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ABSTRACT 

 

With a high market demand on motorcycle nowadays, producers are required 

to compete to meet consumer's expectations. This research was conducted to identify 

the effect of brand equity and consumer satisfaction towards brand loyalty from the 

consumer who use 250 cc. Kawasaki ninja motorcycle. This research was a 

quantitative descriptive research. There were 152 respondents which were gathered 

by convenience sampling. The results showed that physical quality, staff behaviour, 

ideal self congruence and brand identification had a positive and significant affect 

toward consumer satisfaction. Furthermore, this research also showed that consumer 

satisfaction had a positive and significant effect on brand loyalty. 

Keywords: Brand Equity, Consumer Satisfaction, Brand Loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Pada perkembangan zaman saat ini manusia dituntut untuk dapat bergerak 

dengan cepat dalam menjalankan segala aktivitas kesehariannya dan 

menyebabkan adanya peningkatan permintaan dan kebutuhan masyarakat akan 

sarana transportasi yang memadai. Saat ini jumlah sarana transportasi umum yang 

ada tidak cukup memadai mendorong masyarakat untuk membeli dan 

menggunakan alat transportasi pribadi dibandingkan dengan menggunakan sarana 

transportasi umum. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan industri otomotif, 

terutama industri sepeda motor berkembang sangat pesat di Indonesia. Dengan 

permintaan pasar akan kendaraan bermotor yang semakin tinggi, menyebabkan 

para produsen sepeda motor untuk saling bersaing ketat menciptakan dan 

menawarkan produk yang mampu memenuhi ekspektasi para calon pembeli. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Sepeda Motor 

Indonesia (AISI), bahwa beberapa merek yang ada dalam persaingan penjualan 

sepeda motor di Indonesia ialah Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan TVS. 

Dibawah ini merupakan data total penjualan sepeda motor nasional pada merek-

merek yang ada pada tahun 2013 ialah : 
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Tabel 1.1 Penjualan Sepeda Motor Nasional Tahun 2013 

    Tahun 2013     Motor Bebek      Motor Sport    Automatic    Total         
Penjualan 

     Pangsa Pasar 

Honda 536.995 70.8651 1.163.225 1.770.871 55.55% 

Yamaha 360.863 179.221 609.988 1.150.062 36,07% 

Suzuki 136.487 5.071 62.892 204.450 6,41% 

   Kawasaki 3.997 50.306 - 54.303 1,7% 

TVS 7.190 1.147 - 8.337 0,26% 

Total 1.045.532 306.386 1.836.105 3.188.023  

Sumber : Data AISI ( Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia ) 2013 

Pada Tabel 1.1 menunjukan bahwa pada tahun 2013 total penjualan sepeda 

motor di Indonesia mencapai angka 3.188.023 unit. Merek Honda mendominasi 

pasar dengan nilai pangsa pasar sebesar 55,55% atau total penjualan sebesar 

1.770.871 unit dengan menguasai dua segmen paling besar, yaitu jenis bebek dan 

automatic. Sedangkan, merek kawasaki yang merupakan salah satu dari empat 

produsen paling besar yang ada di Indonesia hanya mencapai total penjualan 

sebesar 54.303 unit atau dengan nilai pangsa pasar hanya sebesar 1,7% dari total 

penjualan sepeda motor yang ada di Indonesia. Berdasarkan data tersebut dapat 

dikatakan bahwa nilai pangsa pasar sepeda motor merek Kawasaki masih tertinggal 

jauh dibandingkan dengan merek Honda dan Yamaha, dimana kedua jenis sepeda 

motor merek kawasaki, yaitu jenis bebek dan sport, tidak ada satupun yang nilai 

penjualannya paling tinggi dibandingkan dengan merek lainnya. 

Dibawah ini merupakan data Top Brand Index (TBI) pada tahun 2013-2014 

pada kategori produk sepeda motor, yaitu jenis sport : 
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Tabel 1.2 Top Brand Index Sepeda Motor Sport 2013-2014 

TBI 2013 TBI 2014 

No. Sepeda Motor Sport TBI No. Sepeda Motor Sport TBI 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Yamaha V-Xion 

Honda Mega Pro 

Honda Tiger 

Honda CBR 

Kawasaki Ninja 

Yamaha Byson 

Yamaha Scorpio Z 

20,5% 

14,6% 

12,2% 

8,0% 

7,3% 

7,2% 

6,2% 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Yamaha V-Xion 

Honda Tiger 

Honda Mega Pro 

Kawasaki Ninja 

Yamaha Byson 

Honda CBR 

Suzuki Thunder 

27,8% 

15,7% 

14,7% 

13,4% 

6,7% 

6,3% 

3,6% 

Sumber : Frontier Consulting Group 2013-2014 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2013 jenis 

motor sport merek Kawasaki menempati posisi kelima dalam penilaian TBI. 

Sedangkan pada tahun 2014, jenis motor sport merek kawasaki naik ke posisi 

empat besar dengan nilai 13,4%. Tabel 1.2 dapat memberikan gambaran ukuran 

barometer kesuksesan dan kekuatan suatu merek yang menggunakan tiga 

parameter variabel, yaitu (1) top of mind (yaitu didasarkan atas merek yang 

pertama kali disebut oleh responden ketika kategori produknya disebutkan), yang 

menunjukan kekuatan merek dimata pelanggan, (2) last used (yaitu didasarkan 

atas merek yang terakhir kali digunakan atau dikonsumsi oleh responden), yang 

mengindikasikan kekuatan merek dipasar dalam hal perilaku pembelian yang 

aktual oleh pelanggan dan (3) future intention (yaitu didasarkan atas merek yang 

ingin digunakan atau dikonsumsi dimasa mendatang), yang menunjukan kekuatan 

merek dalam mendorong pelanggan untuk berkomitmen atau bersikap loyal 

Pengaruh Brand..., Fiqri Rachmandani, Ma.-IBS, 2015



16 

 

terhadap merek tersebut. Berdasarkan data Tabel 1.2 dapat dikatakan ketiga 

variabel tersebut dapat dijadikan sebagai cerminan kekuatan suatu merek yang 

menandakan bahwa sepeda motor Kawasaki merupakan merek yang menengah 

namun unggul dibenak pelanggan dibanding dengan merek pesaing karena dari 

ketiga jenis motor yang ada menunjukan tidak ada satu pun merek sepeda motor 

Kawasaki yang menempati tiga posisi teratas dibanding pesaing utamanya, yaitu 

Yamaha dan Honda. 

Para produsen motor sport terus melakukan inovasi terhadap produknya. 

Hal ini terlihat dari semakin beranekaragamnya merek dan jenis motor sport di 

Indonesia. Akibatnya pelanggan harus semakin selektif dalam memilih produk 

yang akan dibeli. Faktor yang menjadi pertimbangan bagi pelanggan dalam 

memilih produk yaitu faktor nilai dan manfaat yang akan diperoleh pelanggan dari 

suatu produk. Selain itu, pelanggan juga mempertimbangkan berapa besarnya 

biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Banyaknya 

produk yang memiliki kesamaan bentuk, kegunaan dan fitur-fitur lain membuat 

pelanggan kesulitan untuk membedakan produk-produk tersebut. Inovasi produk 

terus dilakukan oleh produsen motor sport untuk menarik perhatian pelanggan dan 

tentu saja agar pelanggan bersedia membeli produk yang dihasilkannya. Di 

Indonesia, pasar motor sport merupakan pasar yang sangat potensial. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya jenis motor sport ini, yaitu Kawasaki Ninja 250 FI, Honda 

CBR 250R, Kawasaki Z 250, dan Suzuki Inazuma 250. 
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Gambar 1.1 Data Penjualan Motor Sport 250 CC Tahun 2012 dan 2013 

 

Sumber: Otomotifnet.com 

Dari sekian merek yang disebutkan di atas, Kawasaki Ninja 250 FI 

merupakan produk yang saat ini berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya pelanggan dan data penjualan di tahun 2012 Kawasaki Ninja 250 FI. 

Kawasaki Ninja 250 FI merupakan produk yang dikeluarkan oleh PT. Kawasaki 

Motor Indonesia yang membuat kendaraan jenis sport dengan fasilitas yang baik 

dan dengan harga yang terjangkau untuk kalangan menengah. Kawasaki Ninja 

pertama kali diluncurkan sekitar awal Agustus 2012, merupakan salah satu solusi 

kendaraan sport dengan harga yang terjangkau dan dengan fasilitas yang cukup 

memadai dibandingkan pesaingnya pada saat itu. 

