diponegoro 

• Koefisien korelasi 0,521 

dan signifikansi 0,000  

 

• Olivia Cendana • Analisis Hubungan Antara 

Brand Image Produk Kartu 

Prabayar XL Bebas Terhadap 

Brand Loyalty Konsumen (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa FE 

UNIKA Atma Jaya, Jakarta   

• Koefisien korelasi 0,358 

dan signifikansi 0,000 

 

Trust In Brand Terhadap Brand Loyalty 

• Geok Then Lau 

and Sook Han Le 

 

• Consumers Trust in a Brand 

and the Link to Brand Loyalty 

 

• Koefisien korelasi 0,889 

dan signifikansi 0,001 

 

• Gede Riana 
 

• Pengaruh Trust In Brand 

Terhadap Brand Loyalty Pada 

Konsumen Air Minum Aqua Di 

Kota Denpasar  

• Koefisien korelasi 0,971 

dan signifikansi 0,000  

 

• Petra Surya Mega 

Wijaya 

 

• Pengaruh Trust In Brand  

Terhadap Brand Loyalty Maskapai 

Penerbangan Garuda Indonesia Di 

Kota Yogyakarta.  

• Koefisien korelasi 0,229 

dan signifikansi 0,000 
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Customer Satisfaction Terhadap Brand Loyalty 

• Hatane Samuel 

dan Foedjiawati 

 

 

• Pengaruh Kepuasan Konsumen 

Terhadap Kesetiaan Merek 

(Studi Kasus Restoran The 

Prime Steak & Ribs Surabaya)  

 

• Koefisien korelasi 

0,5203 dan signifikansi 

0,000 

 

• Anis Rahayu 

Damayanti  

• Pengaruh Kepuasan Konsumen 

Terhadap Tingkat Brand 

Loyalty Motor Merek Suzuki 

Pada CV Turangga Mas Motor  

• Koefisien korelasi 0,491 

dan signifikansi 0,000 

 

• Yunita Hairani 

Sitanggang 

• Pengaruh Kepuasan Konsumen 

Terhadap Loyalitas Merek 

(Studi Kasus Restoran 

Kentucky Fried Chicken, 

Cabang Medan Mall 

• Koefisien korelasi 0,198 

dan signifikansi 0,000 

 

 

 

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN 

2.3.1 Definisi Operasional 

2.3.1.1 Brand Image 

Dari literatur diatas dapat disimpulkan bahwa brand image (citra merek) adalah 

kesan yang tertanam di dalam benak konsumen mengenai suatu merek tertentu yang dapat 

diperoleh dari berbagai kreativitas yang dilakukan oleh perusahaan melalui media-media 

promosi, sedangkan pengukurannya dapat dilakukan melalui dimensi pengukuran, yaitu : 
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a. Attributes (Atribut) 

 Indikatornya yaitu : 

1)   Product related attributes (atribut produk) 

2)   Non-product related attributes (atribut non-produk) 

b.  Benefits (Keuntungan) 

 Indikatornya yaitu : 

1)   Functional benefits  

2)   Experiental benefits  

3)   Symbolic benefits  

c. Brand Attitude (Sikap merek) 

Adapun model kuesionernya, penulis kemudian mengadaptasi dari model penelitian 

yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Martinez dan Chernatony (2004) dengan judul 

“The Effect of Brand Extension Strategies Upon Brand Image”, melalui 6 item 

pengukuran yang juga sudah dilakukan sebelumnya oleh Aaker (1996), yaitu : 

1. This brand provides good value for money 

2. There is a reason to buy the brand instead of others 

3. The brand has personality 

4. The brand is interesting 

5. I have a clear impression of the type of people who consume the brand 

6. This brand is different from competing brand 
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2.3.1.2 Trust In  Brand 

Pada intinya Trust in a brand merupakan keyakinan seorang konsumen terhadap 

kredibilitas atau reputasi sebuah produk dalam memenuhi kebutuhannya, dengan 

indikatornya.sebagai.berikut: 

1) Variabel karakteristik merek didefinisikan secara operasional sebagai karakteristik 

merek yang berkaitan dengan kepercayaan merek meliputi dapat diramalkan, 

mempunyai reputasi dan kompeten, indikatornya meliputi: 

a) Reputasi merek (Brand Reputation) : 

• Benak utama konsumen (Top of mind) 

• Iklan (Advertising) 

• Memiliki reputasi akan kinerja yang baik (This Brand is Reputed to perform 

Well) 

b) Dapat diramalkan (Brand Predicted) : 

• Memiliki performa yang konsisten (Perform Consistencies) 

• Sesuai harapan konsumen (I Know What Exactly to Expect) 

c) Kompetensi merek (Brand Competencies) : 

• Sesuai dengan kebutuhan konsumen (Meet the Consumer Needs) 

• Banyak merek lain yang lebih baik dari merek ini (Most Other Brand are 

Better than This One) 

2) Variabel Company Characteristic didefinisikan secara operasional sebagai 

pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada di balik merek suatu produk 
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merupakan dasar awal pemahaman konsumen terhadap merek suatu produk. 

Indikatornya meliputi : 

a) Kepercayaan terhadap perusahaan (Trust in Company) 

b) Reputasi perusahaan (Company Reputation) : 

• Komentar negatif (Negative Comment) 

• Penghargaan (Awards) 

c) Motif perusahaan (Perceived Motives Company) : 

• Perhatian perusahaan terhadap pelanggan (Company attention to the 

Customer) 

d) Integritas perusahaan (Company Integrity) : 

• Kejujuran perusahaan terhadap konsumen (Company is Honest in it’s 

Dealing With it’s Customers) 

3) Variabel Consumer-Brand Characteristic didefinisikan secara operasional sebagai 

dua kelompok yang saling mempengaruhi. Indikatornya meliputi : 

a) Pengalaman terhadap merek (Brand Experience) : 

• Frekuensi konsumen (Consumer Frequently) 

b) Kesukaan terhadap merek (Brand Liking) : 

• Saya suka merek ini (I Like This Brand) 

• Mudah dikonsumsi (Easy to Handle) 

c) Pengaruh lingkungan sekitar (Peer Support) : 

• Referensi dari orang lain (Reference) 

d) Kepuasan terhadap merek (Brand Satisfaction) : 

• Kepuasan konsumen (Consumer Satisfaction) 
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Penulis mengadapatasi model kueisonernya dari peneltian yang sudah dilakukan 

sebelumnya oleh Kapuangan (2005) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh 

Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Laptop Sony Vaio (Studi kasus : 

Perumahan Pondok Indah, Jakarta Selatan)”, yaitu : 

1.  Sony Vaio adalah merek yang sangat sesuai dengan harapan Anda. 

2.  Anda menaruh kepercayaan terhadap merek Sony Vaio. 

3.  Sony Vaio adalah merek yang tidak pernah mengecewakan Anda. 

4.  Merek Sony Vaio menjamin kepuasan. 

5.  Merek Sony Vaio akan memudahkan dan membantu Anda dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

6.  Anda dapat mengandalkan merek Sony Vaio untuk menyelesaikan pekerjaan. 

7.  Produsen akan memberikan ganti rugi kepada Anda apabila terdapat masalah dengan 

produknya tersebut. 

 

2.3.1.3 Customer Satisfaction 

Kotler (2000) dalam Samuel dan Foedjiawati (2005) menyebutkan bahwa kepuasan 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara 

kesannya terhadap kinerja (hasil) sesuatu produk dengan harapannya. 

Penulis kemudian mengadaptasi model kuesioner dari penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya oleh Brakus, Schmitt, & Zarantonello (2009), melalui 5 item 

pertanyaan yang sudah dilakukan juga oleh Oliver (1980), yaitu :  

1. I am satisfied with the brand and its performance 

2. If I could do it again, I would buy a brand different from that brand 
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3. My choice to get this brand has been a wise one 

4. I feel bad about my decision to get this brand 

5. I am not happy with what I did with this brand 

 

2.3.1.4 Brand Loyalty 

Brand Loyalty kesetiaan seseorang atas sesuatu produk, baik barang maupun jasa 

tertentu. Loyalitas merek pada penelitian ini diukur dengan beberapa indikator, yakni: 

1. Loyalitas merek 

2. Membeli produk lain dari merek yang sama 

3. Dorongan untuk membeli kembali 

4. Menceritakan tentang merek kepada orang lain 

5. Beralih ke merek lain 

Penulis mengadaptasi model kuesioner penelitian yang sudah dilakukan oleh Brakus, 

Schmitt, & Zarantonello (2009), melalui 5 item pertanyaan berdasarkan penelitian yang 

juga sudah dilakukan sebelumnya oleh You and Donthu (2001), yaitu :  

1. In the future, I will be loyal to this brand 

2. I will buy this brand again 

3. This brand will be my first choice in the future 

4. I will not buy other brands if this brand is available at the store 

5. I will recommend this brand to others 
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2.3.2 Model Kerangka Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan landasan teori diatas, maka dapat 

dibentuk kerangka pemikiran yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan kali ini. 

Sebelum kita menyusun kerangka pemikiran secara konseptual, maka sebaiknya kita 

membuat proses pemikirannya terlebih dahulu. Dalam penelitian kali ini penulis mengukur 

sejauh mana brand image, trust in brand, dan customer satisfaction berpengaruh terhadap 

brand loyalty yang terjadi pada konsumen Starbucks Coffee (dalam penelitian ini, tentunya 

yang terjadi pada studi kasus Starbucks Coffee gerai Teras Kota BSD). 

2.3.2.1 Brand Image terhadap Brand Loyalty 

Model penelitian pertama, mengenai hubungan yang terjadi antara brand image dan 

brand loyalty dilandasi oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Ratry (2007) yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara brand image operator seluler terhadap brand loyalty.  Analisis 

korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara kedua variabel 

tersebut. 

Penelitian ini menggunakan analisis nilai korelasi yang menghasilkan nilai koefisien 

korelasi antara brand image dan brand loyalty sebesar 0,521 dengan tingkat signifikansi 

korelasi 0,000. Nilai ini lebih kecil dari batas kesalahan sebesar 0,05, sehingga dapat 

diputuskan untuk menolak Ho (tidak ada hubungan antara brand image dengan brand 

loyalty konsumen) dan menerima Ha (ada hubungan antara brand image dengan brand 

loyalty konsumen).  

Selain itu, sebelumnya juga pernah dilakukan penelitian yang kurang lebih sama, 

mengenai hubungan antara brand image dengan brand loyalty oleh Cendana (2008) 
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dengan judul ”Analisis Hubungan Antara Brand Image Produk Kartu Pra Bayar XL Bebas 

Terhadap Brand Loyalty Konsumen”. Adapun hasil penelitian ini juga menegaskan 

hubungan positif yang terjadi antara brand image dan brand loyalty, melalui analisis 

korelasi yang menghasilkan nilai koefisiennya sebesar 35,8% dengan signifikansi sebesar 

0,000 lagi. 

2.3.2.2 Trust In Brand terhadap Brand Loyalty 

Model kedua dari penelitan ini pun dilandasi oleh beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, adapun diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lau dan 

Lee dari National University of Singapore (1999). 

Penelitian yang berjudul “Consumer Trust in a Brand and the Link to Brand 

loyalty.”, dengan jumlah sample sebesar 263 responden ini, menghasilkan beberapa point 

penting, yaitu : 1) Dari ketiga dimensi pengukuran trust in brand, variabel brand 

characteristic relatif lebih penting dalam hubungannya dengan loyalitas terhadap sebuah 

merek. 2) Penelitian ini juga menunjukkan bahwa trust in a brand berhubungan secara 

positif dengan brand loyalty dibandingkan faktor-faktor lainnya, sehingga faktor merek 

sangat ditekankan dalam pengembangan trust in a brand. 

Replikasi penelitian oleh Lau dan Lee (1999) pun dilakukan oleh Riana (2008)  dari 

dan Wijaya (2007) yang menghasilkan  pembuktian serupa bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel trust in a brand yang meliputi brand characteristic (X1), 

company characteristic (X2), dan consumer-brand characteristic (X3) secara bersama-

sama terhadap brand loyalty dan secara parsial, di mana brand characteristic berpengaruh 

dominan terhadap brand loyalty. 
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2.3.2.3 Customer Satisfaction Terhadap Brand Loyalty 

Selanjutnya peneliti akan membahas model ketiga penelitian, yaitu tentang 

hubungan antara customer satisfaction dengan brand loyalty yang juga didukung oleh 

beberapa penelitian terdahulu, diantaranya peneltian yang dilakukan oleh Samuel dan 

Foedjiawati (2005) dengan judul ”Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Kesetiaan 

Merek (Studi Kasus Restoran The Prime Steak & Ribs, Surabaya). 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan kesetiaan 

merek sebagai variabel tidak bebas (Y) yang diukur melalui atribut, habitual behaviour, 

switching cost, liking of the brand, dan commitment. Sedangkan variabel bebasnya (X) 

adalah kepuasan konsumen yang dikelompokkan menjadi X1 = Attributes related to the 

product, X2 = Attributes related to the service, X3 = Attributes related to the purchase 

Model statistika yang dipakai untuk menyatakan hubungan kausal antar kedua variabel di 

atas adalah model regresi berganda, yaitu : Y = β0 + β1X1 + β2 X2 + β3X3 + ε . 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen mendapat penilaian 

yang cenderung baik, beberapa atribut masih mempunyai variasi penilaian yang tinggi, 

dan terdapat hubungan pengaruh positip yang signifikan antara kepuasan konsumen 

dengan kesetiaan merek, dengan demikian hasil penelitian mendukung konsep teori 

tentang kesetiaan merek. 

Penelitian terdahulu selanjutnya yang mendukung konsep ini adalah penelitian dari 

Damayanti (2007) dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma yang berjudul 

“Pengaruh Kepusan Konsumen Terhadap Tingkat Brand Loyalty Motor Merek Suzuki 

Pada CV Turangga Mas Motor” serta Sitanggang (2007) dari Universitas Sumatera Utara 
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dengan judul “Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Merek KFC (studi 

kasus KFC Medan Mall)”.  

Dengan dimensi pengukuran yang sedikit berbeda, namun secara keseluruhan hasil 

pengukurannya menunjukan angka signifikansi 0,000 (menunjukan tingkat kesalahan yang 

minimal), sehingga hasil penelitian-penelitian tersebut dapat mendukung konsep teori 

tentang loyalitas merek. 

