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ABSTRACT 

Today in the food service industry at Indonesia has experienced a very 
significant development, people who want to do things efficiently and effectively. This 
study was conducted to identify whether the quality of the service, the food quality, and 
brand image as forming on the brand loyalty of consumers who never consumed Pizza 
Hut Delivery. This research is quantitative descriptive. To measure this study using 155 
respondents using SEM calculation. The further analysis needed to detect true brand 
loyalty requires researchers to assess consumer beliefs, affect, and intention within the 
traditional consumer attitude structure.  

Results from this study is the quality of service and quality of food has positive 
effect on satisfaction and satisfaction also have a positive relationship with a 
willingness to pay a premium price, willingness to recommend and repurchase, the 
dimensions of brand loyalty also have a significant impact and a positive to brand 
image. 

Keywords: Food Quality, Service Quality, Satisfaction, Brand Image, Willingness 

to Pay Premium Prices, Willingness to Recommend, Repurchase Intention. 

I. PENDAHULUAN 

 Pada awalnya masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan budaya makanan 

cepat saji seperti ini tetapi terjadi modernisasi dan terpengaruh budaya luar yang 

sangat cepat membuat budaya fast food di Indonesia naik drastis terutama setelah 

tahun 1999. Setelah era reformasi banyak investor asing yang masuk ke Indonesia 

dengan membawa restoran fast food, seperti Mc Donnald, PHD Pizza, Burger King, 

dan Carls Jr. yang memang merupakkan brand asing yang berkembang di Indonesia. 

Seiring berjalannya waktu pembukaan gerai yang semakin banyak dan membuat 

konsumen memiliki opsi (pilihan) untuk memilih makanan yang disajikan secara cepat 

dan hanya perlu menunggu di rumah atau kantor.  

 Budaya service delivery semakin menjanjikan konsumen dalam memesan 

makananan. Melihat kegiatan masyarakat yang padat, keinginan akan sesuatu yang 

praktis dan efisien dalam waktu maka dari itu banyak layanan jasa melakukan expansi 

Food Quality..., Jozzy Ichsanu Ibrahim, Ma.-IBS, 2016



bisnis menjadi extention dari existing bisnis modelnya, dengan memberikan Service 

Delivery dan Drive thru Service untuk melayani pelanggannya.  

 Akan tetapi ada juga kegiatan food business yang menjadikan Service Delivery 

sebagai excisting bisnisnya yaitu dapat diambil contoh PHD. PHD memiliki konsep 

dengan melayani pelanggannya dengan sistem full Service Delivery, dan tidak 

melayani makan ditempat atau dinein. Berbeda dengan konsep Hybrid yang dapat 

melakukan 50% service delivery dan 50% dinein contohnya Domino’s Pizza. 

Berkembangnya kegiatan service delivery ini memliki pengaruh yang baik bagi 

masing– masing restoran, mulai dari penjualan dan menjaga loyalitas pelanggannya, 

dan bagi pelanggan dapat merasakan efisien waktu karena dengan konsep ini 

pelanggan tinggal menunggu untuk menikmati makanannya. Budaya makanan fast 

food memang terbukti praktis, dan kenyang. Kemudahan untuk makan dalam kondisi 

terdesak dan cepat merupakan keprakitsan yang ada pada gaya hidup masa kini. 

Sampai pada akhirnya terdapat statement yang mengatakan “Unhealthy Food it’s 

Tasty” dan pada kenyataannya statement ini menjadi maindset setiap orang sekarang 

ini. 

 

II. LANDASAN TEORI 

Teori Food Quality 

 Kualitas makanan telah diterima secara umum sebagai unsur dasar dari 

keseluruhan pengalaman Restoran Kivela et al., (1999); Raajpoot, (2002); Sulek & 

Hensley, (2004). Sedangkan menurut  Peri, (2006) Kualitas makanan dapat 

digambarkan sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan 

harapan konsumen. Lalu Sulek & Hensley, (2004) melihat bahwa relatif pentingnya 

makanan yang berkualitas, pengaturan fisik dan layanan restoran yang lengkap dapat 

disimpulkan bahwa kualitas makanan tampaknya menjadi prediktor yang paling 

signifikan dari kepuasan pelanggan dan mengulang niat pembelian kembali. Tinjauan 

menyeluruh dari literatur mengungkapkan bahwa deskripsi umum kualitas makanan 

antara peneliti berfokus pada (a) presentasi, (b) berbagai menu pilihan, (c) sehat, (d) 

rasa, (e) kesegaran, dan (f) suhu Namkung & Jang, (2007). 