Perkembangan Kawasaki Ninja sangatlah pesat yaitu dalam kurun waktu 

lebih dari satu tahun sudah dapat menjaring pelanggan dengan cepat dan mudah, 

bahkan setiap varian dari produk Kawasaki Ninja dari varian yang paling termahal 
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hingga varian termurah yaitu tipe ER-6n, 250 FI, 250 New+ABS, 650, R, RR, RR 

Special edition, SS, ZX-6R, Versys, dan Z 250. Kawasaki Ninja menawarkan 

banyak sekali keunggulan yaitu mesin fuel injection berkapasitas 650cc dan 250cc 

yang terkenal sporty, irit dan mesin bandel serta posisi berkendara yang nyaman 

bagi pengemudi dan penumpang. Pada pertengahan 2012 PT. Kawasaki Motor 

Indonesia meluncurkan produk terbarunya yaitu Kawasaki Ninja 250 FI. Produk 

terbaru Ninja ini merupakan generasi terbaru dari Ninja sebelumnya dengan 

model yang jauh lebih sporty baik dari segi mesin dan penampilan mengalami 

perubahan yang sangat signifikan dibandingkan Ninja sebelumnya. Varian produk 

Ninja ini di bagi menjadi beberapa tipe, yaitu tipe ER-6n, 250 FI, 250 New + 

ABS, 650, R, RR, RR Special edition, SS, ZX-6R, Versys, dan Z 250. dan varian 

tertinggi yaitu ZX-6R. Khususnya Kawasaki ninja 250 FI yang merupakan varian 

menengah dari semua tipe Ninja, Ninja 250 FI ini lebih bernuansa sporty yang 

cocok untuk kalangan anak muda. 

Ballerster & Aleman (2005) Menjelaskan bahwa dengan membangun suatu 

merek yang kuat merupakan tujuan dari setiap perusahaan yang ada karena dengan 

adanya merek yang kuat akan memberikan banyak keuntungan dan manfaat, 

misalnya seperti margin yang lebih besar, pertahanan yang lebih kuat terhadap 

pemasaran yang dilakukan pesaing dan adanya peluang untuk melakukan brand 

extension  (Hanzaee & Andervazh, 2012). Untuk membangun merek yang kuat 

diperlukan adanya suatu ikatan antara merek dan pelanggan karena bagi 

perusahaan, merek bukan hanya sekedar nama tetapi merek juga merupakan aset 

bagi perusahaan. 
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Ballester & Aleman (2005) menyatakan merek yang kuat dimata 

pelanggan dapat tercermin dari loyalitas pelanggan menggunakan suatu merek dan 

loyalitas pada suatu merek sendiri dapat diraih ketika pelanggan sudah 

mempercayai merek, yang hal ini dapat diawali dengan memberikan kepuasan 

kepada pelanggan ketika memakai suatu produk (Hanzaee & Andervazh, 2012). 

Ketika seorang pelanggan 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 (Lau & Lee, 1999). Dalam hal ini dapat 

dikatakan dengan diawali oleh ekuitas merek yang dimiliki pelanggan maka akan 

tercipta suatu rasa kepuasan pelanggan terhadap merek yang nantinya 

menumbuhkan loyalitas pelanggan yang sesungguhnya dan berpengaruh pada 

terjaganya kekuatan nilai ekuitas suatu merek dimata pelanggan. 

Maka dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang pengaruh Brand 

Equity yang terdiri dari Physical Quality, Staff Behaviour, Ideal Self Congruence, 

Brand Identification terhadap Consumer Satisfaction dan pengaruh Consumer 

Satisfaction terhadap Brand Loyalty terhadap produk sepeda motor Kawasaki di 

Kota Jakarta. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Pada penelitian ini dibataskan bahwa yang menjadi objek penelitiannya 

adalah pelanggan motor Kawasaki 250cc. Konteks pelanggan dalam penelitian ini 

adalah yang memiliki dan menggunakan motor Kawasaki ninja 250 CC. 
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Penelitian ini adalah replikasi dari jurnal (Nam, Ekinci, & Whyatt, 2011). Metode 

penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data dilakukan melalui 

kuesioner. Karena itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 

Loyalitas merek (brand loyalty) didefinisikan oleh Aaker (1997) sebagai 

suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke 

merek lain yang ditawarkan oleh kompetitor, terutama jika pada merek tersebut 

didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lainnya. 

Seorang pelanggan yang sangat loyal kepada suatu merek tidak akan dengan 

mudah memindahkan pembeliannya ke merek lain, apa pun yang terjadi dengan 

merek tersebut. Bila loyalitas pelanggan terhadap suatu merek meningkat, 

kerentanan kelompok pelanggan tersebut dari ancaman dan serangan merek 

produk pesaing dapat dikurangi. Dengan demikian, brand loyalty merupakan salah 

satu indikator inti dari brand equity yang jelas terkait dengan peluang penjualan, 

yang berarti pula jaminan perolehan laba perusahaan di masa mendatang. 

Pelanggan yang loyal pada umumnya akan melanjutkan pembelian merek tersebut 

walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merek produk pesaing yang 

menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul dipandang dari berbagai 

sudut atributnya (Nam et al., 2011). Bila banyak pelanggan dari suatu merek 

masuk dalam kategori ini berarti merek tersebut memiliki brand equity yang kuat 

(Nam et al., 2011). Secara umum, loyalitas merek berarti pembelian ulang suatu 

produk atau jasa berdasarkan kepuasan pelanggan. Loyalitas merek merupakan 

faktor utama dalam meningkatkan pangsa pasar perusahaan karena ketika 

pelanggan loyal kepada merek maka mereka akan membeli dan mempromosikan 
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merek tertentu yang menghasilkan pertumbuhan pasar yang lebih tinggi dan 

profitabilitas. Schiffman & Kanuk (2004) mendefinisikan bahwa loyalitas merek 

merupakan komitmen pelanggan kepada merek yang membuat cerminan harga 

perusahaan dari produk atau jasa (Brand, Case, Of, & Brand, 2014). Sehubungan 

dengan ekuitas merek, loyalitas memainkan peran penting karena loyalitas tinggi 

meningkatkan kepuasan pelanggan, perasaan terhadap merek dan pembelian 

kembali. Sementara itu, dimensi loyalitas merek berbeda dari dimensi lain dari 

ekuitas merek karena loyalitas merek terkait dengan pengalaman pelangganan 

(Aaker, 1991). 

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Physical Quality, Staff 

Behaviour, Ideal Self Congruence, Brand Identification dan Consumer 

Satisfaction. Kelima variabel independent tersebut mempengaruhi loyalitas merk 

atas suatu produk yang akan dipilih pelanggan Nam et al., (2011). 

Objek penelitian yang dipilih adalah motor Kawasaki Ninja 250cc yang 

respondennya berdomisili di Jakarta. Salah satu perusahaan pabrikan dengan 

diversifikasi sport terluas di Indonesia, memiliki fasilitas yang berbeda di setiap 

store bengkel kawasaki bagi pelanggan dan tempat menunggu yang exclusive 

serta berkesan prestige, SDM yang terlatih dan professional serta didukung sistem 

tekonologi yang modern. Kawasaki yang merupakan salah satu dari tiga produsen 

paling besar yang ada di Indonesia hanya mencapai total penjualan sebesar 54.303 

unit atau dengan nilai pangsa pasar hanya sebesar 1,7% dari total penjualan 

sepeda motor yang ada di Indonesia. Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat terlihat 

bahwa pada tahun 2013 jenis motor sport merek Kawasaki menempati posisi 
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kelima dalam penilaian TBI. Sedangkan pada tahun 2014, jenis motor sport merek 

kawasaki naik ke posisi empat besar dengan nilai 13,4% dengan selisih kenaikan 

sebesar 6,1%. Dengan market share yang kecil dan kawasaki masuk dalam empat 

besar Top Brand Index dikarenakan penjualan motor serta inovasi yang diberikan 

produsen kekawasaki semakin meningkat dan berkembang. Hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya pelanggan dan data penjualan di tahun 2012 Kawasaki Ninja 250 

FI. Kawasaki Ninja 250 FI merupakan produk yang dikeluarkan oleh PT. 

Kawasaki Motor Indonesia yang membuat kendaraan jenis sport dengan fasilitas 

yang baik dan dengan harga yang terjangkau untuk kalangan menengah. 

Berangkat dari menariknya fenomena Kawasaki Ninja mampu menjadi 

Top 4 Brand dan pada konsep ini ekuitas merek diklasifikasikan menjadi empat 

dimensi yaitu Physical Quality, Staff Behaviour, Ideal Self Congruence dan Brand 

Identification, dengan demikian loyalitas bisa dibangun dengan tingkat kepuasan 

pelanggan dan ekuitas merek. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memilih 

motor Kawasaki ini sebagai objek penelitian. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

penulis akan menggali pengaruh Brand Equity yang terdiri dari Physical Quality, 

Staff Behaviour, Self Ideal Congruence, Brand Identification terhadap Consumer 

Satisfaction dan Consumer Satisfaction terhadap Brand Loyalty mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pelanggan motor Kawasaki Ninja 250 

CC.  

Berdasarkan hal tersebut juga dapat disimpulkan masalah penelitian sebagai berikut: 

Pengaruh Brand..., Fiqri Rachmandani, Ma.-IBS, 2015



23 

 

 

1. Apakah Physical Quality berpengaruh positif terhadap Consumer   

 Satisfaction? 