 

  Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti 

 

Melalui model kerangka penelitian diatas tersebut, selanjutnya peneliti ingin 

mengukur sampai sejauh mana variabel independent, yaitu brand image (X1), trust in 

brand (X2), dan customer satisfaction (X3) melalui dimensi pengukurannya masing-

masing berpengaruh terhadap variabel dependent, yang dalam hal ini adalah brand loyalty 

(Y) dari konsumen Starbucks Coffee. Selain itu, manakah dari anteseden tersebut yang 

berpengaruh paling signifikan. 
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2.4 HIPOTESIS 

Hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

HO1 :  Brand Image tidak berpengaruh signifikan terhadap  Brand Loyalty  

Ha1 : Brand Image berpengaruh signifikan terhadap Brand Loyalty 

HO2 : Trust In Brand tidak berpengaruh signifikan terhadap Brand Loyalty  

Ha2 : Trust In Brand berpengaruh signifikan terhadap Brand Loyalty 

Ho3 : Customer Satisfaction tidak berpengaruh signifikan terhadap Brand Loyalty 

Ha3 : Customer Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Brand Loyalty 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  JENIS DAN DESAIN PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik ataupun fungsi 

(Malhotra, 2005). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel brand image, trust in brand, customer satisfaction terhadap brand loyalty dari 

konsumen Starbucks Coffee dalam studi kasus yang dilakukan di Cabang Teras Kota, 

BSD. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Cross Sectional, yaitu desain 

penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya dilakukan satu 

kali (Malhotra, 2005), atau tepatnya Single Cross Sectional, dimana kegiatan 

pengumpulan data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja. 

 
 

3. 2  JENIS DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Menurut Maholtra (2005), data dibagi ke dalam dua bentuk yaitu sekunder dan 

primer dimana data primer yang akan tersaji pada akhirnya dibagi lagi menjadi data 

kualitatif dan data kuantitatif, kemudian data kuantitatif dapat dibedakan lagi menjadi 

bentuk deskriptif dan kausal. Berikut merupakan gambaran secara umum mengenai tehnik 

pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 
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Gambar 3.1 Pengambilan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Naresh K. Malhotra                              
 

Berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan di atas, maka penelitian ini pun 

menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.  

a. Data primer  

Data primer didapatkan dari penyebaran kuesioner terhadap beberapa responden 

yang ada di Starbucks Coffee Cabang Teras Kota, BSD. Adapun tehnik pengambilan 

data yang dilakukan penulis dalam memperoleh data primer adalah sebagai berikut : 

• Penelitian lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

langsung melakukan, penyebaran kuesioner dan pengamatan terhadap objek 

penelitian. Penulis akan langsung melakukan observasi di cabang Starbucks 

Data Riset 
Pemasaran 

Data Primer Data sekunder 

Data Kualitatif Data 
Kuantitatif  

Kausal Deskriptif 

Data Survey Data Observasi dan 
Data Lain 

Data 
Percobaan 
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Coffee Teras Kota, BSD, untuk mengetahui kondisi serta situasi yang terjadi 

secara aktual. 

b. Data sekunder  

Data sekunder didapatkan dari buku pendukung dan literatur yang berhubungan 

dengan penelitian. Adapun teknik pengambilan data yang dapat dilakukan penulis 

untuk memperoleh data sekunder adalah sebagai berikut: 

• Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Penulis melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan teoritis 

melalui buku acuan, jurnal, dan artikel dan peneltian terdahulu yang terkait 

mengenai penelitian ini, sedangkan profil Starbucks Coffee sendiri 

merupakan data yang diperoleh melalui internet. 

 

3.3 POPULASI DAN SAMPEL  

Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian karakteristik 

serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan masalah penelitian 

(Malhotra, 2005). Populasi pada penelitian ini adalah konsumen Starbucks Coffee. 

Sesuai dengan tempat dilakukannya penelitian, maka yang menjadi sampel unit 

dalam penelitian ini adalah konsumen Starbucks Coffee Cabang Teras Kota, BSD. Metode 

yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode convenience sampling, dimana 

sampel akan diambil langsung ditempat yang menjadi tempat atau objek penelitian tanpa 

ada penyesuaian atau kategori-kategori khusus. Metode ini digunakan untuk 

mempermudah pengambilan sampel dan mempercepat pengambilan sampel. Besarnya 
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jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan perhitungan 

dengan menggunakan rumus dari teori Maholtra (2005) berikut : 

 

D = Tingkat Presisi  Z = Z - score (1.96) 

� = Simpangan baku  n = Jumlah sampel 

 

3.4.  UJI VALIDITAS DAN REALIBITAS 

Uji Instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji validitas dan 

reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan alat ukur. Dari hasil pengujian kuesioner 

tersebut maka akan didapat respon tertulis dari responden, hasil dari jawaban responden 

akan dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert dengan pembobotan 1 (Tidak 

setuju) sampai dengan 7 (Setuju), sedangkan jumlah sampel yang diperlukan untuk 

menguji instrumen antara 15 hingga 30 responden (Malhotra, 2005). 

 

3.4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah kemampuan dari instrumen pengukuran untuk mengukur apa yang 

harus diukur (Aaker, Kumar, dan Day, 2004). Tujuannya untuk menentukan validitas 

setiap indikator dalam mengkonstruk setiap variabel.  

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor pada hasil pre-test, 

untuk melihat nilai-nilai sebagai berikut, yaitu :  
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1. Kaiser Meyer-Olkin (KMO) 

 Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 mengindikasikan bahwa analisis faktor telah 

memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 0,5 mengindikasikan analisis faktor 

tidak memadai (Maholtra, 2005). 

2. Bartlett’s Test of Sphericity,  

Merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bahwa variabel-

variabel tidak berkorelasi dengan populasi. Dengan kata lain mengindikasikan 

bahwa matriks korelasi adalah matriks identitas, yang mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor analisis bersifat related (r = 1) atau unrelated (r = 

0). Adapun pengukurannya dilakukan melalui nilai signifikan, jika hasil uji nilai 

kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel, dan 

merupakan nilai yang diharapkan (Maholtra, 2005). 

3. Anti Image Matrices 

Untuk memprediksi apakah suatu variabel memiliki kesalahan terhadap variabel 

lain. Pengukurannya dilakukan dengan memperhatikan nilai Measure of 

Sampling Adequacy (MSA) pada diagonal anti image correlation. Nilai MSA 

berkisar antara 0 sampai dengan 1 (Maholtra, 2005), dengan kriteria sebagai 

berikut, yaitu : 

• Nilai MSA sama dengan 1 menandakan bahwa variabel dapat diprediksi 

tanpa kesalahan oleh variabel lain. 

• Nilai MSA lebih dari 0,50 menandakan bahwa variabel masih dapat 

diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. 
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• Nilai MSA kurang dari 0,50 menandakan variabel tidak dapat diprediksi 

dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Perlu dikatakan pengulangan 

perhitungan analisis faktor dengan mengeluarkan indikator yang memiliki 

nilai MSA kurang dari 0,50.   

4. Factor Loading of Component Matrix.  

Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid membentuk suatu faktor jika 

memiliki factor loading sebesar 0,50 (Malhotra, 2005). 

 

3.4.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mengacu kepada sejauh mana suatu alat ukur mampu memberikan hasil 

yang konsisten jika dilakukan pengukuran berulang kali (Malhotra, 2005). 

Untuk menentukan reliabilitas setiap variabel digunakan Cronbach Alpha. Koefisien 

reliabilitas Cronbach Alpha berkisar antara 0 hingga 1, koefisien reliabilitas sebesar 

kurang dari 0,6 mengindikasikan reliabilitas kurang memuaskan (Malhotra, 2005) 
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3.5.  Uji Asumsi Klasik 

3.5.1.  Uji Non Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Untuk melihat gejala 

multikolinearitas dapat dilihat dari hasil Collinearity Stastistic. Jika nilai korelasi antara 

dua variabel independent yang melebihi 0,8 maka model regresi diindikasikan terdapat 

multikolinearitas (Gurajati, 2003). 

Hasil variance inflation factor (VIF) yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya 

gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak 

adanya gejala multikolinearitas (Gurajati, 2003). 

 

3.5.2.  Uji Non Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas penting untuk mengetahui apakah varians dari setiap 

error bersifat heterogen. Apabila bersifat heterogen maka melanggar asumsi klasik yang 

mensyaratkan bahwa varians dari error harus bersifat homogeny, dengan kata lain model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas 

(Ghozali, 2001). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat plots antara nilai 

ANALISIS PENGARUH..., Wisnhu Aryasena, Ma.-IBS, 2010



50 
 

 

prediksi (ZPRED) dengan residual (ZRESID). Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scarplots antara ZRESID dengan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi–Y sesungguhnya) yang telah di-

studentized (Ghozali, 2001) 

 

3.5.3.  Uji Normalitas 

Menurut Gurajati (2003), Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

tersebut terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal.  

. 

3.6.  Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, pengolahan data akan menggunakan teknik analisis regresi 

linier berganda. Menurut Malhotra (2005), analisa regresi berganda adalah sebuah teknik 

statistik yang secara bersama untuk mengembangkan sebuah hubungan matematis antara 

dua atau lebih variabel independen dengan menggunakan skala interval, adapun asumsi 

dasar yang digunakan dalam analisis ini adalah hubungan antara variabel dependen dan 

variabel-variabel independen, yaitu:  

  Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

Model ini merupakan gambaran hubungan secara keseluruhan antara brand image, 

trust in brand, customer satisfaction, terhadap brand loyalty.  

 Dimana : 

• Y  = brand loyalty 

• X1  = brand image 
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• X2  = trust in brand 

• X3 = customer satisfaction 

• βo  = konstanta regresi 

•  β1, β2 = koefisien regresi 

• ε  = error. 

 

3.6.1.  Koefisien determinasi (R square) 

Menurut Anderson, Sweeney, dan Williams (2002), koefisien determinasi 

menggambarkan proporsi total variasi dalam variabel dependent yang dapat dijelaskan 

oleh variasi yang terjadi pada variabel independent. Untuk multiple regression nilai R 

square yang diamati adalah adjusted R square, tidak seperti R square, dikarenakan nilai 

adjusted R square dapat naik atau turun apabila satu variabel independent ditambahkan ke 

dalam model regresi (Ghozali, 2001). 

Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan menggunakan rumus: 

 

Dimana r = koefisien korelasi 
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3.7.  Teknik Pengujian Hipotesis  

3.7.1  Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara bersama-

sama terhadap variabel dependent. Rumusan hipotesis yang diuji: 

Ho : b1 = b2 = b3 = 0, berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh antara    variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

Ho : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, berarti secara bersama-sama terdapat pengaruh antara variabel 

independent terhadap variabel dependent. 

Bila p ≤ 0,05 tabel maka Ho ditolak, artinya semua variabel independent secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent dengan 

derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Bila bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat 

ditolak, artinya semua variabel independent secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependent dengan derajat keyakinan yang digunakan 

sebesar α = 5% (Singgih Santoso, 1999). 

 

3.7.2 Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependent. 

Formula hipotesis: 

Ho : bi = 0, artinya variabel independent tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

  terhadap variabel dependent.  

Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independent memiliki pengaruh yang signifikan 

   terhadap   variabel dependent. 
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Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent 

dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 

0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independent 

terhadap variabel dependent dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5% 

(Singgih Santoso, 1999). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Starbucks Coffee merupakan jaringan kedai kopi dari Amerika Serikat yang dikenal 

sebagai tempat bersantai sekaligus sosialisasi, terutama bagi masyarakat urban. 

Perusahaan ini berpusat di Seattle, Washington. Nama Starbucks diambil dari nama salah 

satu karakter di novel Moby-Dick dengan logo seorang siren (konon, pada jaman dahulu 

siren seringkali menggoda para nelayan yang sedang berlayar di tengah malam dan 

menarik mereka ke dalam laut. Sampai pada suatu hari, ketika para nelayan tersebut 

tengah asyik meneguk kopi dan siren tersebut datang menggoda, mereka tidak kembali 

lagi ke laut menarik para pelayan, tetapi mereka ikut meneguk kopi). Pada Juni 2005, 

Starbucks memiliki 9.856 stores di seluruh dunia.  

Starbucks Coffee merupakan perusahaan yang pada dasarnya bergerak di bidang 

coffee retail, dimana mereka membeli dan memanggang secara khusus biji kopi utuh 

berkualitas tinggi dan menjualnya melalui lini produk minuman espresso ala Italia yang 

segar dan bercita rasa tinggi. Starbucks Coffee juga menyediakan berbagai makanan 

ringan berupa kue kering dan basah, peralatan dan aksesori yang berkaitan dengan 

minuman kopi, serta permen dan gula-gula. Distribusi utama perusahaan ini adalah 

melalui toko retail operasional mereka. Sebagai tambahan saluran distribusi produk 

mereka juga disediakan lewat pasar swalayan dan aneka tenaga penjual khusus, seperti 
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toko buku internasional dan lainnya. Tujuan dari perusahaan secara umum adalah untuk 

menempatkan Starbucks Coffee sebagai merek dalam pasar coffee bars yang dikenal dan 

dihormati di dunia.  

Starbucks Coffee ditemukan pertama kali pada tahun 1971 di Seattle (Amerika 

Serikat) oleh 3 orang mahasiswa (Jerry Baldwin, Zey Siegel, dan Gordon Bowker) dan 

dibuka di Seattle’s Pike Place Market. Pada saat itu Starbucks belum menjadi nama kedai 

kopi tersebut. Howard Schultz bergabung dengan perusahaan ini pada 1982 dan ia mulai 

menggabungkan Starbucks sebagai retail dan marketing serta mulai menyediakan kopi 

pada restoran dan kopi bar (espresso bar). Tahun 1983 Schultz pergi ke Italia, ia terkesan 

dengan espresso bar disana. Ia melihat masyarakat di Italia dapat bersantai menikmati 

kopi di kedai kopi. Kemudian Schultz berpikir untuk membuka espresso bar sejenis di 

Seattle. Kemudian, ia membuka jaringan Il Giornale pada 1985. Beberapa saat setelah 

pemilik aslinya membeli Peet's Coffee and Tea, Starbucks dijual pada Howard yang 

kemudian me-rebranding Il Giornale dengan nama Starbucks pada 1987.  

Starbucks pertama kali membuka store-nya di Vancouver dan Chicago pada 1987 

sedangkan cabang pertama di luar Amerika Utara terletak di Tokyo, Jepang yang dibuka 

pada 1996. Perkembangan gerai Starbucks  Coffee dari tahun ke tahun dapat dilihat dari: 

a.  Pada tahun 1987 jumlah gerai total Starbucks Cofee ada 17 gerai. Selanjutnya   

berkembang menjadi 84 gerai di tahun 1990. 

b.  Tahun 1991, total gerai yang dimiliki mencapai 116 gerai dimana Starbucks berhasil 

menjadi gerai kopi pertama di Bandara Internasional Amerika. 

c.  Tahun 1995 Starbucks Coffee memiliki 676 gerai di seluruh Amerika dan  mulai 

membuka rumah kopi di Jepang. 
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d.  Tahun 1996 Starbucks Coffee mencapai Hawaii dan Singapura, dan total gerai di 

seluruh dunia mencapai 1.015 dengan keuntungan lebih dari $80,5 miliar dengan 

4,5% berupa saham biasa. 

e.  Stabucks Coffee mencapai Filipina pada tahun 1997. 

f.  Starbucks Coffee membuka gerainya di Inggris, Thailand, Taiwan, Selandia Baru, 

Filipina, dan Malaysia tahun 1998 dan membuat situs www.starbucks.com, dengan 

total gerai di seluruh dunia 1886 gerai. 

g.  Starbucks Coffee dibuka di Beijing, Kuwait, Korea Selatan, dan Lebanon pada tahun 

1999. 

h.  Pada tahun 2000 gerai Starbucks Coffee dibuka di Uni Emirat Arab, Hong Kong, 

Shanghai, Australia, Qatar, Saudi Arabia, dan Bahrain. 

i.  Starbucks Coffee membuka gerai di Swiss dan Austria pada tahun 2001. 

j.  Starbucks Coffee membuka gerai di Oman, Jerman, Spanyol, Meksiko, Puerto Rico, 

Cina Selatan (Macau dan Shenzen), Yunani, dan Indonesia pada tahun 2002. 

k.  Starbucks Coffee mencapai Turki, Peru, Chile, dan Siprus pada tahun 2003. 

l.  Pada tahun 2004 Starbucks Coffee dibuka di Paris dan berturut-turut 

memperkenalkan berbagai macam jenis rasa baru kopi kepada pelanggannya di 

seluruh dunia. 

m.  Starbucks Coffee mencapai Yordania, Kepulauan Bahama, dan Irlandia pada tahun 

2005. Total gerai yang dimiliki Starbucks pada Juni 2005 adalah 9856 gerai yang 

tersebar di 30 negara. 