 

Teori Service Quality 

 Kualitas layanan telah menjadi topik yang paling dieksplorasi dalam layanan 

pemasaran. Grönroos, (1984) mencatat bahwa kualitas layanan menggambarkan dua 

aspek yang agak berbeda dari membangun: dimensi teknis (Layanan inti yang 
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disediakan) dan dimensi yang fungsional (bagaimana layanan ini disediakan), dan 

Grönroos, (1984)menambahkan bahwa kualitas layanan, sebagai yang dirasakan oleh 

pelanggan adalah hasil dari perbandingan antara harapan pelanggan dan pengalaman 

nyata hidupnya. Kualitas produk tradisional dikaitkan dengan spesifikasi teknis barang, 

dengan kebanyakan definisi kualitas yang timbul dari sektor manufaktur mana kontrol 

kualitas telah menerima perhatian yang berkepanjangan dan penelitian. Lalu Bowen & 

Cummings (1990) menyatakan bahwa "suasana keseluruhan organisasi pelayanan, 

atmosfer atau nuansa pengaturan, sangat penting dalam membentuk dan karyawan 

sebagai garis depan harus memiliki sikap baik kepada pelanggan tentang proses dan 

hasil pelayanan" 

 

Teori Brand Image 

 Keller, (1993) menunjukkan bahwa kesetiaan merupakan sikap ke arah yang 

menguntungkan saat ini adalah mengulang pembelian merek yang dimanifestasikan 

dalam perilaku. Citra merek merupakan simbolisme pribadi yang konsumen 

mengasosiasikan dengan merek, yang terdiri dari semua informasi merek-terkait 

deskriptif dan evaluatif Iversen dan Hem, (2008). Ketika konsumen memiliki citra merek 

yang menguntungkan, pesan merek memiliki pengaruh kuat dibandingkan dengan 

pesan merek pesaing Hsieh dan Li, (2008). Oleh karena itu, citra merek merupakan 

faktor penentu penting dari perilaku pembeli Burmann et al., (2008).  

 

Teori Satisfaction 

 Jones & Sasser, (1995) menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan dan 

loyalitas adalah non-linear. Mereka mengukur kesetiaan sebagai pelanggan negara 

niat untuk membeli kembali mereka menemukan bahwa pindah pelanggan ke tingkat 

yang lebih tinggi kepuasan membantu mengembangkan kesetiaan jangka panjang 

(Oliver, 1999). Lalu Olsen & Johnson, (2003) menemukan hubungan positif antara 

kepuasan dan loyalitas dan menemukan bahwa ekuitas memiliki efek mediasi pada 

kesetiaan. Mereka mendefinisikan loyalitas sebagai membangun niat perilaku 

konsumen. (Homburg, Koschate, & Hoyer, 2005) 

 

Brand Loyalty 

 Loyalitas merek adalah pertimbangan utama ketika menempatkan nilai pada 

merek yang akan dibeli atau dijual karena dorangan dari pelanggan yang sangat loyal 

Aaker, (1995). Ada dua dimensi loyalitas pelanggan ialah perilaku dan sikap 
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Kandampully & Suhartanto, (2000). Sikap loyalitas menggambarkan perasaan yang 

menguntungkan seseorang tentang tujuan. Meskipun pelanggan tidak mengunjungi 

lagi ataupun kembali memakai produk tersebut, mereka akan memberikan informasi 

melalui (world of mouth) Nam, Ekinci, & Whyatt, (2011). Dimensi sikap, disisi lain, 

mengacu pada niat pelanggan untuk membeli kembali dan merekomendasikan, yang 

merupakan indikator yang baik dari pelanggan yang setia Getty dan Thompson, 

(1994). 