2. Apakah Staff Behaviour berpengaruh positif terhadap tingkat Consumer   

    Satisfaction? 

3. Apakah Self Ideal Congruence berpengaruh positif terhadap Consumer  

    Satisfaction 

4. Apakah Brand Identification berpengaruh positif terhadap Consumer  

    Satisfaction? 

5. Apakah Consumer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Brand Equity dan 

Consumer Satisfaction terhadap Brand Loyalty pada pelanggan motor Kawasaki 

Ninja 250 CC di Jakarta, antara lain dari tujuan tersebut adalah : 

1. Untuk meneliti, mengetahui dan menganalisis pengaruh Physical Quality 

terhadap Consumer Satisfaction. 

2. Untuk meneliti, mengetahui dan menganalisis pengaruh Staff Behaviour 

terhadap Consumer Satisfaction. 

3. Untuk meneliti, mengetahui dan menganalisis pengaruh Self Ideal Congruence 

terhadap Consumer Satisfaction. 

4. Untuk meneliti, mengetahui dan menganalisis pengaruh Brand Identification 

terhadap Consumer Satisfaction. 
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5. Untuk meneliti, mengetahui dan menganalisis pengaruh Consumer 

Satisfaction terhadap Brand Loyalty. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi 

pengembangan disiplin ilmu pemasaran atau manfaat secara akademis, akan tetapi 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia praktisi melalui 

implikasi manajerial. Secara lebih rinci penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin 

ilmu Manajemen Pemasaran khususnya pada pembahasan pengaruh Brand 

Equity dan Consumer Satisfaction terhadap Brand Loyalty pada pelanggan 

Kawasaki Motorave Tahun 2015. Sebagai bahan wacana untuk menambah 

pengetahuan, pengertian, pemahaman, hubungan antara pengaruh Brand 

Equity dan Consumer Satisfaction terhadap Brand Loyalty dan 

memberikan penjelasan hubungan antara Brand Equity dan Consumer 

Satisfaction terhadap Brand Loyalty pada pelanggan Kawasaki secara 

lebih detail. Penelitian ini juga diharapkan turut serta memberikan gagasan 

dan wawasan baru pada penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu 

perusahaan objek peneliti untuk meningkatkan Brand Loyalty pada 

pelanggan Kawasaki secara berkesinambungan dengan pengembangan dan 

memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. (a) Dapat mengetahui 

pengaruh Brand Equity dan Consumer Satisfaction terhadap Brand Loyalty 

untuk membantu pemasaran produk motor Kawasaki yang dimiliki oleh 

PT. Kawasaki Motorave. Penelitian ini dapat menawarkan alternatif 

keputusan manajerial bagi pelanggan Kawasaki ataupun PT. Kawasaki 

Motorave dalam rangka untuk meningkatkan pelanggan motor Kawasaki.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Brand Equity 

 Ekuitas merek Istilah ini pertama kali digunakan pada 1980-an tahun dan 

itu didefinisikan sebagai nilai tambah. Aaker telah memberikan definisi ekuitas 

merek yang telah banyak digunakan dan ia telah didefinisikan sebagai Satu set 

aset dan kewajiban merek terkait dengan merek, nama dan simbol yang 

menambah atau mengurangi dari nilai yang diberikan kepada suatu perusahaan 

atau pelanggan. Upaya untuk menggambarkan hubungan antara pelanggan dan 

merek membentuk istilah brand equity. Konsep ekuitas merek telah diperdebatkan 

baik di akuntansi serta literatur pemasaran dan telah dijelaskan pentingnya 

memiliki hubungan jangka panjang dalam manajemen merek. Meskipun telah 

bergerak dengan cukup didalam organisasi yang akan direncanakan didalam 

merek yang akan dikelola (Al, 2014). Janghyeon et al (2011) menyatakan di 

dalam penyelidikannya yang mempelajari hubungan loyalitas merek, kepuasan 

pelanggan dan pelanggan ekuitas merek berbasis di industri transportasi, lima 

dimensi ekuitas merek yang ditemukan memiliki efek optimis terhadap kepuasan 

pelanggan. Studi ini menunjukkan bahwa kesesuaian diri, identifikasi merek dan 

gaya hidup memiliki dampak optimis pada loyalitas merek. Dengan kata lain, 

pelanggan berniat untuk merekomendasikan, layanan merek yang terkemuka tidak 

hanya untuk nilai-nilai praktis, tetapi juga nilai-nilai perwakilan mereka terpancar 

dari kesesuaian di dalam diri, identifikasi merek dan keselarasan gaya hidup (Al, 
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2014). Penelitian ini mengidentifikasikan bahwa kepuasan pelanggan dengan 

industri perhotelan yang dapat diterapkan pada industri motor Kawasaki. 

Mengambil konsep kekuatan merek berbasis pelanggan terhadap ekuitas merek, 

menandakan bahwa ekuitas merek merupakan keadaan dimana pelanggan terkenal 

dengan nama merek dan ingat beberapa hubungan merek yang menguntungkan, 

kuat dan eksklusif. Sehubungan Dengan Itu, ada efek perbedaan pengetahuan 

merek pada respon pelanggan terhadap promosi yang merek, dimana kekuatan 

merek adalah fungsi dari deskripsi merek (Keller, 1993). Dalam pengertian 

umum, ekuitas merek didefinisikan dalam hal efek pemasaran unik yang 

disebabkan oleh merek. Artinya, ekuitas merek berkaitan dengan fakta bahwa 

hasil yang berbeda dari pemasaran produk atau jasa karena unsur merek, 

dibandingkan dengan hasil jika produk atau jasa yang sama tidak memiliki 

identifikasi merek. Meskipun sejumlah pandangan yang berbeda dari ekuitas 

merek telah menyatakan, mereka semua umumnya konsisten dengan gagasan 

dasar dari ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberkahi dengan produk 

atau layanan sebagai hasil dari investasi di masa lalu dalam kegiatan pemasaran. 

Para peneliti mempelajari ekuitas merek setidaknya secara implisit mengakui 

bahwa terdapat banyak cara yang dapat dibuat untuk merek. Ekuitas merek 

memberikan common denominator untuk menafsirkan strategi pemasaran dan 

menilai nilai merek serta ada banyak cara yang berbeda dimana nilai merek dapat 

diwujudkan atau dieksploitasi untuk keuntungan perusahaan (Keller, 1993). 

2.1.2 Physical Quality 

 Ekinci et al. (2008) mendefinisikan kualitas fisik adalah gambar yang 

diproyeksikan oleh desain, peralatan, fasilitas dan bahan Nam et al., (2011). 
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Heung., Wong., & Qu (2002) menyebutkan bahwa penelitian ini berfokus pada 

dua dimensi yang terpisah antara kualitas fisik dan perilaku staf dan berpendapat 

bahwa mereka positif berhubungan dengan kepuasan pelanggan (Nam et al., 

2011). Kualitas yang dirasakan adalah kemampuan untuk melihat fitur dari produk 

yang dibangun kepuasan pelanggan dan digunakan sebagai kriteria untuk proses 

pengambilan keputusan untuk membeli produk atau jasa. Kualitas yang dirasakan 

berasal dari keputusan pelanggan tentang merek dalam hal karakteristik fisik suatu 

produk seperti memiliki kesempurnaan dan tidak ada cacat. Selain itu, nama 

merek diciptakan untuk mencerminkan keakraban dengan kualitas produk dan 

terkait dengan nilai, utilitas dan keyakinan dalam kualitas (Lassar, Mittal, & 

Sharma, 1995). Menurut Baldauf, Cravens, & Binder (2003) persepsi kualitas 

dievaluasi mengenai produk untuk pelanggan individu bervariasi yang sesuai 

dengan kepuasan mereka. Kualitas yang dirasakan digunakan sebagai faktor kunci 

oleh banyak perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam industri 

relatif mereka (Brand et al., 2014). Jadi, beberapa fitur yang dianggap bagian dari 

kualitas produk dapat diukur yang terdiri dari pertunjukan, kualitas kesesuaian, 

kemampuan, daya tahan, servis, gaya dan desain (Keller, 1993). Meskipun ada 

banyak definisi dari banyak peneliti, masing-masing definisi memiliki makna 

umum bersama yaitu, kualitas produk yang dirasakan adalah persepsi pelanggan 

akan komponen keseluruhan produk berkarakteristik baik tangible dan intangible. 

Hal ini juga dapat mencakup kinerja, fitur, kemampuan, kesesuaian, daya tahan, 

servis, dan estetika (Vantamay, 2007). 