 

ANALISIS PENGARUH..., Wisnhu Aryasena, Ma.-IBS, 2010



57 

 

 

Dengan pembukaan sekitar lima gerai per hari di seluruh dunia, Starbucks sedang 

menjadi salah satu merek yang paling dikenal dan dihormati di dunia. Dalam satu minggu 

di Oktober 2004, Starbucks Coffee membuka gerai-gerai baru di Bahrain, Cina, Jerman, 

Jepang, Filipina, Saudi Arabia, Taiwan, Inggris, dan Uni Emirat Arab (Dubai). 

Starbucks Coffee mendapatkan berbagai macam penghargaan dan tidak lupa 

memberikan miliaran kredit usaha bagi para petani kopi. Starbucks Coffee bahkan 

mendapatkan penghargaan sebagai : 

a.  100 merek paling berharga di dunia; 

b.  CEP terbaik di dunia, manajer terbaik; 

c.  Merek yang paling dipercaya; 

d.  Kopi nomor satu; 

e.  Sepuluh perusahaan yang paling dikagumi di Amerika; 

f.  25 manajer terbaik; 

g.  6 entrepreneur terbaik, produk terbaik, dan masih ada banyak lagi. 

Semuanya itu didapatkan dalam kurun waktu dari tahun 1996 sampai dengan 

sekarang. Starbucks Coffee memberikan beberapa award kepada para pekerjanya yang 

biasa mereka sebut dengan partners, antara lain berupa: 

a.  M.U.G Award; 

b.  President Award; 

c. Berbagi saham dengan partners (di US dan Canada). 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., Wisnhu Aryasena, Ma.-IBS, 2010



58 

 

 

Starbucks Experience adalah lebih dari sekedar kopi terbaik. Di gerai Starbucks ada 

orang-orang yang ramah, musik yang enak didengar, dan tempat bertemu yang nyaman 

dan membangkitkan semangat. Nilai membeli produk Starbucks Coffee muncul dari 

kualitas yang tidak kompromi dan dari hubungan yang dibangun dengan setiap pelanggan. 

Starbucks Coffee mengobarkan kembali kecintaan terhadap kopi, membawa kembali rasa 

yang segar untuk dinikmati. 

Starbucks menawarkan pecinta kopi beberapa pilihan kopi dari seluruh dunia. Coffee 

buyer Starbucks sendiri pergi ke daerah-daerah penghasil kopi di Amerika Latin, 

Afrika/Arabia dan Asia Pasifik untuk memilih biji kopi arabika terbaik. Kemudian biji-biji 

kopi tersebut dipanggang oleh pemanggang biji kopi profesional Starbucks Coffee yang 

berusaha menciptakan keseimbangan pada setiap atribut rasa kopinya. 

Sebagai tambahan, selain kopi yang berkualitas Starbucks Coffee juga menyediakan 

minuman-minuman seperti the Tazo®, Ethos™ Water, pastries, dan pada pasar tertentu, 

salad dan sandwich yang berkualitas tinggi. Merchandise Starbucks termasuk mesin 

pembuat espresso dan kopi ekslusif, permen dan coklat unik, dan barang-barang lainnya 

yang berhubungan dengan kopi dan teh. 

Musik telah menjadi sesuatu yang penting bagi Starbucks Coffee sejak perusahaan 

ini didirikan. Pada tahun 1995 Starbucks Coffee mulai menjual kompilasi-kompilasi yang 

mencakup berbagai jenis aliran musik seperti jazz, blues, folk, dan world music. 

Dengan pergerakan yang luar biasa dalam produksi musik, pemasaran, dan 

distribusi, Starbucks Coffee membantu membawa Ray Charles Genius Loves Company, 

sebuah set rekaman-rekaman yang bersama-sama dirilis oleh Starbucks Coffee dan 

Concord Records, ke posisi No. 2 di tangga lagu Billboard Top 200 untuk minggu pertama 
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penjualan di Amerika Serikat. Album tersebut telah dianugerahi double-platinum dengan 

sekitar 25% penjualan dalam negeri dilakukan di gerai-gerai Starbucks Coffee. 

Pada awal tahun 1995 minuman campuran Frappuccino®, sebuah minuman kopi 

yang creamy, dengan es yang diremukkan diperkenalkan dalam lini minuman Starbucks 

Coffee. Pada pertengahan tahun 2004, Starbucks memperkenalkan Frappuccino® Light 

minuman kopi campuran. Kopi campuran Frappuccino® Light diciptakan sebagai respons 

atas permintaan konsumen untuk pilihan kopi campuran yang lebih ringan dengan rasa 

yang sama enaknya. Kopi campuran Frappuccino® Light memiliki 30-40% lebih sedikit 

kalori dari minuman kopi campural Frappuccino® original. 

Di tahun 1996 North American Coffee Partnership, sebuah joint venture antara 

Starbucks Coffee dan Pepsi-Cola Co. mulai menjual minuman kopi campuran Starbucks 

Frappuccino® botolan. Pada tahun 2002, minuman kopi Starbucks DoubleShot® 

bergabung ke dalam deretan produk siap minum sebagai bagian dari joint venture tersebut. 

Saat ini kopi Starbucks tersedia untuk konsumen-konsumen di supermarket-supermarket 

besar di seluruh dunia. 

Pada Oktober 1995 Starbucks Coffee dan Dreyer’s Grand Ice Cream membentuk 

sebuah joint venture untuk menyediakan lini es krim kopi superpremium. Pada Juli 1996 

Starbucks Coffee menjadi merek es krim kopi No. 1 di Amerika Serikat. 

Starbucks Coffee memiliki lebih dari 109.000 rekan (karyawan). Rekan part dan full 

time yang memenuhi syarat dapat memperoleh paket benefit komprehensif dan 

pembiayaan opsi kepemilikan saham melalui Bean Stock, stock option plan seluruh 

perusahaan.  
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Setiap rekan berpartisipasi dalam program pelatihan ekstensif yang memberikan 

pengetahuan yang luas tentang kopi, produk, dan komitmen untuk memberikan yang 

terbaik bagi pelanggan. 

Starbucks memiliki dedikasi untuk secara positif mengkontribusi lingkungan tempat 

perusahaan melakukan bisnis. Perusahaan menyadari adanya hubungan antara kesuksesan 

dengan kekuatan dan kehidupan lingkungan tempat beroperasi. Dalam semua tingkat 

dalam organisasi, rekan Starbucks berusaha untuk menjadi tetangga yang baik dan 

kontributor yang aktif dalam lingkungan. Hal ini adalah bagian dari budaya Starbucks. 

Pada tahun 1997 didirikan The Starbucks Foundation dengan kontribusi awal dari 

sebagian hasil penjualan buku Howard Schultz yang berjudul “Pour Your Heart Into It”. 

Yayasan ini sebagian besar didukung oleh pembiayaan dari Starbucks Coffee dan 

kontribusi privat. Sejak awal, yayasan ini berhasil memiliki fokus untuk memperbaiki 

kehidupan generasi muda melalui pelajaran membaca dengan menggunakan program-

program pendidikan non-tradisional. 

Di Indonesia, pemegang lisensi Starbucks Coffee International adalah PT Sari 

Coffee Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Mitra Adiperkasa Tbk. Gerai 

Starbucks Coffee pertama dibuka di Plaza Indonesia, Jakarta pada tanggal 17 Mei 2002. 

PT Sari Coffee Indonesia adalah pemegang hak tunggal untuk memperkenalkan dan 

memasarkan Starbucks Coffee di Indonesia. Lisensi Starbucks Coffee yang dipegang PT 

Sari Coffee Indonesia dapat dicabut oleh pemberi lisensi apabila tidak memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang tertera pada kontrak menyangkut hak pendirian dan 

pengelolaan. Syarat-syarat tersebut meliputi standarisasi kualitas produk, pelayanan, 

kebersihan, penempatan lokasi, desain ruangan, peralatan yang digunakan, strategi 
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pemasaran, laporan keuangan dan pelatihan pegawai-pegawai yang bekerja di Starbucks 

Coffee. Khusus bahan dasar yang digunakan untuk semua produk Starbucks Coffee dan 

perlengkapan-perlengkapan outlet harus diimpor dari Amerika. Pemegang lisensi 

Starbucks minimal harus mendirikan 30 outlet di negara tempat perusahaan beroperasi. 

 

4.1.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Untuk mencapai tujuan perusahaan, diperlukan suatu kumpulan orang-orang yang 

dapat bekerja sama secara efektif dan professional sehingga mereka bisa bekerja sesuai 

dengan tugas, jabatan serta wewenang yang diterimanya. Oleh karena itu prusahaan harus 

mempunyai suatu struktur organisasi yang jelas dan tepat agar semua anggota organisasi 

dapat mengetahui dengan jelas tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

anggota sehingga akan memperlancar tercapainya tujuan perusahaan. 

Struktur organisasi mempunyai sifat yang dinamis, oleh karena itu struktur 

organisasi perusahaan haruslah dirancang dan disesuaikan dengan kegiatan atau aktivitas 

perusahaan. 

Perusahaan dalam menjalankan aktifitas bisnisnya harus selalu dilengkapi dengan 

struktur organisasi perusahaan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Struktur 

organisasi yang ditetapkan oleh PT Sari Coffee Indonesia mengacu pada bentuk struktur 

organisasi fungsional yaitu desain organisasional yang mengelompokkan pekerjaan yang 

mirip atau berhubungan sesuai dengan fungsinya. Struktur ini merupakan pendekatan 

departementalisasi yang fungsional yang diterapkan pada keseluruhan organisasi. 

Keuntungan menggunakan struktur ini adalah penghematan biaya yang muncul karena 

adanya spesialisasi (skala ekonomi, duplikasi sumber daya manusia dan peralatan yang 
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minimal) dan karyawan yang dikelompokkan dengan karyawan lain yang memiliki tugas 

yang sama. 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Sari Coffee Indonesia 
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4.1.3  Misi Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial 

Pernyataan misi Starbucks Coffee adalah “Menjadi perusahaan global yang membuat 

perbedaan ke dalam kehidupan manusia dengan memberikan pengaruh dari merek dan 

pengalaman produk Starbucks Coffee untuk membantu berkembangnya hubungan 

manusia.” Adapun enam prinsip yang menjadi pedoman bagi manajemen Starbucks Coffee 

untuk mengukur kelayakan keputusan-keputusan yang akan dibuat, yaitu : 

a.  Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan baik serta menjaga sikap menghargai 

martabat sesama. 

b.  Menekankan keragaman dan perbedaan sebagai komponen penting di dalam 

menjalankan bisnis. 

c.  Menjalankan standar kualitas terbaik di dalam menjaga kesempurnaan pembelian, 

penyangraian, pemanggangan, dan proses penghantaran kopi-kopi Starbucks. 

d.  Mengutamakan kepuasan pelanggan sepanjang waktu. 

e.  Memberikan kontribusi positif kepada lingkungan dan komunitas tempat perusahaan 

beroperasi. 

f.  Memahami bahwa keuntungan finansial perusahaan sangat penting sebagai alat 

untuk meraih keunggulan bersaing yang berkesinambungan. 
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Starbucks memasukkan komitmen sosial perusahaan dalam pernyataan misinya, 

yang menyatakan bahwa Starbucks akan memberi kontribusi positif pada komunitas dan 

lingkungan. Untuk memenuhi misi ini, terdapat tujuh komitmen yang dijalankan 

Starbucks, yaitu : 

a.  Memahami masalah lingkungan dan berbagi informasi dengan mitra 

 Stabucks Coffee. 

b.  Menciptakan solusi inovatif dan fleksibel untuk membawa perubahan. 

c.  Berusaha keras membeli, menjual, dan menggunakan produk yang ramah 

lingkungan. 

d.  Menyadari bahwa tanggung jawab fiskal penting artinya bagi masa depan 

lingkungan. 

e.  Menanamkan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai sebuah nilai perusahaan. 

f.  Mengukur dan memonitor perkembangan setiap proyek. 

g.  Memotivasi semua mitra untuk bekerja sama dalam mendukung misi Starbucks 

Coffee. 
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4.2 ANALISIS DATA PENELITIAN

4.2.1 Profil Responden 

a. Jenis Kelamin 

 

Tabel 4.1 Hasil Pengolahan Karakteristik Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin 
1 Laki-laki 
2 Perempuan 
 Jumlah 

 Sumber : data  primer yang telah diolah

 

Gambar 4.2 

 Sumber : data  primer yang telah diolah

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin 

laki-laki berjumlah 53 orang atau sebesar

orang. Sedangkan responden yang berjenis kelaim perempuan berjumlah 47 orang atau 

sebesar 47% 

Perempuan

47%

PENELITIAN  

Tabel 4.1 Hasil Pengolahan Karakteristik Jenis Kelamin 

 Jumlah Persentase
47 47%
53 53%
100 100%

Sumber : data  primer yang telah diolah 

Gambar 4.2 Pie Chart Karakteristik Jenis Kelamin 

Sumber : data  primer yang telah diolah 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin 

laki berjumlah 53 orang atau sebesar 53% dari total responden yang berjumlah 100 

orang. Sedangkan responden yang berjenis kelaim perempuan berjumlah 47 orang atau 

Laki-laki

53%

Perempuan

47%

Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

65 

 

Persentase 
47% 
53% 
100% 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin 

53% dari total responden yang berjumlah 100 

orang. Sedangkan responden yang berjenis kelaim perempuan berjumlah 47 orang atau 

laki

Perempuan
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b. Usia 

 

Tabel 4.2 Hasil Pengolahan Karakteristik Usia

No Usia 
1 10 - 20 
2 21 - 30 
3 31 - 40 
 Jumlah 

 Sumber : data  primer yang telah diolah

Gambar 4.3 

 Sumber : data  primer yang telah diolah

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diketahui bahwa usia responden yang mempunyai 

rentang interval 10 sampai 20 tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 15%, sedangkan usia 

responden yang mempunyai rentang interval sampai 21 sampai 30 tahun berjumlah 

21-30 Tahun

82%

31

Tabel 4.2 Hasil Pengolahan Karakteristik Usia 

Jumlah Persentase
15 15%
82 82%
3 3%
100 100%

Sumber : data  primer yang telah diolah 

Gambar 4.3 Pie Chart Karakteristik Usia 

Sumber : data  primer yang telah diolah 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diketahui bahwa usia responden yang mempunyai 

rentang interval 10 sampai 20 tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 15%, sedangkan usia 

responden yang mempunyai rentang interval sampai 21 sampai 30 tahun berjumlah 

10-20 Tahun

15%

30 Tahun

82%

31-40 Tahun

3%

Karakteristik Usia

10-20 Tahun

21-30 Tahun

31-40 Tahun

66 

Persentase 
15% 
82% 
3% 
100% 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diketahui bahwa usia responden yang mempunyai 

rentang interval 10 sampai 20 tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 15%, sedangkan usia 

responden yang mempunyai rentang interval sampai 21 sampai 30 tahun berjumlah 

20 Tahun

30 Tahun

40 Tahun
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sebanyak 82 orang atau sebesar 82%, dan terakhir adalah usia responden yang mempunyai 

interval dari 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 3% persen saja.  