 Teori menyebutkan, jika konsumen yakin bahwa harga yang lebih tinggi 

mencerminkan kualitas yang lebih tinggi, maka harga premium menjadikan anggapan 

bahwa produk dalam kualitas yang lebih baik. (pengerjaan, bahan-bahan, rasa, dll) 

sehingga dapat meningkatkan konsumen Willingness To Pay Premium Barringer, 

(2013). Kesediaan untuk merekomendasikan adalah sebuah aktivitas yang terjadi 

setelah membeli barang atau jasa dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk 

mewakili dari loyalitas pelanggan. Molinari, (2004) & Zeithaml, (2000). 

 Lalu menurut Hanzaee & Andervazh, (2012) menyatakan ketika seorang 

konsumen sangat puas karena mendapatkan pengalaman yang relevan dengan apa 

yang diharapkan, tanpa diminta mereka akan dengan rela dan senang hati untuk 

memberikan kepercayaannya dengan mengeluarkan uang yang lebih banyak, membeli 

lebih sering dan bahkan mereka bersedia berbagi pengalaman positif kepada orang 

lain.  

 

2.6  Rerangka Konseptual 

Dampak Pengaruh Food Quality terhadap Satisfaction 

 Menurut Baker and Crompton (2000) menyebutkan food quality dan satisfaction 

memiliki peranan penting untuk mengetahui perilaku pelanggan terhadap sebuah 

restoran, dalam hal ini perilaku tersebut adalah loyalitas (Namkung & Jang, 2007). Lalu 

Potter & Hotchkiss, (1995) menyebutkan  faktor eksternal seperti ukuran, bentuk, 

warna, konsistensi, tekstur, dan rasa yang terjaga dengan baik kualitasnya akan 

membuat konsumen akan kembali dan puas akan apa yang telah diberi oleh restoran 

tersebut (Namkung & Jang, 2007). Telah ditemukan dalam berbagai studi sebelumnya 

bahwa semakin baik kualitas makanan yang disajikan, maka pelanggan akan semakin 

puas. Untuk itu dapat diduga bahwa : 

 

 H1 : Food Quality berpengaruh positif terhadap Satisfaction. 
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Dampak Pengaruh Service Quality terhadap Satisfaction 

 Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1994)  menyajikan sebuah hasil yang 

menyatakan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara persepsi pelanggan 

terhadap service quality dan satisfaction  Çerri, (2012). Hal ini didukung oleh penelitian 

Olsen, (2002); Gustafsson et al., (2005), Olorunniwo and Hsu, (2006); Rigopoulou et 

al., (2008)  yang menemukan bahwa service quality brerpengaruh positif terhadap 

satisfaction Çerri, (2012). Semakin baik kualitas servis yang diterima pelanggan, maka 

pelanggan akan semakin puas. Maka dari itu, dapat diduga bahwa : 

 H2 : Service Quality berpengaruh positif terhadap Satisfaction. 
 

 Dampak Pengaruh Satisfaction terhadap Brand Loyalty  

 Menurut Kuusik (2007), ada hubungan langsung antara loyalitas dan kepuasan. 

Pelanggan akan loyal jika mereka puas dengan produk atau jasa sedangkan jika tidak 

puas maka pelanggan akan berpindah  ke vendor lain. Jadi, kepuasan pelanggan 

dapat ditindak sebagai hubungan antara partisipasi pelanggan dan loyalitas. Kepuasan 

tidak harus selalu mempengaruhi loyalitas, tetapi umumnya mempengaruhi itu. Lalu 

menurut Gilbert & Veloutsou, (2006) menyebutkan bahwa kebanyakan penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan akan menyebabkan loyalitas 

pelanggan yang lebih tinggi, pada akhirnya menghasilkan kinerja perusahaan yang 

lebih baik dan juga terkait dengan hasil yang mendasar (Maizura & Rashid, 2015) 

Menurut Heskett (1997), Kepuasan pelanggan yang melewati ambang batas tertentu 

akan meningkat loyalitas pelanggan dengan cepat. Sejalan dengan argumen ‘ambang 

batas’ ini , telah ditemukan bahwa konsumen yang ' senang' memiliki probabilitas untuk 

memiliki daya ingat jauh lebih tinggi daripada mereka yang hanya sekedar puas. 