 Menurut Garvin (1984) Physical Quality adalah elemen sekunder produk 

yang melengkapi fungsi dasar produk yaitu kesesuaian dengan spesifikasi atau 
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tidak adanya cacat. Ini adalah pandangan kualitas tradisional. Berikutnya adalah 

kehandalan, ini adalah konsistensi kinerja dari setiap pembelian produk yang akan 

datang. Produsen Jepang biasanya menaruh perhatian besar terhadap dimensi 

kualitas fisik suatu produk dan menggunakannya untuk mendapatkan keunggulan 

kompetitif di otomotif, industri semi konduktor (Vantamay, 2007). Selanjutnya 

adalah daya tahan atau ukuran produk, penelitian ini mengambil contoh produk 

mobil dengan merek Volvo. Volvo telah lama diposisikan sebagai mobil tahan 

lama. Selanjutnya adalah servis, hal ini mencerminkan kemampuan untuk 

memperbaiki produk atau kecepatan dan kompetensi perbaikan. Sejumlah 

perusahaan telah mulai menekankan dimensi persepsi akan kualitas fisik. Terakhir 

adalah kesesuaian, hal ini mengacu pada kualitas penampilan atau nuansa yang 

berkualitas. Untuk mobil, mungkin tercermin oleh kualitas cat dan keseluruhan 

body mobil (Vantamay, 2007). Physical Quality ini penting karena merupakan 

dimensi yang biasanya dinilai oleh pelanggan dalam hal pembelian suatu produk 

terlebih produk otomotif yang dalam penelitian ini mengangkat objek motor 

Kawasaki. (Nam et al., 2011) mengemukakan ada beberapa indikator dalam 

variabel Physical Quality adalah sebagai berikut: 

1. Merek ini memiliki tampilan peralatan  yang modern 

2. Fasilitas yang tersedia dalam merek ini secara visual menarik 

3. Bahan yang terkait dalam merek ini secara visual baik 

4. Merek ini memberikan anda ruang visual yang menarik 

5. Produk ini memiliki tampilan yang modern 

6. Produk ini secara visual menarik 

7. Produk ini memiliki performa superior 
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8. Kualitas produk ini sangat baik 

 

2.1.3 Staff Behaviour 

Madanoglu (2004) mendefinisikan perilaku staf sebagai gambar yang 

diproyeksikan dengan kompetensi, menolong, keramahan, sikap dan respon dari 

karyawan (Nam et al., 2011). Ekinci et al. (2008) menyebutkan bahwa dua 

dimensi kualitas pelayanan: kualitas fisik dan perilaku staf, memiliki efek positif 

terhadap kepuasan pelanggan (Nam et al., 2011). Selain itu, Service Quality lebih 

berfokus pada proses pelayanan dari pada atribut pelayanan lainnya, dengan kata 

lain Service Quality lebih menjurus ke sikap para karyawan kepada pelanggan 

dalam menjelaskan produk yang diinginkan oleh pelanggan ataupun mengayomi 

pelanggan dalam pembelian ataupun pelayanan atas suatu produk (Kang & 

James, 2004). Lehtinen and Lehtinen (1982) mendefinisikan kualitas pelayanan 

dalam hal kualitas fisik, kualitas interaktif dan image suatu perusahaan yang 

berkualitas. Kualitas fisik berkaitan dengan aspek-aspek nyata dari layanan. 

Kualitas interaktif melibatkan sifat interaktif layanan dari karyawan kepada 

pelanggan atau pelanggan dan mengacu pada hubungan dua arah yang terjadi 

antara pelanggan dan penyedia layanan atau perwakilannya, termasuk interaksi 

secara langsung. Kualitas perusahaan mengacu pada latar belakang suatu 

perusahaan tersebut dan dikaitkan dengan penyedia layanan dengan pelanggan 

saat ini dan potensi perkembangan perusahaan tersebut, serta publik lainnya. 

Mereka juga menyarankan bahwa jika dibandingkan dengan dimensi kualitas dua 

lainnya, kualitas perusahaan cenderung lebih stabil dari waktu ke waktu jika 

karyawan perusahaan memberikan kualitas pelayanan serta keramahan staff 
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kepada para pelanggan. Gronroos (2001) juga menyatakan pelanggan membawa 

pengalaman mereka sebelumnya dan mempunyai persepsi keseluruhan dari 

sebuah perusahaan untuk setiap pertemuan karena pelanggan memiliki kontak 

karyawan perusahaan yang akan terus menerus menghubungi karyawan 

perusahaan tersebut (Kang & James, 2004). Oleh karena itu, citra suatu 

perusahaan juga sebagai salah satu komponen penting dalam model kualitas 

pelayanan yang dirasakan, sehingga aspek dinamis dari proses persepsi suatu 

layanan dianggap baik. Image perusahaan yang baik dan terkenal merupakan aset 

bagi perusahaan apapun karena image suatu perusahaan memiliki dampak pada 

persepsi pelanggan. Jika perusahaan memiliki citra positif di benak pelanggan, 

kesalahan kecil dari perusahaan ataupun karyawan akan diampuni. Jika kesalahan 

sering terjadi maka dampaknya akan membuat image karyawan ataupun 

perusahaan akan buruk dan rusak dibenak pelanggan (Kang & James, 2004). 

Struktur organisasi atau sruktur karyawan yang beroperasi dalam perusahaan 

mempertimbangkan kualitas pelayanan menjadi komponen strategis rencana 

pemasaran mereka (Petridou et al., 2007). Melalui kualitas pelayanan yang baik 

serta keramahan yang diberikan oleh karyawan, perusahaan dapat mencapai 

tingkat kualitas pelayanan yang lebih tinggi, tingkat kepuasan pelanggan yang 

lebih tinggi dan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif (Meuter, Bitner, 

Ostrom, & Brown, 2005). Gronroos (2007) juga mendefinisikan kualitas 

pelayanan karyawan perusahaan sebagai hasil dari perbandingan bahwa 

pelanggan membuat harapan dan persepsi dan Athanassopoulos et al., (2001) 

menambahkan bahwa harapan pelanggan berfungsi sebagai dasar untuk 

mengevaluasi kualitas layanan karena, jika kualitas pelayanan staff tinggi ketika 
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bekerja maka akan melebihi harapan dan kualitas akan rendah ketika kinerja tidak 

memenuhi harapan mereka (Karim, 2014). Cronin et al, 2000;. Wong et al, (2008) 

menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan memiliki korelasi yang kuat dengan 

kepuasan pelanggan, kinerja keuangan, biaya produksi, loyalitas pelanggan dan 

keberhasilan strategi pemasaran (Karim, 2014). (Nam et al., 2011) 

mengemukakan ada beberapa indikator dalam variabel Staff Behaviour adalah 

sebagai berikut: 

1. Karyawan mendengarkan masukan dari konsumen  

2. Karyawan memberikan bantuan terhadap konsumen mengenai produk      

    tersebut 

3. Karyawan memberikan keramahan 

4. Karyawan kawasaki mau mendengarkan masukan dari pelanggan 

5. Karyawan senantiasa memberikan keramahan kepada pelanggan   

     memberikan keramahan kepada pelanggan 

6. Karyawan senantiasa memberikan jawaban kepada pelanggan  terkait    

   produk 

7. Karyawan senantiasa membantu pelanggan dalam memecahkan   

   permasalahan terkait produk 

2.1.4 Ideal Self Congruence 

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

membeli untuk mempertahankan atau meningkatkan harga diri mereka dan juga 

menyatakan bahwa orang-orang membeli merek sendiri untuk mempertahankan 

atau meningkatkan harga diri mereka (Nam et al., 2011). Self-kongruensi 

mengacu pada sejauh mana suatu konsep diri aktual atau ideal pelanggan 
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bertepatan dengan citra merek (Sirgy, 2000). Ekinci et al (2008);. Hong & 

Zinkhan, (1995) konsisten dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini 

bmengadopsi pandangan bahwa kepercayaan diri berhubungan dengan sejauh 

mana brand image yang ideal bertepatan dengan kepercayaan diri pelanggan 

(Nam et al., 2011). Birdwel (1968) menyatakan teori ini premis menunjukkan 

orang membeli suatu merek sebagai arti simbolis mereka dan menggunakannya 

untuk menaitkan dengan konsep diri ataupun citra diri yang ideal terhadap orang 

lain (Ekinci, Sirakaya-Turk, & Preciado, 2013). Graeff (1996) menyatakan 

konsisten dengan penelitian sebelumnya, kesesuaian dalam diri yang ideal adalah 

tingkat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara bentuk tujuan akan suatu merek 

yang aktual atau citra diri yang ideal seorang pelanggan. Studi Konsep diri yang 

ideal menyarankan pelanggan mencapai konsistensi diri dan harga diri dengan 

memegang sikap positif terhadap merek yang dianggap mirip dengan citra diri 

sendiri. Konsistensi yang lebih besar antara konsep diri yang ideal dimata 

pelanggan dan image suatu merek mempunyai niat yang besar untuk membeli 

(Ekinci et al., 2013). Self congruity mempertinggi keterlibatan pelanggan dengan 

produk serta memotivasi mereka untuk memproses karakteristik fungsional 

merek. Jika demikian, maka self congruity lebih tinggi dibandingkan kondisi 

keterlibatan produk yang rendah (Kressmann et al., 2006). (Nam et al., 2011) 

mengemukakan ada beberapa indikator dalam variabel Ideal Self Congruence 

adalah sebagai berikut: 