Seperti yang telah tersaji dalam hasil penelitian ini, terdapat hal menarik yang 

ditemui peneliti, yaitu konsumen Starbucks Coffee pada cabang Teras Kota BSD 

didomninasi oleh kelas interval usia responden dari 21 sampai 30 tahun. Hal ini 

disebabkan karena konsumen Starbucks Coffee pada cabang Teras Kota, mayoritas 

merupakan para pelajar Al-Azhar BSD, para mahasiswa dan fresh graduate yang baru 

mendapatkan pekerjaan maupun yang sudah cukup lama berkerja. Mereka cenderung 

melakukan kunjungan ke Starbucks Coffee pada jam-jam pulang sekolah dan kuliah yang 

berkisar antara pukul 15.00 sampai dengan 19.00 serta after-work hours yang berkisar dari 

pukul 17.00 sampai dengan tutupnya Starbucks. 
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c. Pendidikan Terakhir 

 

Tabel 4.3 Hasil Pengolahan Karakteristik Pendidikan Terakhir

No Pendidikan Terakhir
1 SD-SMU 
2 D1-D4 
3 S1,S2,S3 
 Jumlah 

 Sumber : data  primer yang telah diolah

 

Gambar 4.

 

 Sumber : data  primer yang telah diolah

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diketahui bahwa responden yang berpendidikan 

terakhir SD sampai SMU berjumlah 19 orang atau sebesar 19%, begitupun dengan 

responden yang berpendidikan 

berpendidikan terakhir S1 hingga S2 berjumlah 62 orang atau sebesar 62%. 

 

S1,S2,S3

62%

 

Hasil Pengolahan Karakteristik Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase
19 19%
19 19%
62 62%
100 100%

Sumber : data  primer yang telah diolah 

Gambar 4.4 Pie Chart Karakteristik Pendidikan Terakhir 

Sumber : data  primer yang telah diolah 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diketahui bahwa responden yang berpendidikan 

SD sampai SMU berjumlah 19 orang atau sebesar 19%, begitupun dengan 

responden yang berpendidikan terakhir D1 sampai D4, sedangkan responden yang 

1 hingga S2 berjumlah 62 orang atau sebesar 62%. 

SD-SMU

19%

D1-D4

19%S1,S2,S3

Pendidikan Terakhir

SD-

D1-

S1,S2,S3
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Hasil Pengolahan Karakteristik Pendidikan Terakhir 

Persentase 
19% 
19% 
62% 
100% 

 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, diketahui bahwa responden yang berpendidikan 

SD sampai SMU berjumlah 19 orang atau sebesar 19%, begitupun dengan 

terakhir D1 sampai D4, sedangkan responden yang 

1 hingga S2 berjumlah 62 orang atau sebesar 62%.  

-SMU

-D4

S1,S2,S3
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d. Jumlah Pengeluaran Setiap Bulan

 

Tabel 4.4 Hasil Pengolahan Karakteristik Jumlah Pengeluaran Setiap Bulan

No Jumlah Pengeluaran Setiap Bulan
1 < Rp. 500.000,
2 Rp. 500.001,- s/d Rp.1.000.000
3 Rp. 1.000.001,
4 Rp. 1.500.001,
5 >Rp. 2.500.000
 Jumlah 

 Sumber : data  primer yang telah diolah

 

Gambar 4.5 Pie Chart

 

 Sumber : data  primer yang telah diolah

 

Rp. 1.000.001,

s/d Rp.1.500.000,

37%

Rp. 1.500.001,-

s/d Rp.2.500.000,-

4%

Jumlah Pengeluaran Setiap Bulan

Jumlah Pengeluaran Setiap Bulan 

Hasil Pengolahan Karakteristik Jumlah Pengeluaran Setiap Bulan

Jumlah Pengeluaran Setiap Bulan Jumlah Persentase
00.000,- 19 19%

s/d Rp.1.000.000 35 35%
Rp. 1.000.001,- s/d Rp.1.500.000 37 37%
Rp. 1.500.001,- s/d Rp 2.500.000 4 4%
>Rp. 2.500.000 5 5%

100 100%
Sumber : data  primer yang telah diolah 
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Dari hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa responden yang mempunyai 

pengeluaran sebesar dibawah Rp.500.000 berjumlah 19 orang atau sebanyak 19% dari 

total 100 orang responden, responden yang mempunyai pengeluaran sebesar Rp.500.000 

sampai dengan Rp.1000.000 berjumlah 35 orang atau sebanyak 35%, responden yang 

mempunyai pengeluaran setiap bulannya sebesar Rp.1000.001 sampai dengan 

Rp.1.500.000 berjumlah 37 orang atau sebanyak 37%, responden yang mempunyai 

pengeluaran sebesar Rp.1.500.001 sampai dengan Rp.2.500.000 berjumlah 4 orang atau 

sebanyak 4%, dan terakhir responden yang mempunyai jumlah pengeluaran setiap 

bulannya sebesar diatas Rp.2.500.00 berjumlah 5 orang atau sebesar 5%. Pada 

karakteristik responden ketiga ini didominasi oleh responden yang mempunyai 

pengeluaran Rp.500.000 sampai dengan Rp.1.000.000 dan yang mempunyai pengeleuaran 

setiap bulan Rp.1.000.001 sampai dengan Rp.1.500.000, karena seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya pada karakteristik usia, pengunjung Starbucks Coffee Cabang Teras 

Kota, BSD ini kebanyakan merupakan siswa dan siswi Al-Azhar BSD, mahasiswa, serta 

para fresh graduate yang baru bekerja. 
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4.2.2 Analisis Data Pre-test 

4.2.2.1 Uji Validitas 

Analisis validitas data pre-test pada penelitian ini menggunakan responden awal 

berjumlah 30 orang kemudian dilakukan analisis faktor, dimulai dengan melihat ukuran 

kecukupan sampling Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) harus > 0.5 yang menyiratkan bahwa 

analisis faktor cukup, serta kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid membentuk 

suatu faktor jika memiliki factor loading sebesar 0,50 (Malhotra, 2005) 

 

a. Analisis Validitas Brand Image 

 

Tabel 4.5 Validitas Brand Image 

No Pertanyaan Faktor 
Loading 

Keterangan 

1 Menurut saya harga yang ditetapkan oleh Starbucks 
Coffee sesuai dengan kualitas produknya 

0,630 Valid  

2 Saya selalu memilih Starbucks Coffee dibandingkan 
merek lainnya 

0,722 Valid 

3 Menurut saya Starbucks Coffee memiliki personalitas 
merek 

0,645 Valid 

4 Saya selalu merasa tertarik dengan merek Starbucks 
Coffee 

0,726 Valid 

5 Saya mempunyai kesan eksklusif terhadap orang yang 
mengkonsumsi merek Starbucks Coffee 

0,749 Valid 

6 Menurut saya merek Starbucks Coffee berbeda 
dengan merek-merek lainnya 

0,312 Tidak Valid 

Sumber : data primer yang telah diolah 
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 Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0,571 dan hasil uji validitas pada tabel 4.5 diatas menjelaskan bahwa 

indikator brand image yang pertama memiliki nilai factor loading sebesar 0,630 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator kedua memiliki nilai factor loading sebesar 0,722 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator ketiga memiliki nilai factor loading sebesar 0,645 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator keempat memiliki nilai factor loading sebesar 0,726 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator kelima memiliki nilai factor loading sebesar 0,749 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator keenam memiliki nilai factor loading sebesar 0,312 < 0,5 

dapat dikatakan tidak valid, namun penulis tetap melanjutkan karena masih lebih 

banyaknya indikator yang menyatakan kuesioner ini valid. 

 

b. Analisis Validitas Trust In Brand 

 

Tabel 4.6 Validitas Trust In Brand 

No Pertanyaan Faktor 
Loading 

Keterangan 

1 Starbucks Coffee merupakan merek yang sesuai 
dengan harapan saya 

0,584 Valid 

2 Saya percaya terhadap merek Starbucks Coffee 
sebagai produsen kopi yang berkualitas 

-0,582 Tidak Valid 

3 Saya tidak pernah merasa kecewa terhadap merek 
Starbucks Coffee 

0,460 Valid 

4 Starbucks Coffee merupakan merek yang menjamin 
kepuasan 

0,149 Tidak Valid 

5 Starbucks Coffee dapat memenuhi kebutuhan saya 0,769 Valid 

6 Starbucks Coffee selalu melakukan problem-handling 
yang memuaskan kepada konsumennya setiap ada 
masalah 

0,888 Valid 

Sumber : data  primer yang telah diolah 
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 Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0,538 dan hasil uji validitas pada tabel 4.6 diatas menjelaskan bahwa 

indikator trust in brand yang pertama memiliki nilai factor loading sebesar 0,584 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator kedua memiliki nilai factor loading sebesar -0,582  > 0,5 

dapat dikatakan tidak valid, indikator ketiga memiliki nilai factor loading sebesar 0,460  > 

0,5 dapat dikatakan tidak valid, indikator keempat memiliki nilai factor loading sebesar 

0,149  > 0,5 dapat dikatakan tidak valid, indikator kelima memiliki nilai factor loading 

sebesar 0,769 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator keenam memiliki nilai factor loading 

sebesar 0,888 < 0,5 dapat dikatakan valid. Sama seperti sebelumnya, penulis tetap 

melanjutkan karena masih lebih dominannya indikator yang menyatakan valid serta 

berdasarkan atas asumsi bahwa dengan lebih banyak responden maka hasil validitas dapat 

berubah. 
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c. Analisis Validitas Customer Satisfaction 

 

Tabel 4.7 Validitas Customer Satisfaction 

No Pertanyaan Faktor 
Loading 

Keterangan 

1 Saya puas dengan merek Starbucks Coffee 0,724 Valid 

2 Jika saya mempunyai kesempatan lagi, saya akan 
memilih merek lain selain Starbucks Coffee 

0,570 Valid 

3 Saya merasa tepat memilih Starbucks Coffee sebagai 
pilihan utama coffee shop 

0,774 Valid 

4 Saya merasa menyesal dengan keputusan memilih 
Starbucks Coffee 

0,849 Valid 

5 Saya merasa kecewa setelah mencoba merek 
Starbucks Coffee 

0,738 Valid 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

 Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0,787 dan hasil uji validitas pada tabel 4.7 diatas menjelaskan bahwa 

indikator customer satisfaction yang pertama memiliki nilai factor loading sebesar 0,724 > 

0,5 dapat dikatakan valid, indikator kedua memiliki nilai factor loading sebesar 0,570 > 

0,5 dapat dikatakan valid, indikator ketiga memiliki nilai factor loading sebesar 0,774 > 

0,5 dapat dikatakan valid, indikator keempat memiliki nilai factor loading sebesar 0,849 > 

0,5 dapat dikatakan valid, indikator kelima memiliki nilai factor loading sebesar 0,738 > 

0,5 dapat dikatakan valid. 
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d. Analisis Validitas Brand Loyalty 

 

Tabel 4.8 Validitas Brand Loyalty 

No Pertanyaan Faktor 
Loading 

Keterangan 

1 Saya akan kembali mengkonsumsi merek Starbucks 
Coffee 

0,573 Valid 

2 Starbucks Coffee akan selalu menjadi pilihan utama 
saya setiap memilih coffee shop 

0,808 Valid 

3 Saya tidak akan memilih coffee shop lain jika terdapat 
Starbucks Coffee diantaranya 

0,721 Valid 

4 Saya akan merekomendasikan Starbucks Coffee 
kepada kerabat saya 

0,726 Valid 

5 Saya akan loyal terhadap merek Starbucks Coffee 
untuk kedepannya 

0,877 Valid 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0,758 dan hasil uji validitas pada tabel 4.8 diatas menjelaskan bahwa 

indikator brand loyalty yang pertama memiliki nilai factor loading sebesar 0,573 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator kedua memiliki nilai factor loading sebesar 0,808 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator ketiga memiliki nilai factor loading sebesar 0,721 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator keempat memiliki nilai factor loading sebesar 0,726 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator kelima memiliki nilai factor loading sebesar 0,877 > 0,5 

dapat dikatakan valid 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., Wisnhu Aryasena, Ma.-IBS, 2010



76 

 

 

4.2.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji berikutnya adalah uji reliabilitas, untuk menentukan reliabilitas setiap variabel 

digunakan Cronbach Alpha. Koefisien reliabilitas Cronbach Alpha berkisar antara 0 

hingga 1, koefisien reliabilitas sebesar kurang dari 0,6 mengindikasikan reliabilitas kurang 

memuaskan (Malhotra, 2007) 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Reliabiltas Pre-test  

Variabel Jumlah Item 
Pertanyaan 

Cronbach’s Alpha Keterangan 

Brand Image 6 0,680 Reliabel 

Trust In Brand 6 0,472 Tidak Reliabel 

Customer 
Satisfaction 

5 0,763 Reliabel 

Brand Loyalty 5 0,796 Reliabel 

Sumber : data  primer yang telah diolah 

 

Hasil reliabilitas untuk variabel brand image pada tabel 4.9 diatas menunjukkan 

bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0,680, yang berarti kuesioner tersebut reliabel, 

sehingga dapat memberikan hasil jawaban yang konsisten jika digunakan pada penelitian 

berikutnya 

Hasil reliabilitas untuk variabel trust in brand pada tabel 4.9 diatas menunjukkan 

bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0,472 yang berarti kuesioner tersebut cukup reliabel, 

sehingga masih dapat memberikan hasil jawaban yang konsisten jika digunakan pada 

penelitian berikutnya. 

Hasil reliabilitas untuk variabel customer satisfction pada tabel 4.9 diatas 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0,763 yang berarti kuesioner tersebut 
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reliabel, sehingga dapat memberikan hasil jawaban yang konsisten jika digunakan pada 

penelitian berikutnya. 

Hasil reliabilitas untuk variabel brand loyalty pada tabel 4.9 diatas menunjukkan 

bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0,796 yang berarti kuesioner tersebut reliabel, 

sehingga dapat memberikan hasil jawaban yang konsisten jika digunakan pada penelitian 

berikutnya. 