(Oliver, 1999).  

 Dengan melihat dari Satisfaction terhadap Loyalty membuat peneliti ingin 

memfokuskan pada dimensi yang terdapat di loyalty yaitu Willingness to pay premium, 

willingness to recommend, dan repurchase intention. Penelitian ini akan melhat 

dampak secara lebih detail antara satisfaction pada dimensinya loyalty. Lebih jauh lagi 

ada memang yang mengungkapkan argument secara spesifik  yaitu menurut Barsky & 

Nash, (2003) Young, (2000) Ketika seorang pelanggan puas terhadap satu merek, 

maka pelanggan tersebut akan merekomendasikan produk tersebut kepada kerabat 

atau pelanggan lainnya, dengan harapan mereka juga merasakan kepuasaan yang 

sama (barringer, 2013). Kepuasaan pada kualitas servis dapat menunjukkan pengaruh 

pada keinginan konsumen untuk kembali lagi dan kesiadaan konsumen untuk 

merekomendasi  Kepuasan konsumen diusulkan oleh Cardozo, (1965) menunjukkan 
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bahwa peningkatan kepuasan konsumen akan mempengaruhi perilaku pembelian 

kembali dan niat untuk membeli lagi produk lainnya (Namkung & Jang, 2007).  

 Maka dapat diduga bahwa satisfaction berdampak pada loyalty, loyalty sendiri 

dapat dipandang secara keseluruhan atau dengan spesifik pada dimensinya H.-J. Lee, 

Kumar, & Kim, (2010). Pada penelitian ini akan meninjau loyalty yang akan lebih detail 

maka akan kita hubungkan satisfaction  berdampak pada willingness to pay premium, 

willingness to recommend, dan repurchase intention : 

 H3A : Satisfaction berpengaruh positive terhadap willingness to pay premium. 

 H3B : Satisfaction berpengaruh positive terhadap willingness to recommend. 

 H3C : Satisfaction berpengaruh positive terhadap repurchase intention. 

 

 Dampak Pengaruh Brand Image Terhadap Brand Loyalty  

 Citra pada merek  (brand image) merupakan hal yang mendasar bagi brand 

loyalty, pada dasarnya ketika seorang sudah mempunyai persepsi yang lebih pada 

brand image  diproduk jasa/barang yang ada di pasar, maka akan dipastikan bahwa 

brand image sudah dicintai dan sudah melekat untuk menjadi brand loyalty di benak 

pelanggan. Kegiatan yang menunjang untuk menjadikan  brand loyalty karena adanya 

kualitas servis yang baik atau kualitas makanan yang baik dan enak dan hal lain yang 

dapat melekat di masyarakat.Dalam penelitian ini ditinjau lebih spesifik dari Brand 

Loyalty yaitu mencangkup dari Willingness to pay premium, Willingness to 

Recommend, dan Repurchase Intention karena ketiga hal ini merupakan indikator hasil 

yang dapat membuat efek pada pelanggan.   

 Secara umum, loyalitas merek berarti pembelian ulang suatu produk atau jasa 

berdasarkan kepuasan konsumen. Lalu Ehrenberg et al., (1990) menambahkan  

loyalitas merek merupakan faktor utama dalam meningkatkan pangsa pasar 

perusahaan karena ketika konsumen loyal kepada merek maka mereka akan membeli 

dan mempromosikan merek tertentu yang menghasilkan pertumbuhan pasar yang 

lebih tinggi dan profitabilitas.Sebuah merek yang populer tidak hanya menarik lebih 

banyak pelanggan, tetapi mereka juga memiliki loyalitas konsumen yang lebih besar 

untuk merek (H.-M. Lee et al., 2011). Selain itu, Semakin unggul brand image , maka 

semakin meningkat pula brand loyalty (Dalakas dan Levin, 2005). Maka dapat disebut 

bahwa : 

 H4A : Brand Image berpengaruh positif pada willingness to pay premium. 