1. Tipe barang dari merek ini memiliki persamaan kharakteristik yang 

dapat menampilkan perbedaan dengan diri si pemakai 

2. Penampilan merek ini memiliki penampilan yang baik bagi konsumen 
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3. Penampilan merek ini dapat menampilkan konsistensi daya tarik yang 

baik terhadap orang lain yang melihatnya 

4. Produk ini membuat pelanggannya tampil berbeda  

5. Produk ini membuat pelanggannya tampil menarik 

6. Produk ini membuat pelanggannya tampil lebih bergengsi 

2.1.5 Brand Identification 

Pelanggan mendefinisikan identitas sosial mereka dengan mengidentifikasi 

merek agar sesuai dengan identitas diri (Río, Vázquez, & Iglesias, 2001). Teori 

identifikasi organisasi menyatakan bahwa seorang individu menjadi anggota dari 

kelompok sosial dalam rangka mendukung identitasnya dan rasa memiliki (Mael 

& Ashforth, 1992). Demikian pula, pelanggan mendefinisikan identitas sosial 

mereka dengan mengkonsumsi merek atau berhubungan dengan merek (Del Rio, 

Vazquez, & Iglesias, 2001). Pelanggan percaya dan berfikir positif terhadap 

merek-merek yang memiliki reputasi yang baik di antara kelompok-kelompok 

ataupun pesaing yang menggunakan produk yang dimilik (Long & Shiffman, 

2000). Mengkonsumsi merek ternama juga membedakan identitas sosial 

pelanggan dari kelompok sosial lainnya (Kim et al., 2001). Menurut Bhattacharya 

and Sen (2003); Tajfel and Turner (1985) identifikasi sosial dan teori kategorisasi, 

seorang individu akan mengidentifikasi dengan kategori sosial ketika kategori 

sosial dan identitas sosial terkait meningkatkan harga diri individu dan individu 

yang diidentifikasi akan terlibat dalam perilaku pro kategori yang positif untuk 

menarik daya tarik identitas sosial atau harga diri mereka sendiri. Pelanggan yang 

kuat melakukan identifikasi merek akan lebih rentan untuk terlibat dalam kegiatan 

ataupun menelusuri merek baru, biasanya pelanggan yang melakukan identifikasi 
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merek akan kuat melakukan hal-hal seperti mendukung tujuan perusahaan, 

melindungi reputasinya, mendukung produk dan loyal terhadap merek tersebut 

(He & Li, 2011). Anderson et al., (2004) lebih mengusulkan bahwa efek 

identifikasi merek terhadap loyalitas merek melewati kepuasan pelanggan, karena 

alasan berikut. Pertama, kepuasan pelanggan mengacu pada akumulasi evaluasi 

emosional umum jasa perusahaan dari waktu ke waktu. Kedua, identifikasi merek 

memiliki efek positif pada kepuasan pelanggan. Yi and La (2004) menjelaskan 

bahwa teori diskonfirmasi harapan kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa 

pelanggan lebih cenderung puas ketika kinerja merek yang sesungguhnya melebihi 

atau menegaskan ekspektasi sebelumnya (He & Li, 2011). Identifikasi merek 

menyediakan konteks yang lebih menguntungkan bagi pelanggan untuk 

menanggapi merek ataupun pengalaman kinerja suatu merek terhadap harapan 

sebelumnya. Ketika ekspektasi suatu merek tidak melampaui atau melampaui 

harapan maka pelanggan yang melakukan identifikasi merek yang kuat akan lebih 

puas, karena meyakinkan pelanggan melalui psikologis mereka terhadap merek 

yang pada saatnya akan membantu pelanggan untuk melestarikan dirinya (He & 

Li, 2011). Sedangkan, ketika ekspektasi suatu merek tidak sesuai dengan harapan, 

pelanggan yang melakukan identifikasi merek secara tidak kuat akan cenderung 

kurang puas karena lampiran tidak efektif untuk merek (Chaudhuri & Holbrook, 

2001) dan Bhattacharya and Sen (2003) lebih tahan terhadap informasi yang buruk 

dan pengalaman tentang merek yang buruk (He & Li, 2011). 

Slater (1997) menjelaskan bahwa perilaku sosial termasuk pembelian 

merek membantu memenuhi kebutuhan pribadi. Konsumsi merek tidak hanya 

membedakan orang tetapi juga membantu mereka untuk mengintegrasikan ke 
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dalam kelompok sosial tertentu. Bhattacharya & Sen (2003) menyatakan ketika 

pelanggan mengasosiasikan dirinya dengan merek, mereka memperkuat identitas 

sosial merek. Identitas sosial dan teori-teori identifikasi organisasi membantu 

menjelaskan aspek sosial berkonsumsi. Menurut Tajfel & Turner (1985) identitas 

sosial dengan teori postulat mendefinisikan diri mereka sesuai dengan hubungan 

mereka dengan kelompok-kelompok tertentu dan dalam perbedaan dari anggota 

kelompok sosial lainnya (Ekinci et al., 2013). Mael & Ashforth (1992) memiliki 

teori identifikasi organisasi yang menyatakan seseorang mengadopsi identitas 

sebagai anggota dari kelompok sosial atau perusahaan yang konsisten dengan 

nilai-nilai sosial dalam rangka mendukung rasa. Menurut Scott and Lane (2000), 

identifikasi didalam kelompok tidak harus selalu formal. Identitas bisa bersifat 

informal dan bahkan khayalan atau inspirasi. Kuenzel & Halliday (2008) 

menyimpulkan ketika pelanggan berbagi bersama untuk mengidentifikasi, mereka 

menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok khayalan atau nyata dan 

menjauhkan diri dari kelompok saingan (Ekinci et al., 2013). (Nam et al., 2011) 

mengemukakan ada beberapa indikator dalam variabel Brand Identification adalah 

sebagai berikut: 

1. Jika saya berbicara tentang merek ini, saya biasanya mengatakan '' kita''  

dari pada '' Mereka'' untuk menggambarkan saya dan produk tersebut 

2. Jika para media mengkritik merek ini, saya akan merasa malu  

3. Ketika seseorang mengkritik merek ini, rasanya seperti mengkritik 

 penampilan diri sendiri 

4. Jika media mengkritik merek ini, saya akan merasa malu 
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5.  Ketika seseorang mengkritik merek ini, rasanya seperti penghinaan   

     Pribadi 

6. keberhasilan merek ini adalah keberhasilan saya 

2.1.6 Consumer Satisfaction 

 Secara keseluruhan kepuasan merupakan penilaian evaluatif pembelian 

terakhir kesempatan dan berdasarkan semua pertemuan dengan penyedia layanan 

(Bitner, Faranda, Hubbert, & Zeithaml, 1997). Dengan demikian Veloutsou, 

Gilbert, Moutinho & Goode (2005) menyatakan, kepuasan secara keseluruhan 

merupakan hasil dari semua transaksi terhadap kepuasan tertentu dengan 

pelayanan yang baik (Nam et al., 2011). Auh, Salisbury, & Johnson (2003) 

mengemukakan kepuasan dalam bertransaksi mungkin bervariasi dari 

pengalaman pelanggan, untuk mengalami kepuasan secara keseluruhan dengan 

cara bergerak dalam rata-rata yang relatif stabil dan paling mirip dengan sikap 

keseluruhan terhadap pembelian merek (Nam et al., 2011). Konsep ini penting 

karena kepuasan secara keseluruhan mempengaruhi indikator loyalitas dalam 

jangka waktu ke depan pada kinerja bisnis (Fornell, Johnson, & Anderson, 1996). 

Consumer didefinisikan sebagai tingkat kesenangan atau kepuasan secara 

keseluruhan yang dirasakan oleh pelanggan, yang dihasilkan dari kemampuan 

layanan untuk memenuhi keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dalam 

kaitannya dengan layanan (Rezaei & Abadi, 2013). Banyak peneliti menurut 

Oliver (1981) konsep kepuasan pelanggan sebagai perasaan seseorang senang 

atau kecewa yang dihasilkan dari membandingkan kinerja atau hasil suatu produk 

yang dirasakan dalam kaitannya dengan harapan diri pelanggan. Secara umum 
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menurut Yi and La (2004), ada dua konsep umum kepuasan, yaitu kepuasan 

spesifik transaksi dan kepuasan kumulatif. 