 

4.2.3 Analisis Hasil Data Penelitian 

4.2.3.1 Uji Validitas 

Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan total responden berjumlah 

100 orang dengan menggunakan rumus maholtra (2005) yang sudah dijelaskan dalam bab 

3 sebelumnya dengan menentukan error sebesar 5%, kemudian dilakukan analisis faktor. 

Dilihat dari perhitungan yang didapatkan pada tabel brand image, trust in brand, customer 

satisfaction dan brand loyalty dengan tetap memperhatikan ukuran kecukupan sampling 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) harus > 0.5 yang menyiratkan bahwa analisis faktor cukup, 

selanjutnya dilihat nilai muatan faktor (factor loading) harus  > 0.50, maka data tersebut 

valid  (Malhotra, 2005).   
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a. Analisis Validitas Brand Image 

 

Tabel 4.10 Validitas Brand Image 

No Pertanyaan Faktor 
Loading 

Keterangan 

1 Menurut saya harga yang ditetapkan oleh Starbucks 
Coffee sesuai dengan kualitas produknya 

0,643 Valid 

2 Saya selalu memilih Starbucks Coffee dibandingkan 
merek lainnya 

0,772 Valid 

3 Menurut saya Starbucks Coffee memiliki personalitas 
merek 

0,636 Valid 

4 Saya selalu merasa tertarik dengan merek Starbucks 
Coffee 

0,593 Valid 

5 Saya mempunyai kesan eksklusif terhadap orang yang 
mengkonsumsi merek Starbucks Coffee 

0,577 Valid 

6 Menurut saya merek Starbucks Coffee berbeda 
dengan merek-merek lainnya 

0,361 Tidak Valid 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

 Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0,719 dan hasil uji validitas pada tabel 4.10 diatas menjelaskan bahwa 

indikator brand image yang pertama memiliki nilai factor loading sebesar 0,643 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator kedua memiliki nilai factor loading sebesar 0,772 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator ketiga memiliki nilai factor loading sebesar 0,636 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator keempat memiliki nilai factor loading sebesar 0,593 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator kelima memiliki nilai factor loading sebesar 0,577 > 0,5 
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dapat dikatakan valid, indikator keenam memiliki nilai factor loading sebesar 0,361 < 0,5 

dapat dikatakan tidak valid. 

Oleh karena adanya pertanyaan yang memiliki nilai factor loading < 0,5, maka 

pertanyaan tersebut dihilangkan sehingga variabel brand image dalam penelitian ini 

menjadi valid dan hasil KMO berubah menjadi 0,718. Berikut ini merupakan tabel hasil 

validitas setelah dilakukan penghapusan pertanyaan yang tidak valid.  

 

Tabel 4.11 Validitas Brand Image Setelah Penghapusan 

No Pertanyaan Faktor 
Loading 

Keterangan 

1 Menurut saya harga yang ditetapkan oleh Starbucks 
Coffee sesuai dengan kualitas produknya 

0,655 Valid 

2 Saya selalu memilih Starbucks Coffee dibandingkan 
merek lainnya 

0,768 Valid 

3 Menurut saya Starbucks Coffee memiliki personalitas 
merek 

0,646 Valid 

4 Saya selalu merasa tertarik dengan merek Starbucks 
Coffee 

0,582 Valid 

5 Saya mempunyai kesan eksklusif terhadap orang yang 
mengkonsumsi merek Starbucks Coffee 

0,615 Valid 

Sumber : data primer yang telah diola 
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b. Analisis Validitas Trust In Brand 

 

Tabel 4.12 Validitas Trust In Brand 

No Pertanyaan Faktor 
Loading 

Keterangan 

1 Starbucks Coffee merupakan merek yang sesuai 
dengan harapan saya 

0,663 Valid 

2 Saya percaya terhadap merek Starbucks Coffee 
sebagai produsen kopi yang berkualitas 

0,359 Tidak Valid 

3 Saya tidak pernah merasa kecewa terhadap merek 
Starbucks Coffee 

0,676 Valid 

4 Starbucks Coffee merupakan merek yang menjamin 
kepuasan 

0,119 Tidak Valid 

5 Starbucks Coffee dapat memenuhi kebutuhan saya 0,754 Valid 

6 Starbucks Coffee selalu melakukan problem-handling 
yang memuaskan kepada konsumennya setiap ada 
masalah 

0,661 Valid 

Sumber : data  primer yang telah diolah 

 

 Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0,572 dan hasil uji validitas pada tabel 4.12 diatas menjelaskan bahwa 

indikator trust in brand yang pertama memiliki nilai factor loading sebesar 0,663 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator kedua memiliki nilai factor loading sebesar 0,359 > 0,5 

dapat dikatakan tidak valid, indikator ketiga memiliki nilai factor loading sebesar 0,676 > 

0,5 dapat dikatakan valid, indikator keempat memiliki nilai factor loading sebesar 0,119 > 

0,5 dapat dikatakan tidak valid, indikator kelima memiliki nilai factor loading sebesar 
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0,754 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator keenam memiliki nilai factor loading sebesar 

0,661 < 0,5 dapat dikatakan  valid. 

Oleh karena terdapat beberapa pertanyaan yang memiliki nilai muatan faktor < 0,5 

seperti pada indikator brand image, maka pertanyaan tersebut dihilangkan sehingga 

variabel trust in brand dalam penelitian ini menjadi valid dan hasil KMO berubah menjadi 

0,609. Berikut ini merupakan tabel hasil validitas setelah dilakukan penghapusan 

pertanyaan yang tidak valid.  

 

Tabel 4.13 Validitas Trust In Brand Setelah Penghapusan 

No Pertanyaan Faktor 
Loading 

Keterangan 

1 Starbucks Coffee merupakan merek yang sesuai 
dengan harapan saya 

0,645 Valid 

3 Saya tidak pernah merasa kecewa terhadap merek 
Starbucks Coffee 

0,586 Valid 

5 Starbucks Coffee dapat memenuhi kebutuhan saya 0,800 Valid 

6 Starbucks Coffee selalu melakukan problem-handling 
yang memuaskan kepada konsumennya setiap ada 
masalah 

0,764 Valid 

Sumber : data  primer yang telah diolah 
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c. Analisis Validitas Customer Satisfaction 

 

Tabel 4.14 Validitas Customer Satisfaction 

No Pertanyaan Faktro 
Loading 

Keterangan 

1 Saya puas dengan merek Starbucks Coffee 0,788 Valid 

2 Jika saya mempunyai kesempatan lagi, saya akan 
memilih merek lain selain Starbucks Coffee 

0,591 Valid 

3 Saya merasa tepat memilih Starbucks Coffee sebagai 
pilihan utama coffee shop 

0,653 Valid 

4 Saya merasa menyesal dengan keputusan memilih 
Starbucks Coffee 

0,781 Valid 

5 Saya merasa kecewa setelah mencoba merek 
Starbucks Coffee 

0,798 Valid 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0,815 dan hasil uji validitas pada tabel 4.14 diatas menjelaskan bahwa 

indikator customer satisfaction yang pertama memiliki nilai factor loading sebesar 0,788 > 

0,5 dapat dikatakan valid, indikator kedua memiliki nilai factor loading sebesar 0,591 > 

0,5 dapat dikatakan valid, indikator ketiga memiliki nilai factor loading sebesar 0,653 > 

0,5 dapat dikatakan valid, indikator keempat memiliki nilai factor loading sebesar 0,781 > 

0,5 dapat dikatakan valid, indikator kelima memiliki nilai factor loading sebesar 0,798 > 

0,5 dapat dikatakan valid. Sehingga secara keseluruhan untuk pengujian validitas customer 

satisfaction dapat dikatakan valid. 

 

ANALISIS PENGARUH..., Wisnhu Aryasena, Ma.-IBS, 2010



83 

 

 

d. Analisis Validitas Brand Loyalty 

 

Tabel 4.15 Validitas Brand Loyalty  

No Pertanyaan Faktor 
Loading 

Keterangan 

1 Saya akan kembali mengkonsumsi merek Starbucks 
Coffee 

0,849 Valid 

2 Starbucks Coffee akan selalu menjadi pilihan utama 
saya setiap memilih coffee shop 

0,863 Valid 

3 Saya tidak akan memilih coffee shop lain jika terdapat 
Starbucks Coffee diantaranya 

0,885 Valid 

4 Saya akan merekomendasikan Starbucks Coffee 
kepada kerabat saya 

0,885 Valid 

5 Saya akan loyal terhadap merek Starbucks Coffee 
untuk kedepannya 

0,670 Valid 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Melalui perhitungan dengan program statistika pada komputer, maka didapatkan 

hasil KMO sebesar 0,874 dan hasil uji validitas pada tabel 4.15 diatas menjelaskan bahwa 

indikator brand loyalty yang pertama memiliki nilai factor loading sebesar 0,849 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator kedua memiliki nilai factor loading sebesar 0,863 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator ketiga memiliki nilai factor loading sebesar 0,885 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator keempat memiliki nilai factor loading sebesar 0,885 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator kelima memiliki nilai factor loading sebesar 0,670 > 0,5 

dapat dikatakan valid. Sehingga secara keseluruhan untuk pengujian validitas brand 

loyalty dapat dikatakan valid. 
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4.2.3.2 Uji Reliabilitas 

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan jumlah responden 100 orang. Uji 

reliabilitas ini menggunakan metode yang sama dengan uji reliabilitas pada saat pre-test.  

 

Tabel 4.16 Reliabilitas  

Variabel Jumlah Item 
Pertanyaan 

Cronbach’s Alpha Keterangan 

Brand Image 6 0,663 Reliabel 

Trust In Brand 6 0,630 Reliabel 

Customer 
Satisfaction 

5 0,754 Reliabel 

Brand Loyalty 5 0,889 Reliabel 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Hasil reliabilitas pada tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha 

untuk variabel brand image sebesar 0,643, yang berarti kuesioner tersebut reliabel, 

sehingga jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan dapat dihandalkan.  

Hasil reliabilitas pada tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha 

untuk variabel trust in brand sebesar 0,574 yang berarti kuesioner tersebut cukup reliabel, 

sehingga jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan dapat dihandalkan.  

Hasil reliabilitas pada tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha 

untuk variabel customer satisfction sebesar 0,754 yang berarti kuesioner tersebut reliabel, 
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sehingga jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan dapat dihandalkan.  

Hasil reliabilitas pada tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha 

untuk variabel brand loyalty sebesar 0,889 yang berarti kuesioner tersebut reliabel, 

sehingga jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan dapat dihandalkan.  

 

4.2.3.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan 

uji multikolinearitas. Berikut akan dibahas satu per satu hasil uji asumsi klasik dari 

persamaan regresi dalam peneltian ini. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independent dan variabel 

dependent dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. 

Penelitian ini menggunakan Normal P-P Plot untuk menguji normalitas data, dimana 

jika titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya searah 

mengikuti garis diagonal tersebut, maka data dapat dinyatakan normal. 
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Gambar 4.6 Normal P-P Plot 

 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Pada uji normalitas data dengan Normal P-P Plot yang ditunjukan dalam gambar 4.6 

diatas, dapat disimpulkan bahwa data variabel penelitian ini telah memenuhi asumsi 

normalitas sehingga layak digunakan. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Untuk mengetahui apakah terjadi heterokedastisitas dalam model regresi, digunakan 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(ZRESID). Jika ada pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y maka tidak terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya. Berikut ini adalah grafik 

hasil uji heterokedastisitas. 
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Gambar 4.7 Scatterplot 

 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Dari gambar 4.7 diatas dapat dilihat adanya pola yang tidak jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, dan model regresi dalam penelitian ini dapat 

dinyatakan layak dipakai. 

a. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara dua variabel 

atau lebih atau adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih bersama-

sama dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Untuk melihat gejala 

multikolinearitas dapat dilihat dari hasil Collinearity Stastistic. Hasil variance 
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inflation factor (VIF) yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala 

multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak 

adanya gejala multikolinearitas (Gurajati, 2003). 

 

Tabel 4.17 Pengujian Multikolinearitas 

No Variabel VIF 

1 Brand Image 2.191 

2 Trust In Brand 1.892 

3 Customer Satisfaction 1.820 

Sumber : data primer yang telah diolah 

Berdasarkan tabel 4.17 terlihat bahwa variabel brand image memiliki nilai VIF < 10, 

yaitu sebesar 2.223. Nilai VIF variabel trust in brand < 10, yaitu 2.015. Nilai VIF 

customer satisfaction < 10, yaitu 1.844 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

gejala multikolinearitas. 

 

4.2.4 Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis untuk persamaan regresi dalam penelitian ini akan yaitu 

sebagai berikut : 

Persamaan regresi : 

BL = β0 + β1XBI + β2XTIB + β3XCS + e 

Peneliti melakukan dua kali analisis persamaan regresi diatas dengan menggunakan 

software SPSS 17 for windows. Adapun alasannya yaitu, adanya dua outlier yang 

ditemukan peneliti pada analisis yang dilakukan pertama kali.  
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a. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara brand image, trust in 

brand, dan customer satisfaction terhadap brand loyalty. Jika p  ≥ 0,05 maka tidak 

terdapat hubungan yang signifikan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.18 dibawah ini. 

Tabel 4.18 Hasil Uji F 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 54.657 3 18.219 65.441 .000a 

Residual 26.727 96 .278   

Total 81.384 99    

a. Predictors: (Constant), M_CS, M_TIB, M_BI 

b. Dependent Variable: M_BL 

 Sumber : data primer yang telah diolah 

Table 4.18 menjelaskan nilai Sig. Sebelum dilakukan adjustment pada analisis 

regresi kedua, sebesar 0,000. Adapun setelah dilakukan adjustment nilai Sig. Ternyata 

tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 0,000 yang berarti secara bersama-sama brand 

image, trust in brand dan customer satisfaction memiliki pengaruh terhadap brand loyalty. 

Hasil uji F setelah dilakukannya adjustment dapat dilihat pada tabel 4.19 dibawah ini. 

Tabel 4.19 Hasil Uji F (adjusted) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 52.470 3 17.490 90.389 .000a 

Residual 18.189 94 .193   

Total 70.658 97    

a. Predictors: (Constant), M_CS, M_TIB, M_BI 

b. Dependent Variable: M_BL 

Sumber : data primer yang telah diolah 
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b. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara brand image, trust in  

brand dan customer satisfaction secara parsial terhadap brand loyalty. Jika p  ≥ 0,05 maka 

H0 tidak dapat ditolak, begitupun sebaliknya bila p ≤ 0,05, maka H0 ditolak . Hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 4.20 dibawah ini. 

 

Tabel 4.20 Hasil Uji t 

 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.148 .633  -3.395 .001 

M_BI -.071 .152 -.040 -.470 .639 

M_TIB .683 .134 .411 5.116 .000 

M_CS .802 .114 .545 7.058 .000 

a. Dependent Variable: M_BL 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Tabel 4.20 menjelaskan nilai Sig. brand image terhadap brand loyalty sebelum 

dilakukannya adjustment pada analisis regresi yang kedua. Untuk mengetahui kebenaran 

hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara 

variabel dependent terhadap variabel independent dengan derajat keyakinan α = 5%. 

Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada 

pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independent dengan derajat 

keyakinan α = 5%. Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,639 dan lebih dari 0,05, maka Ho 
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diterima. Hal ini memiliki arti bahwa brand image tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap brand loyalty. Hal yang sama pun terjadi pada hasil uji t setelah 

dilakukannya adjustment, walaupun nilai Sig. turun menjadi 0,624, tetapi tetap lebih besar 

daripada 0,05 yang mengindikasikan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara brand 

image dan brand loyalty. 

Tabel 4.20 menjelaskan nilai Sig. trust in brand terhadap brand loyalty sebelum 

dilakukannya adjustment pada analisis regresi yang kedua. Untuk mengetahui kebenaran 

hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh antara 

variabel dependent terhadap variabel independent dengan derajat keyakinan α = 5%. 

Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada 

pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independent dengan derajat 

keyakinan α = 5%. Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,000 dan lebih kurang dari 0,05 (0,000 

≤ 0,05), maka Ho ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa trust in brand memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap brand loyalty. Hal yang sama pun terjadi pada hasil uji t setelah 

dilakukannya adjustment, nilai Sig. tetap 0,000, tetap lebih kecil daripada 0,05 yang 

mengindikasikan terdapat hubungan yang signifikan antara trust in brand dan brand 

loyalty. 

Tabel 4.20 menjelaskan nilai Sig. customer satisfaction terhadap brand loyalty 

sebelum dilakukannya adjustment pada analisis regresi yang kedua. Untuk mengetahui 

kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh 

antara variabel dependent terhadap variabel independent dengan derajat keyakinan α = 

5%. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak, artinya tidak ada 

pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel independent dengan derajat 
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keyakinan α = 5%. Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,000 dan lebih kurang dari 0,05 (0,000 

≤ 0,05), maka Ho ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa customer satisfaction memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap brand loayalty. Hal yang sama pun terjadi pada hasil 

uji t setelah dilakukannya adjustment, nilai Sig. tetap 0,000, tetap lebih kecil daripada 0,05 

yang mengindikasikan terdapat hubungan yang signifikan antara customer satisfaction dan 

brand loyalty. 

Adapun hasil uji t setelah dilakukannya adjustment dapat dilihat pada tabel 4.21 

dibawah ini. 

 

Tabel 4.21 Hasil Uji t (adjusted) 
 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.236 .528  -4.234 .000 

M_BI .064 .131 .038 .492 .624 

M_TIB .633 .112 .408 5.667 .000 

M_CS .742 .099 .531 7.523 .000 

a. Dependent Variable: M_BL 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., Wisnhu Aryasena, Ma.-IBS, 2010



93 

 

 

c. Pembahasan Model Persamaan Regresi 

 Persamaan regresi :  

 BL = -2.236 + 0.064BI + 0.633TIB+ 0.742CS 

Setelah dua kali melakukan analisis persamaan regresi, adjustment  hasilnya dapat 

terlihat pada nilai koefisien regresi brand image sebesar 0,064 dan bertanda positif 

menyatakan bahwa variabel brand image berbanding lurus dengan brand loyalty. 

Koefisien regresi trust in brand dan customer satisfaction masing-masing sebesar 0,633 

dan 0.742 dan bertanda positif yang menyatakan bahwa variabel trust in brand dan 

customer satisfaction juga berbanding lurus dengan brand loyalty. 

Hasil dari pengujian t-test terlihat, bahwa brand image ternyata tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap terhadap brand loyalty. Untuk mengetahui penjelasan 

dari hal ini, peneliti kemudian kembali melakukan pencarian literatur baru, yang kemudian 

ternyata berdasarkan penelitan yang telah dilakukan oleh Stephen Laison Sondoh JR. 

(2009) dengan judul thesis “Brand Image, Satisfaction, And Loyalty Among Malaysian 

Female Consumers : The Moderating Effects Of Personality And Dwelling Area” 

ditemukan bahwa brand image ternyata tidak berpengaruh secara langsung terhadap brand 

loyalty, tetapi mempunyai hubungan mediasi dengan customer satisfaction terlebih dahulu 

baru kemudian berpengaruh terhadap brand loyalty. 
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d. Koefisien Determinasi  

 
Tabel 4.22 Koefisien Regresi 

 

Model Summary b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .820a .672 .661 .52764 

a. Predictors: (Constant), M_CS, M_TIB, M_BI 

b. Dependent Variable: M_BL 

 Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.22 diatas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R Square sebesar 

0,661, kemudian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peneliti 

melakukan dua kali analisis persamaan regresi, dengan melakukan adjustment 

terhadap dua outlier yang ditemukan, yakni dengan membuangnya, maka hasilnya 

adalah naiknya adjusted R Square menjadi 0,734. Hal ini berarti bahwa pada model 

penelitian ini, variabel independent dapat menjelaskan 73,4% dari variasi variabel 

dependent, sedangkan sisanya sebesar 26.6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diungkap dalam penelitian ini. Adapun hasil dari adjustment koefisien regresi 

tersebut dapat dilihat hasilnya melalui tabel 4.23 di bawah ini. 
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Tabel 4.23 Koefisien Regresi (adjusted) 

Model Summary b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .862a .743 .734 .43988 

a. Predictors: (Constant), M_CS, M_TIB, M_BI 

b. Dependent Variable: M_BL 

 Sumber : data primer yang telah diolah 
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4.3 IMPLIKASI MANAJERIAL 

Setelah hasil dari dua kali analisis regresi didapatkan, muncul beberapa fakta yang 

dapat dijelaskan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara brand image, trust 

in brand, dan customer satisfaction terhadap brand loyalty. Hasil dari persamaan regresi 

tersebut adalah terdapatnya pengaruh yang signifikan antara trust in brand serta customer 

satisfaction terhadap brand loyalty, dan keduanya memiliki persentase signifikansi yang 

sama. Jika dilihat dari perspektif ini, maka Starbucks Coffee harus terus meningkatkan 

kepercayaan terhadap merek (trust in brand) yang sudah tertanam di benak para 

konsumennya. Peningkatan kepercayaan tersebut bisa dilakukan dengan cara-cara seperti 

tetap terus menjaga kualitas biji kopi yang akan digunakan, meningkatkan mutu produk 

yang dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada para barista 

atau para pembuat kopi di Starbucks Coffee, serta tidak lupa untuk terus menjaga kualitas 

pelayan yang telah dilakukan. Selain itu menjaga kepercayaan konsumen juga dapat 

dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas problem-handling untuk setiap pelayanan 

jasanya, karena seperti yang telah penulis sajikan pada pembukaan, bahwa Starbucks 

Coffee merupakan sebuah bisnis yang menjual paduan produk barang dan jasa. Implikasi 

manajerial yang terjadi adalah ketika peneliti melakukan pengambilan sampel di lokasi, 

terjadi kesalahan seorang waitress dalam memberikan pesanan kepada seorang konsumen, 

lalu dengan serta merta pihak Starbucks Coffee melakukan penggantian produk. Hal-hal 

seperti itulah kiranya yang yang harus dapat dijaga pula oleh Starbucks Coffee di dalam 

setiap gerainya (khususnya cabang Starbucks Coffee Teras Kota, BSD dalam hal ini). 
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Dengan tingkat signifikansi yang sama dengan trust in brand, customer satisfaction 

juga mempunyai peranan penting dalam kontribusinya terhadap brand loyalty. Tentunya 

bukan lagi sebuah hal yang asing lagi, jika kepuasan konsumen sangatlah berperan penting 

dalam menjaga agar tidak terjadinya peralihan konsumen kepada produk pesaing. Dalam 

hal ini hal-hal yang dapat dilakukan Starbucs Coffee adalah untuk senantiasa 

meningkatkan terus kualitas produk prima agar apa yang kosumen harapakan dapat benar-

benar mereka dapatkan, serta bagaimana suatu kepuasan non-produk dapat terus dijaga, 

sebagai bagian dalam kepuasan produk itu sendiri, seperti misalnya membangun 

atmosphere gerai yang membuat nyaman (bisa ditunjukan dengan lagu-lagu yang di 

dimainkan di dalam gerai), pelayanannya yang ramah, dan tidak lupa mengenai layout dari 

gerai itu sendiri yang memberikan nuansa kenyamanan tersendiri bagi setiap konsumen, 

baik yang hanya ingin sekedar mengahabiskan waktu saja ataupun bekerja di luar kantor. 

Cukup berbeda dengan dua variabel sebelumnya, ternyata dalam penelitian ini brand 

image mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti tidak terdapatnya 

pengaruh yang signifikan terhadap brand loyalty dari Starbucks Coffee, namun bukan 

berarti hal ini dapat dipandang sebelah mata. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

hasil studi literatur selanjutnya kemudian mengungkapkan bahwa brand image tidak 

berpengaruh secara langsung terhdap brand loyalty, tetapi mempunyai hubungan mediasi 

terlebih dahulu terhadap customer satisfaction, baru kemudian dapat mempengruhi brand 

loyalty. Hal ini mungkin dapat dijelaskan sebagua berikut, bahwa  untuk sebagaian orang, 

sebuah prestige atau gengsi tetap menjadi pilihan utama dalam tindakan pengambilan 

keputusannya, kesan-kesan seperti ekslusifitas dan personalitas akan tetap menjadi 

pertimbangan utama, selain itu go-green campaign yang sudah ditunjukan dalam 
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perusahaan ini juga dapat memperkuat pencitraan merek dari Starbucks Coffee itu sendiri, 

seperti penawaran penggunaan mug daripada gelas berbahan serat (khusus bagi konsumen 

yang mengkonsumsi di dalam gerai), penawaran pemotongan harga bagi konsumen yang 

mau membeli semacam tupper-ware sebagai tempat meminum daripada menggunakan 

gelas berbahan serat yang bisa digunakan beberapa kali, menggunakan kertas tissue 

berbahan daur ulang dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itulah yang akan membentuk 

sebuah kepuasan emosional terhadap sebuah merek dari konsumen yang bersangkutan, 

yang pada tahap selanjutnya akan mempunyai dampak positif terhadap brand loyalty, 

dimana konsumen secara afektif akan semakin mencintai merek yang bersangkutan. Atas 

dasar hal tersebut, maka Starbucks Coffee harus tetap terus mempertahankan citra merek 

yang sudah sekian lama terbentuk.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh brand image, trust in 

brand, customer satisfaction terhadap brand loyalty, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut, yaitu : 

1. Brand image tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand loyalty pada 

Starbucks Coffee, trust in brand memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand 

loyalty pada Starbucks Coffee, dan customer satisfaction memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap brand loyalty pada Starbucks Coffee 

2. Brand image tidak memilik pengaruh yang signifikan terhadap brand loyalty, karena 

berdasarkan literatur penelitian yang dilakukan oleh Stephen Laison Sondoh JR. 

(2009), peneliti kemudian menemukan bahwa brand image tidak memiliki pengaruh 

secara langsung, tetapi memiliki hubungan mediasi terlebih dahulu terhadap 

customer satisfaction, baru kemudian mempengaruhi brand loyalty pada Starbucks 

Coffee, yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  

3. Dari ketiga anteseden yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu brand image, trust in 

brand, dan customer satisfaction, ternyata berdasarkan standardized coefficients 

yang dihasilkan dari uji t, ditemukan bahwa faktor yang paling berpengaruh 

signifikan terhadap brand loyalty adalah customer satisfaction. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut beberapa saran 

yang dapat dilakukan oleh Starbucks Coffee demi mempertahankan brand loyalty yang 

telah sekian lama terbentuk, yaitu : 

1. Starbucks Coffee harus terus meningkatkan kepercayaan terhadap merek yang sudah 

tertanam di benak para konsumennya. Peningkatan kepercayaan tersebut bisa 

dilakukan dengan cara-cara seperti tetap terus menjaga kualitas biji kopi yang akan 

digunakan, meningkatkan mutu produk yang dapat dilakukan dengan cara 

memberikan pelatihan-pelatihan kepada para barista atau para pembuat kopi di 

Starbucks Coffee, serta tidak lupa untuk terus menjaga kualitas pelayan yang 

dilakukan di dalam setiap gerai Starbucks Coffee 

2. Dalam hubungannya dengan customer satisfaction hal-hal yang dapat dilakukan 

Starbukcs Coffee adalah untuk senantiasa meningkatkan terus kualitas produk prima 

agar apa yang kosumen harapakan dapat benar-benar mereka dapatkan, serta kualitas 

non-produk yang menjadi sarana pendukungnya, seperti pelayanan yang ramah, 

layout ruangan, dan atmosphere ruangan.  

3. Starbucks Coffee juga harus senantiasa menjaga citra merek yang sudah sekian lama 

terbentuk, karena seperti sudah dijelaskan sebelumnya, walaupun tidak mempunyai 

pengaruh langsung, tetapi brand image ternyata mempunyai pengaruh terlebih 

dahulu terhadap customer satisfaction, yang hal ini berarti pengelolaan hal-hal 

seperti konsep personalitas, ekslusifitas tetap harus dijaga, selain itu seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya, go-green campaign yang sudah dilakukan juga harus 

tetap ditingkatkan kualitasnya, baik itu yang sudah diterapkan seperti penawaran 
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penggunaan mug daripada gelas berbahan serat (khusus bagi konsumen yang 

mengkonsumsi di dalam gerai), penawaran pemotongan harga bagi konsumen yang 

mau membeli semacam tupper-ware sebagai tempat meminum daripada 

menggunakan gelas berbahan serat yang bisa digunakan beberapa kali, maupun yang 

belum dilakukan. 

4. Seperti yang terungkap dalam kesimpulan penelitian ini bahwa terdapat faktor 

mediasi yang terjadi terlebih dahulu antara brand image dan customer satisfaction 

terhadap brand loyalty, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat ditelaah 

lebih lanjut mengenai pengaruh faktor mediasi tersebut.  
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LAMPIRAN 1 :  UJI VALIDTAS DAN RELIABILITAS PRE-TEST 

1. UJI VLIDITAS DAN RELIABILITAS PRE-TEST VARIABEL  BRAND 

IMAGE 

 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .571 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 37.647 

df 15 

Sig. .001 

 
 

Anti-image Matrices  

  BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 

Anti-image Covariance BI1 .567 -.284 -.249 .201 -.153 -.058 

BI2 -.284 .594 .099 -.213 -.009 -.007 

BI3 -.249 .099 .699 -.189 -.037 .038 

BI4 .201 -.213 -.189 .494 -.256 -.166 

BI5 -.153 -.009 -.037 -.256 .606 .067 

BI6 -.058 -.007 .038 -.166 .067 .914 

Anti-image Correlation BI1 .464a -.490 -.395 .379 -.260 -.080 

BI2 -.490 .604a .154 -.394 -.016 -.009 

BI3 -.395 .154 .628a -.321 -.057 .047 

BI4 .379 -.394 -.321 .509a -.468 -.247 

BI5 -.260 -.016 -.057 -.468 .698a .091 

BI6 -.080 -.009 .047 -.247 .091 .599a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities  

 Initial Extraction 

BI1 1.000 .704 

BI2 1.000 .531 

BI3 1.000 .472 

BI4 1.000 .728 

BI5 1.000 .563 

BI6 1.000 .590 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained  

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.520 41.994 41.994 2.520 41.994 41.994 

2 1.069 17.813 59.807 1.069 17.813 59.807 

3 .880 14.673 74.480    

4 .758 12.635 87.115    

5 .519 8.643 95.758    

6 .255 4.242 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS PENGARUH..., Wisnhu Aryasena, Ma.-IBS, 2010



Component Matrix a 

 Component 

 1 2 

BI1 .630 -.555 

BI2 .722 -.102 

BI3 .645 -.235 

BI4 .726 .448 

BI5 .749 .040 

BI6 .312 .702 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 
 

Rotated Component Matrix a 

 Component 

 1 2 

BI1 .820 -.177 

BI2 .679 .264 

BI3 .678 .110 

BI4 .415 .746 

BI5 .634 .401 

BI6 -.071 .765 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 

iterations. 
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Component Transformation 

Matrix  

Compo

nent 1 2 

1 .873 .488 

2 -.488 .873 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization.  