 H4B : Brand Image berpengaruh positif pada willingness to recommend. 

 H4C : Brand Image berpengaruh positif pada repurchase intention. 
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Gambar 1 : model penelitian 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah pelanggan dari Pizza Hut Delivery 

(PHD), sehingga sasaran responden dari penelitian ini adalah konsumen yang pernah  

memesan delivery. Penjualan makan dan minum Pizza Hut Delivery (PHD). 

Desain Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian descriptive. Yaitu, jenis penelitian 

yang memiliki tujuan utama mendeskripsikan sesuatu biasanya karakteristik atau 

fungsi pasar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif 

yang dilakukan satu kali dalam satu periode (cross sectional design). Metode penelitian 

kuantitatif sendiri bertujuan untuk mengukur data dan biasanya ada dalam bentuk 

analisis statistik Malhotra, (2010). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode survey cara menyebarkan kuisioner kepada konsumen yang 

mengkonsumsi PHD dalam bentuk pertanyaan. Hasil dari data kuisioner kemudian 

diolah dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM). 

Dalam penelitian ini dibahas mengenai penelitian yang menghubungkan Pengaruh 

Service Quality dan Food Quality terhadap Satisfaction dan berdampak pada Loyalty. 

 

 

Metode Penghimpunan Data 

Sumber data yang dipakai dalam penlitian ini ada dua yaitu: 
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1. Data Primer 

 Data Primer merupakan penelitian yang diproleh dengan survei lapangan yang  

menggunakan metode kuisioner dalam pengumpulan data, baik secara online melalui 

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

pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dengan 

metode survei. Survei dilakukan dengan penyebaran kuisioner secara langsung dan 

menggunakan google drive kepada konsumen Pizza Hut Delivery (PHD).  

1. Data primer  

Ialah data yang dihasilkan langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk 

menjawab permasalahan penelitian Malhotra, (2010). Data primer didapat 

melalui kuisioner yang disebar secara langsung kepada responden maupun 

disebarkan secara online melalui Google Drive. Skala jawaban responden 

adalah 1 (sangat tidak setuju) sampai 7 (sangat setuju).  

2. Data Sekunder 

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

 media internet, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik 

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

 (2007) yang menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber 

 dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun 

 data tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder melalui 

 metode Literature Review yang berasal dari buku, Jurnal, artikel, website, koran 

 dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 

Populasi dan Sampel 

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

tergantung pada jumlah indikator kali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah 

sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = Indikator x (skala 5 - 10) 

Jumlah sampel =  31 x 5 =  155 

Sampel yang akan diteliti adalah para pelanggan PHD dengan kriteria pelanggan yang 

telah berumur 17 tahun hingga 30 tahun. Skala yang dipakai dalam measurement pada 

penelitian ini terdiri dari tujuh poin skala likert. Skala ini dipakai karena dapat 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sekelompok orang tentang 

suatu fenomena sosial (Hair, et. Al., 2010). 
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Operasional Variabel 

IV. Tabel 1 : Alat ukur yang dipergunakan pada kuesioner penelitian 

Variabel Alat Ukur 

Service 
Quality 
(SQ) 

 

(SQ1) Staff PHD ramah ketika Menerima pesanan 
(SQ2) Call Center PHD/PHD  senantiasa tersedia ketika Anda membutuhkannya 
(SQ3) Staf  PHD mampu menjawab setiap pertanyaan yang Anda ajukan tentang 

menu yang tersedia. 
(SQ4) PHD menyediakan informasi menu makanan secara memadai. 
(SQ5) PHD senantiasa menghantarkan pesanan saya secara tepat waktu. 
(SQ6) Pendapat saya secara keseluruhan tentang PHD sangat positif 

 
 

Food Quality 
(FQ) 

 
 
 

(FQ1)  Makanan yang disajikan PHD menarik secara visual.  
(FQ2) PHD menawarkan menu yang variatif.  
(FQ3) PHD menawarkan pilihan menu yang sehat  
(FQ4) PHD menyajikan makanan yang lezat  
(FQ5) PHD menawarkan makanan yang segar 
(FQ6) makanan PHD masih hangat ketika sampai ditempat tujuan 

Satisfaction 
(SAT) 

(SAT1) Dibandingkan dengan penyedia lain, saya sangat puas dengan PHD/PHD. 
(SAT2) Berdasarkan semua pengalaman saya dengan PHD, saya sangat puas. 
(SAT3) Saya puas dengan rasio harga / kualitas yang ditawarkan PHD. 
(SAT4) Secara umum, saya puas dengan layanan yang ditawarkan PHD. 
(SAT5) Secara umum, PHD  menawarkan layanan produk yang memuaskan. 