Menurut Boshoff and Gray (2004) kepuasan transaksi spesifik adalah 

evaluasi pelanggan dari pengalamannya dan reaksi terhadap pertemuan jasa atau 

barang tertentu dan menurut Johnson, Anderson and Fornell (1995) kepuasan 

kumulatif mengacu pada evaluasi keseluruhan pelanggan dari pengalaman 

mengkonsumsi sampai saat ini (Fen & Lian, 2007). Menurut Mittal & Kamakura 

(2001) kepuasan pelanggan merupakan faktor kunci dalam pembentukan 

keinginan pelanggan untuk pembelian masa yang akan datang Selain itu, para 

pelanggan yang puas mungkin akan berbicara dengan orang lain tentang 

pengalaman baik mereka (Mosahab, 2010). Fakta ini dijabarkan menurut Jamal & 

Naser (2002) terutama dalam budaya Timur Tengah, di mana kehidupan sosial 

telah dibentuk dengan cara bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain 

sehingga bisa meningkatkan perasaan masyarakat untuk merasa puas Meskipun 

kepuasan telah didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kinerja, tetapi 

ada perbedaan antara kualitas dan kepuasan (Mosahab, 2010). Sebagai contoh, 

Parasuraman et al. (1991) mengatakan bahwa kepuasan adalah keputusan yang 

dibuat setelah pengalaman sementara kualitas tidak sama seperti itu. Di sisi lain, 

dalam literatur kepuasan, harapan untuk barang akan baik atau bagus, sementara 

dalam literatur kualitas layanan, harapan untuk barang harus baik ataupun bagus 

(Mosahab, 2010). Kepuasan secara keseluruhan memiliki efek positif yang kuat 

pada niat loyalitas pelanggan di berbagai produk dan layanan kategori, termasuk 

jasa telekomunikasi. Sebagai evaluasi keseluruhan yang dibangun dari waktu ke 

waktu, kepuasan biasanya menengahi efek dari kualitas produk, kualitas layanan 
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dan harga atau ekuitas pembayaran terhadap loyalitas (Fornell et al., 1996). Hal 

ini juga mengandung komponen afektif yang signifikan, yang diciptakan melalui 

pembuatan produk yang selalu di produksi kembali atau pelangganan layanan 

(Oliver, 1999). Dalam konteks pelayanan, kepuasan secara keseluruhan mirip 

dengan evaluasi keseluruhan kualitas layanan. Dibandingkan dengan langkah-

langkah berkelanjutan atau transaksi secara spesifik yang lebih dari kinerja, 

evaluasi keseluruhan lebih mungkin mempengaruhi perilaku pelanggan yang 

membantu perusahaan, seperti kata positif dari mulut ke mulut atau world of 

mouth dan pembelian kembali (Boulding, Kalra, Staelin, & Zeithaml, A., 1993). 

(Nam et al., 2011) mengemukakan ada bebrapa indikator dalam variabel 

Consumer Satisfaction adalah sebagai berikut: 

1. Sangat Puas 

2. Puas 

3. Tidak Puas 

4. Sangat Tidak Puas 

(He & Li, 2011) mengemukakan ada beberapa indikator dalam variabel 

Consumer Satisfaction adalah sebagai berikut: 

 
1. Saya sangat puas dengan kawasaki 

2. Saya sangat senang dengan kawasaki 

3. Saya sangat bahagia dengan Kawasaki 
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2.1.7 Brand Loyalty 

Loyalitas perilaku mengacu pada frekuensi pembelian ulang. Sikap 

loyalitas mengacu pada komitmen psikologis yang membuat pelanggan dalam 

tindakan pembelian, seperti niat untuk membeli dan niat untuk 

merekomendasikan kepelanggan lain (Jacoby, 1971; Jarvis & Wilcox, 1976). 

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 

(Ekinci et al., 2013). Aaker (1992) menyatakan loyalitas merek dapat 

mencerminkan berbagai macam sikap dari pembeli dan menjadikan kebiasaan 

untuk pembeli merasa puas dengan merek untuk benar-benar berkomitmen, 

menghasilkan nilai terutama dengan mengurangi biaya pemasaran, 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih murah dari pada menarik 

yang baru. Hal ini juga sulit bagi pesaing untuk berkomunikasi dengan pelanggan 

merek yang sudah puas karena mereka memiliki sedikit motivasi untuk belajar 

tentang merek alternatif. Sebuah kesalahan jika meningkatkan penjualan dengan 

menarik pelanggan baru untuk menggunakan merek baru, sementara 

mengabaikan yang sudah ada. Dalam beberapa kasus, pelanggan yang setia 

kepada merek juga dapat menarik orang lain dengan menggunakan produk atau 

menasihati orang lain untuk menggunakannya (Keller, 1993). 

Loyalitas merek adalah fenomena yang kompleks. Setidaknya tujuh jenis 

loyalitas merek dapat dibedakan, antara lain dalam loyalitas emosional, unik, 

mudah diingat, memperkuat pengalaman membuat ikatan emosional yang kuat 

dengan merek. Word of mouth yang positif cenderung sangat tinggi. Loyalitas 
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merek digunakan sebagai ekspresi diri untuk meningkatkan harga diri dan 

mengelola penampilan. Prospek Branding dalam kategori produk terkait 

sangatlah baik. Loyalitas merek didasarkan pada fitur unggulan yang dirasakan 

pada atribut. Dalam hal ini, demonstrasi dan uji coba adalah alat yang sangat 

penting dari taktik pemasaran. Dalam loyalitas kontrak, pelanggan percaya bahwa 

kesetiaan terus di dapatkan atau memberi perlakuan khusus, akan tetapi pesaing 

dapat mempertanyakan apakah kepercayaan pelanggan sedang dieksploitasi atau 

tidak. Dalam hal loyalitas biaya, pelanggan akan loyal karena usaha yang terlibat 

dalam mempertimbangkan alternatif dan beradaptasi dengan alternatif baru tidak 

sebanding dengan keuntungan yang diharapkan. Kadang-kadang, pelanggan 

bahkan mungkin merasa tidak puas tapi akan tetap setia karena pesaing yang 

dianggap sama. Pesaing dapat merusak loyalitas dengan membuatnya mudah 

untuk beralih melalui desain produk, pelatihan dan istilah ataupun identifikasi 

produk. Loyalitas merek berbasis pelanggan adalah inti dari ekuitas merek. Hal 

ini mencerminkan bagaimana mungkin pelanggan akan siap untuk beralih ke 

merek lain, terutama ketika merek yang membuat perubahan, baik dalam harga 

maupun fitur produk. Loyalitas merek akan meningkat jika kerentanan dari 

pelanggan untuk bertindakan kompetitif berkurang. Setidaknya ada lima potensi 

tingkat loyalitas. Tingkat ini akan terus berkembang dan mereka tidak selalu 

muncul dalam bentuk murni. Bagaimanapun pelanggan akan memberikan 

perasaan dalam berbagai bentuk bahwa loyalitas dapat mengambil dampak dari 

ekuitas merek (Aaker, 1991). (Nam et al., 2011) mengemukakan ada beberapa 

indikator dalam variabel Brand Loyalty adalah sebagai berikut: 
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1. Saya akan merekomendasikan merek ini kepada seseorang yang 

memberikan masukan kepada saya 

2. Di waktu yang datang saya tetap memilih merek ini 

3. Saya akan beralih ke merek lain jika saya mengalami masalah 

dengan  

merek ini 

4. Saya dengan senang hati akan merekomendasikan merek kepada 

orang lain 

5. Di waktu yang akan datang saya tetap memilih merek ini 

6. Saya tidak akan beralih ke merek lain meskipun saya mengalami 

masalah dengan merek ini 

(Lau & Lee, 1999) mengemukakan ada beberapa indikator dalam variabel Brand 

Loyalty adalah sebagai berikut: 

1. Jika merek lain sedang mengadakan promosi, saya akan tetap memilih 

merek ini 

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 Physical Quality berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction 

Penelitian ini berfokus pada dua dimensi yang  terpisah antara kualitas 

fisik dan perilaku staf dan berpendapat bahwa mereka positif berhubungan dengan 

kepuasan pelanggan (Nam et al., 2011). Sebagaimana yang telah dijelaskan 

bahwa, ekuitas merek telah didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung pada 

tujuan tertentu. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk memfasilitasi 

pengembangan yang lebih efektif dalam strategi seorang pemasar dan taktik yang 
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berfokus pada efek merek tersebut kepada individu atau pelanggan. Keuntungan 

dari konsep ekuitas merek lebih dari perspektif ataupun anggapan dari seorang 

pelanggan yang memungkinkan manajer untuk mempertimbangkan secara khusus 

bagaimana cara memasarkan produk yang akan mereka jual kepada pihak 

pelanggan. Meskipun tujuan akhir setiap pemasar adalah untuk meningkatkan 

penjualan, pertama-tama perlu untuk membangun pengetahuan struktur dasar 

merek sehingga pelanggan pun dapat merespon dan menguntungkan bagi kegiatan 

pemasaran. Pada bagian sebelumnya memberikan kerangka rinci tentang 

pengetahuan merek. Pada bagian ini, kerangka yang digunakan untuk 

mempertimbangkan secara lebih rinci bagaimana pengetahuan akan ekuitas merek 

mempengaruhi respon pelanggan terhadap pemasaran dengan mendefinisikan 

ekuitas merek berbasis pelanggan dan memeriksa bagaimana membangun, 

mengukur dan mengeelola (Keller, 1993). 