 

 

 
Reliability 

Scale : ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.680 6 

 
 

 

ANALISIS PENGARUH..., Wisnhu Aryasena, Ma.-IBS, 2010



2. UJI VLIDITAS DAN RELIABILITAS PRE-TEST VARIABEL TRUST IN 

BRAND 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .538 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 36.256 

df 15 

Sig. .002 

 
 

Anti-image Matrices  

  TIB1 TIB2 TIB3 TIB4 TIB5 TIB6 

Anti-image Covariance TIB1 .821 .023 .020 .004 .000 -.164 

TIB2 .023 .681 .172 -.269 -.088 .211 

TIB3 .020 .172 .790 -.290 -.092 .011 

TIB4 .004 -.269 -.290 .737 .121 -.152 

TIB5 .000 -.088 -.092 .121 .528 -.284 

TIB6 -.164 .211 .011 -.152 -.284 .395 

Anti-image Correlation TIB1 .786a .031 .025 .005 .000 -.287 

TIB2 .031 .492a .235 -.380 -.147 .408 

TIB3 .025 .235 .545a -.380 -.142 .019 

TIB4 .005 -.380 -.380 .310a .194 -.282 

TIB5 .000 -.147 -.142 .194 .574a -.622 

TIB6 -.287 .408 .019 -.282 -.622 .556a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities  

 Initial Extraction 

TIB1 1.000 .356 

TIB2 1.000 .516 

TIB3 1.000 .550 

TIB4 1.000 .798 

TIB5 1.000 .597 

TIB6 1.000 .789 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained  

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Cumulative % 

1 2.294 38.228 38.228 2.294 38.228 38.228 36.768

2 1.312 21.873 60.101 1.312 21.873 60.101 60.101

3 .889 14.811 74.911     

4 .737 12.288 87.199     

5 .528 8.793 95.993     

6 .240 4.007 100.000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix a 

 Component 

 1 2 

TIB1 .584 -.122 

TIB2 -.582 .420 

TIB3 .460 .582 

TIB4 .149 .881 

TIB5 .769 -.073 

TIB6 .888 -.030 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 
 

Rotated Component Matrix a 

 Component 

 1 2 

TIB1 .594 .058 

TIB2 -.681 .227 

TIB3 .265 .692 

TIB4 -.121 .885 

TIB5 .756 .160 

TIB6 .856 .237 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 

iterations. 
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Component Transformation 

Matrix  

Compo

nent 1 2 

1 .954 .299 

2 -.299 .954 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization.  

 
 

Reliability 

Scale : ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.472 6 
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3. UJI VLIDITAS DAN RELIABILITAS PRE-TEST VARIABEL CUSTOMER 

SATISFACTION 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .787 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 37.968 

df 10 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices  

  CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 

Anti-image Covariance CS1 .658 .052 -.116 -.159 -.138 

CS2 .052 .781 .017 -.186 -.141 

CS3 -.116 .017 .585 -.216 -.100 

CS4 -.159 -.186 -.216 .479 -.094 

CS5 -.138 -.141 -.100 -.094 .675 

Anti-image Correlation CS1 .815a .072 -.186 -.283 -.207 

CS2 .072 .755a .025 -.305 -.195 

CS3 -.186 .025 .789a -.408 -.160 

CS4 -.283 -.305 -.408 .744a -.165 

CS5 -.207 -.195 -.160 -.165 .847a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities  

 Initial Extraction 

CS1 1.000 .524 

CS2 1.000 .325 

CS3 1.000 .600 

CS4 1.000 .721 

CS5 1.000 .545 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.714 54.287 54.287 2.714 54.287 54.287 

2 .839 16.783 71.070    

3 .578 11.562 82.632    

4 .520 10.392 93.024    

5 .349 6.976 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix a 

 Component 

 1 

CS1 .724 

CS2 .570 

CS3 .774 

CS4 .849 

CS5 .738 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
 

Reliability 

Scale : ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.763 5 
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4. UJI VLIDITAS DAN RELIABILITAS PRE-TEST VARIABEL BRAND 

LOYALTY 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .758 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 45.671 

df 10 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices  

  BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 

Anti-image Covariance BL1 .762 -.164 .070 -.191 -.010 

BL2 -.164 .507 -.076 .020 -.204 

BL3 .070 -.076 .604 -.047 -.193 

BL4 -.191 .020 -.047 .640 -.171 

BL5 -.010 -.204 -.193 -.171 .382 

Anti-image Correlation BL1 .748a -.263 .103 -.273 -.019 

BL2 -.263 .766a -.137 .035 -.465 

BL3 .103 -.137 .798a -.075 -.403 

BL4 -.273 .035 -.075 .792a -.345 

BL5 -.019 -.465 -.403 -.345 .714a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities  

 Initial Extraction 

BL1 1.000 .328 

BL2 1.000 .653 

BL3 1.000 .520 

BL4 1.000 .527 

BL5 1.000 .770 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.798 55.957 55.957 2.798 55.957 55.957 

2 .884 17.685 73.641    

3 .604 12.073 85.714    

4 .447 8.938 94.652    

5 .267 5.348 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix a 

 Component 

 1 

BL1 .573 

BL2 .808 

BL3 .721 

BL4 .726 

BL5 .877 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
 

Reliablility 

Scale : ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.796 5 
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LAMPIRAN 2 :  UJI VALIDTAS DAN RELIABILITAS HASIL     

   ANALISIS DATA  

1. UJI VLIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL BRAND IMAGE 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .719 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 73.866 

df 15 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices  

  BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 

Anti-image Covariance BI1 .774 -.203 -.199 .049 -.082 -.033 

BI2 -.203 .685 -.122 -.188 -.127 -.112 

BI3 -.199 -.122 .810 -.045 -.075 -.044 

BI4 .049 -.188 -.045 .808 -.176 -.125 

BI5 -.082 -.127 -.075 -.176 .832 .098 

BI6 -.033 -.112 -.044 -.125 .098 .923 

Anti-image Correlation BI1 .703a -.279 -.252 .062 -.102 -.039 

BI2 -.279 .718a -.164 -.253 -.169 -.140 

BI3 -.252 -.164 .769a -.055 -.091 -.051 

BI4 .062 -.253 -.055 .693a -.215 -.145 

BI5 -.102 -.169 -.091 -.215 .732a .111 

BI6 -.039 -.140 -.051 -.145 .111 .670a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities  

 Initial Extraction 

BI1 1.000 .463 

BI2 1.000 .598 

BI3 1.000 .432 

BI4 1.000 .407 

BI5 1.000 .490 

BI6 1.000 .846 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained  

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.229 37.143 37.143 2.229 37.143 37.143 

2 1.008 16.793 53.936 1.008 16.793 53.936 

3 .950 15.841 69.777    

4 .663 11.053 80.830    

5 .630 10.495 91.325    

6 .520 8.675 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix a 

 Component 

 1 2 

BI1 .643 -.223 

BI2 .772 .041 

BI3 .636 -.166 

BI4 .593 .237 

BI5 .577 -.396 

BI6 .361 .846 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 
 

Rotated Component Matrix a 

 Component 

 1 2 

BI1 .675 .087 

BI2 .672 .381 

BI3 .643 .136 

BI4 .425 .476 

BI5 .693 -.097 

BI6 -.054 .918 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 

iterations. 
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Component Transformation 

Matrix  

Compo

nent 1 2 

1 .895 .446 

2 -.446 .895 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization.  

 
 

 

2. UJI VLIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL BRAND IMAGE  

SETELAH DROP 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .718 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 66.341 

df 10 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices  

  BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 

Anti-image Covariance BI1 .776 -.211 -.202 .046 -.080 

BI2 -.211 .699 -.131 -.212 -.119 

BI3 -.202 -.131 .812 -.052 -.071 

BI4 .046 -.212 -.052 .825 -.169 

BI5 -.080 -.119 -.071 -.169 .842 

Anti-image Correlation BI1 .691a -.287 -.254 .057 -.099 

BI2 -.287 .702a -.173 -.279 -.156 

BI3 -.254 -.173 .758a -.063 -.086 

BI4 .057 -.279 -.063 .685a -.202 

BI5 -.099 -.156 -.086 -.202 .779a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Communalities  

 Initial Extraction 

BI1 1.000 .429 

BI2 1.000 .590 

BI3 1.000 .417 

BI4 1.000 .339 

BI5 1.000 .378 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.153 43.066 43.066 2.153 43.066 43.066 

2 .952 19.049 62.115    

3 .716 14.326 76.441    

4 .657 13.137 89.578    

5 .521 10.422 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 
 

Component Matrix a 

 Component 

 1 

BI1 .655 

BI2 .768 

BI3 .646 

BI4 .582 

BI5 .615 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Reliablility 

Scale : ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.663 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANALISIS PENGARUH..., Wisnhu Aryasena, Ma.-IBS, 2010



3. UJI VLIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL TRUST IN BRAND 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .572 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 96.673 

df 15 

Sig. .000 

 
 
 
 

Anti-image Matrices  

  TIB1 TIB2 TIB3 TIB4 TIB5 TIB6 

Anti-image Covariance TIB1 .815 -.063 -.196 -.007 -.044 -.110 

TIB2 -.063 .751 -.273 -.089 -.110 .200 

TIB3 -.196 -.273 .719 -.022 -.066 -.053 

TIB4 -.007 -.089 -.022 .981 .050 -.049 

TIB5 -.044 -.110 -.066 .050 .595 -.337 

TIB6 -.110 .200 -.053 -.049 -.337 .572 

Anti-image Correlation TIB1 .750a -.081 -.256 -.008 -.064 -.162 

TIB2 -.081 .464a -.372 -.103 -.165 .306 

TIB3 -.256 -.372 .643a -.026 -.102 -.083 

TIB4 -.008 -.103 -.026 .502a .065 -.065 

TIB5 -.064 -.165 -.102 .065 .573a -.577 

TIB6 -.162 .306 -.083 -.065 -.577 .509a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities  

 Initial Extraction 

TIB1 1.000 .451 

TIB2 1.000 .709 

TIB3 1.000 .654 

TIB4 1.000 .100 

TIB5 1.000 .706 

TIB6 1.000 .800 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained  

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.045 34.091 34.091 2.045 34.091 34.091 

2 1.375 22.922 57.013 1.375 22.922 57.013 

3 .972 16.196 73.209    

4 .731 12.184 85.394    

5 .533 8.875 94.269    

6 .344 5.731 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix a 

 Component 

 1 2 

TIB1 .663 .106 

TIB2 .359 .762 

TIB3 .676 .444 

TIB4 .119 .293 

TIB5 .754 -.372 

TIB6 .661 -.602 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 
 

Rotated Component Matrix a 

 Component 

 1 2 

TIB1 .519 .426 

TIB2 -.074 .839 

TIB3 .360 .724 

TIB4 -.045 .313 

TIB5 .838 .059 

TIB6 .875 -.186 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 

iterations. 
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Component Transformation 

Matrix  

Compo

nent 1 2 

1 .863 .504 

2 -.504 .863 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization.  
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4. UJI VLIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL TRUST IN BRAND   

SETELAH DROP 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .609 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 68.812 

df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices  

  TIB1 TIB3 TIB5 TIB6 

Anti-image Covariance TIB1 .820 -.258 -.055 -.104 

TIB3 -.258 .838 -.126 .024 

TIB5 -.055 -.126 .613 -.349 

TIB6 -.104 .024 -.349 .632 

Anti-image Correlation TIB1 .690a -.311 -.078 -.145 

TIB3 -.311 .641a -.175 .032 

TIB5 -.078 -.175 .588a -.560 

TIB6 -.145 .032 -.560 .576a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Communalities  

 Initial Extraction 

TIB1 1.000 .416 

TIB3 1.000 .343 

TIB5 1.000 .640 

TIB6 1.000 .583 
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Communalities  

 Initial Extraction 

TIB1 1.000 .416 

TIB3 1.000 .343 

TIB5 1.000 .640 

TIB6 1.000 .583 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.983 49.569 49.569 1.983 49.569 49.569 

2 .981 24.517 74.086    

3 .644 16.112 90.198    

4 .392 9.802 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix a 

 Component 

 1 

TIB1 .645 

TIB3 .586 

TIB5 .800 

TIB6 .764 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Reliablility 

Scale : ALL VARIABLES 

 
 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.630 4 
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5. UJI VLIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL CUSTOMER 

SATISFACTION 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .815 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 120.213 

df 10 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices  

  CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 

Anti-image Covariance CS1 .604 -.078 -.121 -.172 -.169 

CS2 -.078 .815 -.028 -.057 -.156 

CS3 -.121 -.028 .768 -.130 -.089 

CS4 -.172 -.057 -.130 .613 -.165 

CS5 -.169 -.156 -.089 -.165 .590 

Anti-image Correlation CS1 .803a -.112 -.178 -.283 -.283 

CS2 -.112 .855a -.036 -.080 -.225 

CS3 -.178 -.036 .859a -.189 -.132 

CS4 -.283 -.080 -.189 .805a -.275 

CS5 -.283 -.225 -.132 -.275 .793a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities  

 Initial Extraction 

CS1 1.000 .621 

CS2 1.000 .350 

CS3 1.000 .427 

CS4 1.000 .610 

CS5 1.000 .637 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.644 52.880 52.880 2.644 52.880 52.880 

2 .790 15.808 68.687    

3 .632 12.641 81.328    

4 .474 9.486 90.815    

5 .459 9.185 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix a 

 Component 

 1 

CS1 .788 

CS2 .591 

CS3 .653 

CS4 .781 

CS5 .798 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Reliablility 

Scale : ALL VARIABLES 

 
 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.754 5 
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6. UJI VLIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL BRAND LOYALTY 