Willingness 
to Pay 

Premium 
(WTPP) 

(WTPP1) Adalah hal yang dapat diterima jika PHD menetapkan harga lebih tinggi 
dari layanan sejenis. 

(WTPP2) Saya bersedia untuk membayar lebih banyak untuk layanan PHD.  
(WTPP3) Saya bersedia untuk membayar lebih mahal untuk layanan PHD 

dibandingkan layanan sejenis. 
Repurchase 

Intention 
(RPI) 

(RPI1) Saya akan memesan kembali dari PHD dimasa akan datang. 
(RPI2) Saya tetap akan  memesan makanan dari PHD 

(RPI3) Saya berniat untuk membeli produk PHD secara teratur. 
(RPI4) Jika ada produk  baru PHD saya pasti akan membelinya  
(RPI5) Saya berniat untuk membeli PHD produk di masa depan . 

Willingness 
to 

Recommend 
(WTR) 

(WTR1)  Saya akan mengatakan hal-hal positif tentang PHD kepada orang lain  
(WTR2)  Saya akan merekomendasikan PHD untuk orang yang meminta saran  
(WTR3) Saya akan mengajak teman - teman  dan saudara saya untuk melakukan 

pemesanan dari PHD 
Brand Image 

(BI) 
(BI1) PHD memberikan kemudahan bagi pelanggannya.  
(BI2) PHD  Memiliki citra yang lebih tinggi. 
(BI3) PHD  ini memiliki citra yang berbeda dibandingkan dengan layanan sejenis. 

Sumber : Diolah oleh peneliti 
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V. Analisis dan Pembahasan 

Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan hasil penghimpunan data dari 155 responden dengan jumlah Pria 

94 dan Wanita 61 yang pernah membeli delivery service PHD, dan terdapat informasi 

mengenai, usia, dan jenis pekerjaan. Penggolongan yang dilakukan terhadap 

responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai 

gambaran responden sebagai objek penelitian. Gambaran umum dari responden 

sebagai obyek penelitian tersebut satu per satu dapat diuraikan seperti pada bagian 

berikut :  

 

 Seluruh reponden berjumlah 155 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis 

kelamin pria berjumlah 94 orang dan responden berjenis kelamin pria berjumlah 61 

orang dari. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia 

23-27 tahun dengan jumlah total 94 orang. Selamjutnya, mayoritas pendidikan terakhir 

responden adalah Strata 1 (S1) sejumlah 95 orang. Lalu dapat dilihat pekerjaan 

responden yang terbanyak adalah pelajar dengan jumlah 68 orang.  

 

Hasil analisi data 

Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variable memenuhi kriteria 

yang ditentukan (Factor Loading ≥ 0,05; Construct Realibility ≥ 0,70; Variance 

Extracted ≥ 0,50). Hasil pengolahan data output regression weights yang menunjukkan 

apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak dengan syarat (p-value  ≥ 

0,05). Setelah dilakukannya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 7 hipotesis ini 

semua didukung data.  
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Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektif dari Pengaruh 

Food Quality, Service Quality, Brand image dan Satisfaction terhadap Willingness To 

Pay Premium, Willlingness To Recommend, dan Repurchase Intention. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak 

PHD selaku penyedia jasa makanan cepat saji. Beberapa implikasi yang dapat 

diberikan kepada pihak manajemen PHD adalah sebagai berikut: 

1.  Persaingan di dunia food industry membuat penyedia jasa berlomba untuk 

melakukan banyak cara untuk memenangkan pasar. Dewasa ini pelanggan juga 

mementingkan food quality yang didapatkan sesuai dengan ekspetasi pelanggan. 