Ho1 : Physical Quality tidak memiliki pengaruh terhadap Consumer Satisfaction 

Ha1 : Physical Quality berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction 

2.2.2 Staff Behaviour berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction 

Ekinci et al. (2008) berpendapat bahwa dua dimensi kualitas pelayanan: 

kualitas fisik dan perilaku staf, memiliki efek positif terhadap kepuasan pelanggan 

(Nam et al., 2011). 

Ho2 : Staff Behaviour tidak memiliki pengaruh terhadap Consumer Satisfaction 

Ha2 : Staff Behaviour berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction 
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2.2.3 Ideal self-congruence berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction 

Taman et al (1986) dan Sirgy (1982) menjelaskan bahwa ideal self 

congruence memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas merek, pemasar harus 

mempelajari karakteristik kepribadian merek-merek dari sudut pandang pelanggan 

dan mengembangkan merek untuk mencocokkan dengan konsep diri yang ideal. 

Literatur perilaku pelanggan semakin menunjukkan bahwa sikap merek atau 

evaluasi tidak hanya ditentukan oleh aspek fungsional merek tetapi juga dengan 

kriteria simbolik (Nam et al., 2011). Dengan demikian Sirgy (1986) menambahkan 

bahwasanya motivasi untuk mengekspresikan diri mereka sendiri sering kekuatan 

pendorong yang mendorong pelanggan untuk membeli barang dan jasa (Nam et 

al., 2011). Sirgy (1982)  menyebutkan bahwa citra diri  mengacu pada hubungan 

antara konsep suatu hubungan pelanggan yang sebenarnya dengan kepercayaan 

diri yang ideal dari suatu produk tertentu,  merek,  toko dan yang lainnya. Citra 

diri,  kesesuaian dalam diri dan image digunakan secara bergantian dalam  literatur 

perilaku  pelanggan. Kami melakukan penelitian untuk fokus pada efek dari citra 

diri  terhadap loyalitas merek. Studi ini memberikan  kontribusi kepada literatur 

tentang kesesuaian citra diri  dalam beberapa cara. Pertama, banyak penelitian  

memperkirakan preferensi produk dengan contoh, gaya dalam berpakaian,  

preferensi merek, pilihan merek, kepuasan pelanggan dan loyalitas terhadap toko 

(Hosany & Martin, 2012) . Tidak ada studi yang ditemukan berhubungan dengan 

efek citra diri terhadap loyalitas merek yang berkaitan dengan barang-barang 

pelanggan. Studi kami berfokus pada menyelidiki efek dari citra diri terhadap 

loyalitas merek dalam konteks automotive. 
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 Kedua, Sirgy et al (1991) menambahkan pada penelitian terdahulu telah 

menunjukkan bahwa citra diri mempengaruhi perilaku pelanggan secara langsung 

dan tidak langsung melalui harmoni fungsional (Hosany & Martin, 2012). 

Harmoni fungsional mengacu pada hubungan antara harapan pelanggan yang ideal 

terhadap fitur produk utilitarian dan persepsi mereka tentang bagaimana merek 

dirasakan sepanjang fitur yang sama. Penelitian kami memperluas penelitian di 

bidang ini dengan mengembangkan model serta menegaskan bahwa efek self-

congruity pada congruity fungsional dimoderatori oleh keterlibatan produk. 

Artinya, self-congruity mempengaruhi congruity fungsional dibandingkan kondisi 

keterlibatan produk yang rendah 

Ho3 : Ideal Self Congruence tidak memiliki pengaruh terhadap Consumer   

   Satisfaction 

Ha3 : Ideal Self Congruence berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction 

Semakin besar harmoni antara konsep diri yang ideal dan citra seseorang 

menyebabkan tingkat kepuasan yang tinggi (Hosany & Martin, 2012). 

2.2.4 Brand identification berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction 

Ferreira (1996) dan Kim et al (2001) menjelaskan pelanggan puas dengan 

merek ketika identifikasi merek meningkatkan citra positif mereka dalam 

kelompok-kelompok sosial atau miliki rasa yang ada dalam kelompok sosial 

tersebut (Nam et al., 2011). Anderson et al (2004) mengusulkan bahwa efek 

identifikasi merek terhadap loyalitas merek melewati kepuasan pelanggan, karena 

alasan berikut. Pertama, kepuasan pelanggan mengacu pada khalayak umum 

perusahaan jasa dari waktu ke waktu (He & Li, 2011). Kedua, identifikasi merek 
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memiliki efek positif kepada kepuasan pelanggan. Yi and La (2004) memberikan 

teori yang mempelajari harapan kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa 

pelanggan lebih cenderung puas setelah mengidentifikasi suatu merek yang 

sesungguhnya dengan menegaskan ekspektasi sebelumnya (He & Li, 2011). 

Identifikasi merek menyediakan konteks yang lebih menguntungkan bagi 

pelanggan untuk mengetahui latar belakang suatu merek ataupun pengalaman dari 

suatu merek tersebut terhadap harapan sebelumnya. Ketika tidak sesuai dengan 

ekspektasi atau melebihi ekspektasi yang diinginkan, maka pelanggan yang 

melakukan identifikasi merek dapat merasa lebih puas, karena dapat meyakinkan 

diri pelanggan yang pada waktunya bisa membantu untuk jauh lebih tau tentang 

latar belakang merek tersebut. Sedangkan Bhattacharya and Sen (2003) 

berpendapat, ketika informasi tidak sesuai dengan ekspektasi maka pelanggan 

yang tidak melakukan identifikasi merek terlebih dahulu cenderung kurang puas 

karena biasanya lebih percaya terhadap informasi yang buruk dan berasal dari 

pengalaman atau image merek tersebut (He & Li, 2011). Dengan ini identifikasi 

merek memiliki efek positif pada kepuasan pelanggan dan identifikasi merek tidak 

berpengaruh langsung kepada loyalitas merek tanpa melalui tingkat kepuasan 

pelanggan. Dengan demikian pelanggan yang melakukan identifikasi merek secara 

bertahap dan kuat akan lebih puas dengan hasil yang di dapat dari merek tersebut 

(He & Li, 2011). 

Ho4 : Brand Identification tidak memiliki pengaruh terhadap Consumer   

   Satisfaction 

Ha4 : Brand Identification berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction 
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2.2.5 Consumer satisfaction berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

Penelitian ini mendalilkan dampak mediasi kepuasan pelanggan pada 

hubungan antara ekuitas merek berbasis pelanggan dan loyalitas merek  (Nam et 

al., 2011). McDougall dan Levesque (1994) menunjukkan bahwa kepuasan 

pelanggan memiliki efek positif terhadap loyalitas merek dalam sektor layanan 

yang berbeda (Nam et al., 2011). 

Ho5 : Consumer Satisfaction tidak memiliki pengaruh terhadap Brand Loyalty 

Ha5 : Consumer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

 

2.3 Model Penelitian 

 Berdasarkan rerangka konseptual yang telah dirumuskan mengenai 

Pengaruh Brand Equity pada Consumer Satisfaction terhadap Brand Loyalty pada 

pelangganan motor Kawasaki. Maka hal tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Nam et al., 2011) 

 

 
    Brand Equity 

Physical 
Quality 

Staff 
Behaviour 

Ideal Self 
Congruence 

Brand 
Identification 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

Consumer 
Satisfaction 

H5 (+) 

Brand 
Loyalty 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah motor Kawasaki Ninja 250 

CC, sehingga sasaran responden dari penelitian ini adalah pelanggan yang 

memiliki dan menggunakan motor Kawasaki Ninja 250 CC. Penjualan motor 

kawasaki yang terus meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2013 dapat dilihat dari 

peningkatan jumlah penjualan dan Top Brand Index. Jumlah volume penjualan 

dan masuk dalam empat besar Top Brand Index merupakan sebuah pencapaian 

yang sangat mengagumkan yang dapat dicapai hanya dalam setahun. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian descriptive. Yaitu, jenis penelitian yang 

memiliki tujuan utama mendeskripsikan sesuatu biasanya karakteristik atau fungsi 

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

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

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

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

dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey cara menyebarkan kuisioner 

kepada pelanggan yang menggunakan motor Kawasaki Ninja 250 CC tersebut 

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 Brand 
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Equity pada Consumer Satisfaction terhadap Brand Loyalty pada pelanggan motor 

Kawasaki. 

 3.3 Metode Penghimpunan Data 
  Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling dengan teknik convenience sampling. Non-probability sampling 

merupakan teknik sampling yang tidak menggunakan pemilihan peluang dan 

tergantung pada keputusan personal peneliti, sedangkan convenience sampling 

berarti sampel penelitian dipilih berdasarkan penilaian peneliti, yaitu masyarat 

yang membeli dan menggunakan motor Kawasaki Ninja 250 CC di Jakarta 

(Malhotra, 2010). 