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .874 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 281.863 

df 10 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices  

  BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 

Anti-image Covariance BL1 .398 -.113 -.089 -.116 .024 

BL2 -.113 .400 -.089 -.074 -.104 

BL3 -.089 -.089 .344 -.129 -.082 

BL4 -.116 -.074 -.129 .339 -.060 

BL5 .024 -.104 -.082 -.060 .688 

Anti-image Correlation BL1 .871a -.283 -.240 -.317 .046 

BL2 -.283 .885a -.240 -.201 -.198 

BL3 -.240 -.240 .862a -.378 -.168 

BL4 -.317 -.201 -.378 .857a -.123 

BL5 .046 -.198 -.168 -.123 .915a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities  

 Initial Extraction 

BL1 1.000 .721 

BL2 1.000 .746 

BL3 1.000 .783 

BL4 1.000 .782 

BL5 1.000 .449 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.481 69.617 69.617 3.481 69.617 69.617 

2 .650 13.006 82.623    

3 .325 6.508 89.130    

4 .298 5.955 95.086    

5 .246 4.914 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix a 

 Component 

 1 

BL1 .849 

BL2 .863 

BL3 .885 

BL4 .885 

BL5 .670 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Reliablility 

Scale : ALL VARIABLES 

 
 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.889 5 
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LAMPIRAN 3 :  MODEL PERSAMAAN REGRESI 

Persamaan Regresi Sebelum Adjustment 

 

Variables Entered/Removed  

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 M_CS, M_TIB, 

M_BIa 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .820a .672 .661 .52764 .672 65.441 3 96 .000 

a. Predictors: (Constant), M_CS, M_TIB, M_BI 

b. Dependent Variable: M_BL 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 54.657 3 18.219 65.441 .000a 

Residual 26.727 96 .278   

Total 81.384 99    

a. Predictors: (Constant), M_CS, M_TIB, M_BI 

b. Dependent Variable: M_BL 
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Coefficients a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.148 .633  -3.395 .001   

M_BI -.071 .152 -.040 -.470 .639 .481 2.081 

M_TIB .683 .134 .411 5.116 .000 .530 1.886 

M_CS .802 .114 .545 7.058 .000 .574 1.742 

a. Dependent Variable: M_BL 

 
 

Collinearity Diagnostics a 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) M_BI M_TIB M_CS 

1 1 3.987 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .006 26.861 .82 .00 .03 .35 

3 .005 29.764 .10 .02 .60 .54 

4 .003 37.362 .08 .97 .37 .11 

a. Dependent Variable: M_BL 

 
 

Casewise Diagnostics a 

Case 

Number Std. Residual M_BL Predicted Value Residual 

7 -4.408 4.00 6.3260 -2.32602 

12 -3.143 3.20 4.8584 -1.65843 

a. Dependent Variable: M_BL 
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Residuals Statistics a 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.6938 7.0131 5.8580 .74303 100 

Residual -2.32602 1.10618 .00000 .51958 100 

Std. Predicted Value -4.258 1.555 .000 1.000 100 

Std. Residual -4.408 2.096 .000 .985 100 

a. Dependent Variable: M_BL 

 

 
 Charts 
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Persamaan Regresi Setelah Adjustment 

 

Variables Entered/Removed  

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 M_CS, M_TIB, 

M_BIa 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .862a .743 .734 .43988 .743 90.389 3 94 .000 

a. Predictors: (Constant), M_CS, M_TIB, M_BI 

b. Dependent Variable: M_BL 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 52.470 3 17.490 90.389 .000a 

Residual 18.189 94 .193   

Total 70.658 97    

a. Predictors: (Constant), M_CS, M_TIB, M_BI 

b. Dependent Variable: M_BL 
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Coefficients a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.236 .528  -4.234 .000   

M_BI .064 .131 .038 .492 .624 .456 2.191 

M_TIB .633 .112 .408 5.667 .000 .529 1.892 

M_CS .742 .099 .531 7.523 .000 .549 1.820 

a. Dependent Variable: M_BL 

 
 

Collinearity Diagnostics a 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) M_BI M_TIB M_CS 

1 1 3.987 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .006 26.881 .90 .01 .06 .23 

3 .004 29.893 .03 .01 .62 .59 

4 .003 38.064 .06 .98 .32 .18 

a. Dependent Variable: M_BL 

 
 

Residuals Statistics a 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.7675 6.9745 5.9041 .73548 98 

Residual -1.26765 1.08715 .00000 .43303 98 

Std. Predicted Value -4.265 1.455 .000 1.000 98 

Std. Residual -2.882 2.471 .000 .984 98 

a. Dependent Variable: M_BL 
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Charts 
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LAMPIRAN 4 :  KUESIONER 

 

KUESIONER MEREK, KEPUASAN 

DAN LOYALITAS  STARBUCKS COFFEE 

 

 

Kepada responden yang terhormat, 

Saya adalah mahasiswa tingkat akhir STIE Indonesia Banking School yang sedang 

menyusun skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Brand Image, Trust In Brand, dan 

Customer Satisfaction Terhadap Brand Loyalty Starbucks Coffee (Studi Kasus Starbucks 

Coffee Cabang Teras Kota, BSD).”  

Untuk penyusunan skripsi ini saya membutuhkan sejumlah data yang diperlukan 

dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu saya mohon kesediaan anda untuk mengisi 

kuesioner yang sudah terlampir dibawah ini.  

Adapun karena sifatnya yang anonim, maka kerahasiaan data dalam pengisian 

kuesioner ini akan terjamin sepenuhnya dan hanya digunakan demi kepentingan penulisan 

karya ilmiah ini saja. Atas kesediaan dan waktu yang diberikan untuk mengisi kuesioner 

ini saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

Jakarta, July 2010 

Peneliti.  

 

 

 

   Wisnhu Aryasena 
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PETUNJUK PENGISIAN 

1.  Kuesioner ini terdiri dari lima bagian. Baca dan pahami baik-baik setiap pernyataan 

sebelum anda memberikan jawaban. 

2.  Berikan tanda silang (X) pada lembar jawaban yang telah tersedia, dengan ketentuan: 

 a. Multiple choice (untuk pengisisan karakteristik responden) 

b. Pengisian dengan angka, 1       7 

 ( Untuk 1 = tidak setuju  sampai dengan  7 = setuju )  

3.  Apabila anda akan mengganti jawaban, maka beri tanda sama dengan (=) pada 

jawaban yang salah, kemudian pilihlah yang lebih tepat menurut anda.  

4.  Tidak ada jawaban yang salah atau benar, karena setiap orang memiliki jawaban 

yang berbeda-beda. Jawaban yang terbaik adalah jawaban yang sesuai dengan 

keadaan dan perasaan anda yang sebenarnya.  

 

Beri tanda (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar 

1. Jenis Kelamin 

a. Laki-laki  b. Perempuan 

2.  Usia anda : 

• Sebutkan (tahun kelahiran anda) : … 

3.  Pendidikan terakhir anda : 

a. SD-SMU   c. S1,S2,S3 

b. D1-D4   

4.  Jumlah pengeluaran setiap bulan : 

 a. < Rp. 500.000,- 

 b. Rp. 500.000,- s/d Rp.1.000.000,- 

 c. Rp. 1.000.001,- s/d Rp.1.500.000,- 

 d. Rp. 1.500.001,- s/d Rp.2.500.000,- 

 e. >Rp. 2.500.000,- 
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Pertanyaan Mengenai Brand Image 

NO PERTANYAAN 
SKALA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Menurut saya harga yang ditetapkan oleh 
Starbucks Coffee sesuai dengan kualitas 
produknya 

       

2 Saya selalu memilih Starbucks Coffee 
dibandingkan merek lainnya 

       

3 Menurut saya Starbucks Coffee memiliki 
personalitas merek 

       

4 Saya selalu merasa tertarik dengan merek 
Starbucks Coffee 

       

5 Saya mempunyai kesan eksklusif terhadap 
orang yang mengkonsumsi merek Starbucks 
Coffee 

       

6 Menurut saya merek Starbucks Coffee 
berbeda dengan merek-merek lainnya 

       

 

Pertanyaan Mengenai Trust In Brand 

NO PERTANYAAN 
SKALA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Starbucks Coffee merupakan merek yang 
sesuai dengan harapan saya 

       

2 Saya percaya terhadap merek Starbucks 
Coffee sebagai produsen kopi yang 
berkualitas 

       

3 Saya tidak pernah merasa kecewa terhadap 
merek Starbucks Coffee 

       

4 Starbucks Coffee merupakan merek yang 
menjamin kepuasan 

       

5 Starbucks Coffee dapat memenuhi kebutuhan 
saya 

       

6 Starbucks Coffee selalu melakukan problem-
handling yang memuaskan kepada 
konsumennya setiap ada masalah 
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Pertanyaan Mengenai Customer Satisfaction 

NO PERTANYAAN 
SKALA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Saya puas dengan merek Starbucks Coffee        

2 Jika saya mempunyai kesempatan lagi, saya 
akan memilih merek lain selain Starbucks 
Coffee 

       

3 Saya merasa tepat memilih Starbucks Coffee 
sebagai pilihan utama coffee shop 

       

4 Saya merasa menyesal dengan keputusan 
memilih Starbucks Coffee 

       

5 Saya merasa kecewa setelah mencoba merek 
Starbucks Coffee 

       

 

 

Pertanyaan Mengenai Brand Loyalty 

NO PERTANYAAN 
SKALA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Saya akan kembali mengkonsumsi merek 
Starbucks Coffee 

       

2 Starbucks Coffee akan selalu menjadi pilihan 
utama saya setiap memilih coffee shop 

       

3 Saya tidak akan memilih coffee shop lain jika 
terdapat Starbucks Coffee diantaranya 

       

4 Saya akan merekomendasikan Starbucks 
Coffee kepada kerabat saya 

       

5 Saya akan loyal terhadap merek Starbucks 
Coffee untuk kedepannya 
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KUESIONER MEREK, KEPUASAN 

DAN LOYALITAS  STARBUCKS COFFEE 

 

 

Kepada responden yang terhormat, 

 

Saya adalah mahasiswa tingkat akhir STIE Indonesia Banking School yang sedang 

menyusun skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Brand Image, Trust In Brand, dan 

Customer Satisfaction Terhadap Brand Loyalty Starbucks Coffee (Studi Kasus Starbucks 

Coffee Cabang Teras Kota, BSD).”  

Untuk penyusunan skripsi ini saya membutuhkan sejumlah data yang diperlukan 

dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu saya mohon kesediaan anda untuk mengisi 

kuesioner yang sudah terlampir dibawah ini.  

Adapun karena sifatnya yang anonim, maka kerahasiaan data dalam pengisian 

kuesioner ini akan terjamin sepenuhnya dan hanya digunakan demi kepentingan penulisan 

karya ilmiah ini saja. Atas kesediaan dan waktu yang diberikan untuk mengisi kuesioner 

ini saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, July 2010 

Peneliti.  

 

   Wisnhu Aryasena 
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PETUNJUK PENGISIAN 

 

1.  Kuesioner ini terdiri dari lima bagian. Baca dan pahami baik-baik setiap pernyataan 

sebelum anda memberikan jawaban. 

2.  Berikan tanda silang (X) pada lembar jawaban yang telah tersedia, dengan ketentuan: 

 a. Multiple choice (untuk pengisisan karakteristik responden) 

b. Pengisian dengan angka, 1       7

  ( Untuk 1 = tidak setuju  sampai dengan  7 = setuju )  

3.  Apabila anda akan mengganti jawaban, maka beri tanda sama dengan (=) pada 

jawaban yang salah, kemudian pilihlah yang lebih tepat menurut anda.  

4.  Tidak ada jawaban yang salah atau benar, karena setiap orang memiliki jawaban 

yang berbeda-beda. Jawaban yang terbaik adalah jawaban yang sesuai dengan 

keadaan dan perasaan anda yang sebenarnya.  

 

Beri tanda (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar 

1. Jenis Kelamin 

a. Laki-laki  b. Perempuan 

2.  Usia anda : 

• Sebutkan (tahun kelahiran anda) : … 

3.  Pendidikan terakhir anda : 

a. SD-SMU   c. S1,S2,S3 

b. D1-D4   

4.  Jumlah pengeluaran setiap bulan : 

 a. < Rp. 500.000,- 

 b. Rp. 500.000,- s/d Rp.1.000.000,- 

 c. Rp. 1.000.001,- s/d Rp.1.500.000,- 

 d. Rp. 1.500.001,- s/d Rp.2.500.000,- 

 e. >Rp. 2.500.000,- 
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Pertanyaan Mengenai Brand Image 

NO PERTANYAAN 
SKALA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Menurut saya harga yang ditetapkan oleh 
Starbucks Coffee sesuai dengan kualitas 
produknya 

       

2 Saya selalu memilih Starbucks Coffee 
dibandingkan merek lainnya 

       

3 Menurut saya Starbucks Coffee memiliki 
personalitas merek 

       

4 Saya selalu merasa tertarik dengan merek 
Starbucks Coffee 

       

5 Saya mempunyai kesan eksklusif terhadap 
orang yang mengkonsumsi merek Starbucks 
Coffee 

       

6 Menurut saya merek Starbucks Coffee 
berbeda dengan merek-merek lainnya 

       

 

 

Pertanyaan Mengenai Trust In Brand 

NO PERTANYAAN 
SKALA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Starbucks Coffee merupakan merek yang 
sesuai dengan harapan saya 

       

2 Saya percaya terhadap merek Starbucks 
Coffee sebagai produsen kopi yang 
berkualitas 

       

3 Saya tidak pernah merasa kecewa terhadap 
merek Starbucks Coffee 

       

4 Starbucks Coffee merupakan merek yang 
menjamin kepuasan 

       

5 Starbucks Coffee dapat memenuhi kebutuhan 
saya 

       

6 Starbucks Coffee selalu melakukan problem-
handling yang memuaskan kepada 
konsumennya setiap ada masalah 
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Pertanyaan Mengenai Customer Satisfaction 

NO PERTANYAAN 
SKALA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Saya puas dengan merek Starbucks Coffee        

2 Jika saya mempunyai kesempatan lagi, saya 
akan memilih merek lain selain Starbucks 
Coffee 

       

3 Saya merasa tepat memilih Starbucks Coffee 
sebagai pilihan utama coffee shop 

       

4 Saya merasa menyesal dengan keputusan 
memilih Starbucks Coffee 

       

5 Saya merasa kecewa setelah mencoba merek 
Starbucks Coffee 

       

 

 

Pertanyaan Mengenai Brand Loyalty 

NO PERTANYAAN 
SKALA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Saya akan kembali mengkonsumsi merek 
Starbucks Coffee 

       

2 Starbucks Coffee akan selalu menjadi pilihan 
utama saya setiap memilih coffee shop 

       

3 Saya tidak akan memilih coffee shop lain jika 
terdapat Starbucks Coffee diantaranya 

       

4 Saya akan merekomendasikan Starbucks 
Coffee kepada kerabat saya 

       

5 Saya akan loyal terhadap merek Starbucks 
Coffee untuk kedepannya 
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Pengalaman Organisasi 
 

• Panitia IBS Fashion Day, STIE – IBS, Jakarta. 

 

ANALISIS PENGARUH..., Wisnhu Aryasena, Ma.-IBS, 2010