Food Quality yang diberikan oleh PHD harus dipertahankan dan ditingkatkan agar 

hasil yang diberikan kepada pelanggan dapat terus berjalan dengan maksimal. 

Kualitas makanan merupakkan salah satu yang harus memiliki standar yang baik di 

dunia Food Industry karena jika kualitas makanan terjaga dan memnuhi standar 

yang ada dengan tidak menambahkan bahan artificial, sampai ditempat dengan 

kondisi hangat, dan memenuhi standar gizi yang cukup maka dapat mempengaruhi 

pelanggan untuk membayar lebih dengan harga premium, merekomendasi kepada 

orang lain, dan pelanggan melakukan pembelian kembali. Maka dari itu PHD harus 

memberikan Food Quality yang optimal agar mendaptkan persepsi yang baik 

dibenak masyarakt dan juga pelanggan akan terus loyal kepada PHD. 

 

2.  Service Quality merupakan dasar bagi penyedia layanan jasa maupun produk, 

PHD merupakkan penyedia jasa dengan sistem delivery service dan memiliki tagline 
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30 menit sampai. Service Quality PHD harus sangat dijaga dan ditingkatkan mulai 

dari call canter untuk menangani pemesanan, proses pembuatan makanan hingga 

pengantaran untuk memberikan hasil terbaik dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh pelanggan karena sistem PHD pada saat menerima pemesanan 

ialah menggunakan telepon melalui call canter (1500600) dan pemesanan online 

langsung dari internet dengan signup untuk pelanggan baru yang nantinya akan di 

telepon oleh call canter untuk konfirmasi. Kegiatan  ini merupakan lini depan dari 

PHD, maka dari itu kegiatan ini harus dijaga dan dikondisikan semaksimal mungkin 

agar segala sesuatu mulai dari informasi menu dan pertanyaan lainnya dapat 

memenuhi ekspetasi pelanggan. Walaupun PHD selalu memberikan complement 

jika mengalami keterlambatan atau kesalahan dalam pengiriman pemesanan.  

 

3.  Brand Image merupakan keyakinan pelanggan terhadap suatu produk atau 

layanan jasa tertentu. PHD sudah memiliki brand image untuk layanan jasa 

makanan yang sangat tinggi dibandingkan layanan jasa sejenis karena PHD 

merupakkan eextention bussines dari Pizza Hut Indonesia. Ketika masyarakat ingin 

membeli suatu produk makanan pizza dengan system delivery service, PHD sudah 

menjadi top of mind dibenak masyarakat, karena keunggulan PHD mulai dari variant 

menu, layanan antar 30 menit sampai sudah menjadi brand image PHD. Segmen 

utama PHD merupakkan anak muda, keluarga dan orang kantoran. Menu party size 

yang dimiliki PHD dengan ukuran yang besar dan cocok untuk acara merupakkan 

salah satu kelebihan PHD di benak masyarakat. Maka dari itu PHD harus 

memberikan quality control pada makanan dan servicenya, agar persepsi pada 

benak masyarakat akan PHD dapat terus meningkat dan menjadi top of mind 

makanan pizza pada masyarakat Indonesia. 

VI. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

 Berdasarkan pada model structural dari tujuh hipotesis penelitian yang dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa food quality berpengaruh secara positif terhadap 

satisfaction, service quality berpengaruh secara positif terhadap satisfaction, 

satisfaction berpengaruh secara positif terhadap willingness to pay premium 

satisfaction berpengaruh secara positif terhadap willingness to  recommend, 

satisfaction berpengaruh secara positif terhadap repurchase intention, dan brand 

image berpengaruh secara positif terhadap brand loyalty. Dapat dikatakan semua ini 
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sesuai dengan ekspetasi bahwa kegiatan kegiatan full delivery service dapat 

dikembangkan dan mendapat respons yang baik dari pelanggan PHD. 

 

Saran  

Penelitian ini ingin memberikan saran yang membangun guna 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan dating. Oleh karena itu, 

beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan dan untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut : 

A. Untuk Pizza Hut Delivery 

1. Sebagai pihak penyedia jasa makanan dengan konsep delivery kepada 

 pelanggannya, PHD harus mempertahankan kegiatan Quality Control 

 terhadap produk yang di hasilkan sebelum keluar dari produksi, dengan 

 meningkatkan kegiatan ini dapat membuat kondisi pada Food Qualty  dapat 

 lebih terjada mulai dari rasa roti, saus, dan daging agar sesuai  dengan 

 standarnya. Bahan non artificial. 

2. Service Quality pada saat pengiriman dua pesanan atau lebih pada saat 

bersamaan, terdapat human error yang mengakitbatkan terjadinya kesalahan 

pada pesanan yang diterima pelanggan.  

3. Agar kegiatan untuk memaksimalkan Satisfaction terhadap Repurchase  

Intention, maka PHD dapat melakukan kegiatan member card yang bertujuan 

untuk memberikan promo tertentu dengan maksud agar pelanggan dapat 

kembali, dan terdapat potongan harga, dan promo tertentu bertujuan untuk 

melakukan Repurchase Intention 

4. Brand Image pada repurchase intention dapat dilakukan kegiatan dengan 

”Make Your Pizza with Your Own Way” dengann harga yang telah di tentukan. 

Kegiatan dengan tema tersebut dapat melihat apakah pelanggan dapat 

membeli dengan, dan dapat mendongkrak kegiatan brand Image pada 

repurchase intention dibenak pelanggan akan PHD karena sampai saat ini bisa 

kita lihat bahwa tidak ada layanan jasa makanan cepat saji dengan konsep Full 

Delivery Service.  

 

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

 Melakukan penelitan dengan model seperti ini dengan 

mengimplentasikan kepada layanan jasa makan lokal, dan mengembangkan 

kegitan yang dapat diolah dengan model ini. 
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LAMPIRAN 

Tabel 2 : Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

 

Variabel 

 

Indikator 

Uji validitas Uji Reabilitas 

 

 

Factor 

Loading 

 

Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 

      

Service 
Quality 

 

SQ1 0.810 Valid  
 
 

0.543 

 
 
 

0,876 

SQ2 0.791 Valid 
SQ3 0.697 Valid 
SQ4 0.649 Valid 
SQ5 0.632 Valid 
SQ6 0.819 Valid 

Food quality 

FQ1 0.734 Valid  
 

0.502 

 
 

0,858 
FQ2 0.708 Valid 
FQ3 0.683 Valid 
FQ4 0.732 Valid 
FQ5 0.737 Valid 
FQ6 0.653 Valid 

Satisfaction 

SAT1 0.811 Valid  
 

0.640 

 
 

0.898 
SAT2 0.889 Valid 
SAT3 0.700 Valid 
SAT4 0.839 Valid 
SAT5 0.748 Valid 

Willingness 
To Pay 

Premium 

WTPP1 0.761 Valid  
0.755 

 
0.902 WTPP2 0.929 Valid 

WTPP3 0.907 Valid 

Repurchase 
Intention 

RPI1 0.757 Valid  
 

0.563 

 
 

0.794 RPI2 0.718 Valid 

RPI5 0.774 Valid 
Willingness 

To 
Recomend 

WTR1 0.774 Valid  
0.667 

 
0.857 WTR2 0.823 Valid 

WTR3 0.852 Valid 

Brand 
Image 

BI1 0.789 Valid  
0.665 

 
0.856 BI2 0.866 Valid 

BI3 0.789 Valid 
 Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 18 dan Ms 

Excel 200 
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Tabel 3  Hasil Output Regression 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 Sat <---  Food  Qual 0,697 *** Didukung Data 

2 Sat <--- Service Qual 0,433 *** Didukung Data 

3 WTPP <--- Sat 0,648 *** Didukung Data 

4 WTR <--- Sat 0,599 *** Didukung Data 

5 RPI <--- Sat 0,497 *** Didukung Data 

6 WTPP <--- BI 0,589 *** Didukung Data 

7 WTR <--- BI 0,600 *** Didukung Data 

8 RPI <--- BI 0,782 *** Didukung Data 
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