3.4 Jenis dan sumber data 
Sumber data yang dipakai dalam penlitian ini ada dua yaitu: 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan penelitian yang diproleh dengan survei lapangan 

yang menggunakan metode 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 pelanggan Kawasaki yang 

sudah menggunakan motor Kawasaki Ninja 250 CC. Data primer yang dihasilkan 

langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian 

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

langsung kepada responden maupun disebarkan secara online melalui Google 

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

2. Pertanyaan mengenai Physical Quality (4 indikator)  

3. Pertanyaan mengenai Staff Behaviour (4 indikator)  

4. Pertanyaan mengenai Ideal Self Congruence  (3 indikator)  

5. Pertanyaan mengenai Brand Identification (4 indikator)  

6. Pertanyaan mengenai Consumer Satisfaction (3 indikator)  

7. Pertanyaan mengenai Brand Loyalty (5 indikator)  

b. Data sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 

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

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

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

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

tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder melalui metode 

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

kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 

3.5 Populasi dan Sampel 

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

sampel tergantung pada jumlah indicator dikali 5 sampai 10. Untuk mendapatkan 

hasil yang fit maka jumlah responden yang dibutuhkan minimal 150 sampel. 
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Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan responden dengan total 152 sampel 

dengan 6,6 sebagai indicator pengaliannya karena nominal tersebut masih 

tergolong dalam range 5 sampai dengan 10, maka jumlah sampelnya adalah 

sebagai berikut: 

Jumlah sampel = Indikator x 6,6 

Jumlah sampel = 23 x 6,6 = 151,8 / 152 

 Sampel yang akan diteliti adalah para pelanggan motor Kawasaki Ninja 

250 CC. Skala yang dipakai dalam measurement pada penelitian ini terdiri dari 

tujuh point skala likert. Skala ini dipakai karena dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang tentang suatu 

fenomena sosial (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

 3.6 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini membahas faktor - faktor yang mempengaruhi brand loyalty 

pada pelanggan Kawasaki dengan menggunakan survei kuesioner. Kuesioner 

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

kesetujuan. 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Physical 
Quality 
(Qual) 

Kualitas fisik 
adalah gambar 

yang 
diproyeksikan oleh 
desain, peralatan, 

fasilitas dan bahan. 
Ekinci et al , 
(2008) dalam 

(Nam et al., 2011) 

(Qual 1)   (Qual 1) 

Likert – 7 

Kawasaki 
motorcycle has the 

look of modern 
equipment 

Motor kawasaki 
memiliki tampilan 

yang modern 

(Qual 2) (Qual 2) 
Kawasaki 

motorcycle visually 
appealing 

Motor kawasaki 
secara visual 

menarik 

(Qual 3)  (Qual 3) 
Kawasaki 

motorcycle has 
superior 

performance 

Motor kawasaki 
memiliki performa 

superior 

(Qual 4)  (Qual 4) 
The quality  of 

kawasaki motorcycle 
is extremely good  

Kualitas motor 
kawasaki sangat 

baik 

(Nam et al., 2011) (Nam et al., 2011) 

Staff 
Behaviour 

(Behav) 

Perilaku staf 
adalah gambar 

yang 
diproyeksikan 

dengan kompetensi 
, menolong , 

keramahan, sikap 
dan respon dari 

karyawan. 
Madanoglu (2004) 
dalam (Nam et al., 

2011) 

(Behav 1)   (Behav 1) 

Likert – 7 

Kawasaki employees 
want to listen input 

from consumers 

Karyawan 
kawasaki mau 
mendengarkan 
masukan dari 

pelanggan 
(Behav 2) (Behav 2) 

Kawasaki employees 
always gives 
answers to 

consumers related 
the product.(Nam et 

al., 2011) 

Karyawan 
kawasaki 
senantiasa 

memberikan 
jawaban kepada 
pelanggan terkait 

produk.(Nam et al., 
2011) 

(Behav 3) (Behav 3) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

The employees of 
Kawasaki always 
give hospitality to 

consumers 

Karyawan 
kawasaki 
senantiasa 

memberikan 
keramahan kepada 

pelanggan 
memberikan 

keramahan kepada 
pelanggan 
kawasaki 

(Behav 4) (Behav 4) 
The employees of 
kawasaki always 

assist consumers in 
problem solving to 

related the 
product.(Nam et al., 

2011) 

Karyawan 
kawasaki 
senantiasa 
membantu 

pelanggan dalam 
memecahkan 
permasalahan 

terkait 
produk.Madanoglu 
(2004) dalam (Nam 

et al., 2011) 

Ideal Self-
Congruence 

(Ideal) 

Teori self 
congruence 

menyatakan bahwa 
orang-orang 

membeli untuk 
mempertahankan 

atau meningkatkan 
harga diri 

mereka.Graeff 
(1996) dalam 

(Nam et al., 2011) 

(Ideal 1) (Ideal 1) 

Likert – 7 

Kawasaki 
motorcycle made an 
appearance different 

consumer 

Motor kawasaki 
membuat 

pelanggannya 
tampil berbeda  

(Ideal 2) (Ideal 2) 
Kawasaki 

motorcycle makes 
appearance 

attractive consumer 

Motor kawasaki 
membuat 

pelanggannya 
tampil menarik 

(Ideal 3) (Ideal 3) 
Kawasaki makes 

consumers appear 
more prestigious 

appearance 

Motor kawasaki 
membuat 

pelanggannya 
tampil lebih 
bergengsi. 

(Nam et al., 2011) 
 
 
 

(Nam et al., 2011) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Brand 
Identification 

(Ident) 

Pelanggan 
mendefinisikan 
identitas sosial 
mereka dengan 

mengidentifikasi 
merek agar sesuai 
dengan identitas 

diri Del Rio, 
Vazquez, & 

Iglesias (2001) 
dalam (Nam et al., 

2011) 

(Ident 1) (Ident 1) 

Likert – 7 

If I tell you about 
Kawasaki 

motorcycle then I 
like to tell myself 

Jika saya bercerita 
tentang motor 

kawasaki maka 
saya seperti 

menceritakan diri 
sendiri 

(Ident 2) (Ident 2) 
If the media 

criticized Kawasaki 
motorcycle, I would 
feel Shame Mael & 

Ashforth (1992) 
dalam  (Nam et al., 

2011) 

Jika media 
mengkritik motor 

kawasaki, saya 
akan merasa malu 
(Mael & Ashforth 
(1992) dalam Nam 

et al., 2011) 

(Ident 3) (Ident 3) 
When someone 

criticizes of 
Kawasaki 

motorcycle, it feels 
like a personal insult 

Ketika seseorang 
mengkritik motor 
kawasaki, rasanya 
seperti penghinaan 

pribadi 

(Ident 4) (Ident 4)  
The Kawasaki's 

motorcycle success 
is my success. (He & 

Li, 2011) 

keberhasilan motor 
kawasaki adalah 

keberhasilan 
saya.(He & Li, 

2011) 

Consumer 
Satisfaction 

(Satis) 

Secara keseluruhan 
kepuasan 

merupakan 
penilaian evaluatif 
pembelian terakhir 

kesempatan dan 
berdasarkan semua 
pertemuan dengan 
penyedia layanan. 
Bitner & Hubbert  

(1994) dalam 
(Nam et al., 2011) 

(Satis 1)  (Satis 1) 

Likert – 7 

I am really satisfied 
with Kawasaki 

Saya sangat puas 
dengan kawasaki 

(Satis 2) (Satis 2) 
I am very happy 
with Kawasaki 

Saya sangat senang 
dengan kawasaki 

(Satis 3) (Satis 3) 
I'm really pleased 

with Kawasaki 
Saya sangat 

bahagia dengan 
kawasaki 

(He & Li, 2011) 
 
 

(He & Li, 2011) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Brand 
Loyalty 
(Beloy) 

Loyalitas perilaku 
mengacu pada 

frekuensi 
pembelian ulang. 
Sikap loyalitas 
mengacu pada 

komitmen 
psikologis yang 

membuat 
pelanggan dalam 

tindakan 
pembelian seperti 

niat untuk 
membeli dan niat 

untuk 
merekomendasikan 
ke pelanggan lain 

Jacoby , 1971; 
Jarvis & Wilcox 

(1976) dalam 
(Nam et al., 2011) 

(Beloy 1) (Beloy1) 

Likert – 7 

I would happily 
recommend it to 

others of Kawasaki 

Saya dengan 
senang hati akan 

merekomendasikan 
kawasaki kepada 

orang lain 

(Beloy 2) (Beloy 2) 
At that time comes I 

keep choosing 
Kawasaki 

Di waktu yang akan 
datang saya tetap 

memilih Kawasaki 

(Beloy 3) (Beloy 3) 
I'm not going to 

switch to another 
brand even though I 
have problems with 

Kawasaki 

Saya tidak akan 
beralih ke merek 

lain meskipun saya 
mengalami masalah 
dengan Kawasaki 

Bloemer, De Ruyter 
and Wetzels (1999) 
dalam (Nam et al., 

2011) 

Bloemer, De 
Ruyter and Wetzels 
(1999) dalam (Nam 

et al., 2011) 

(Beloy 4) (Beloy 4) 
I often tell my 

friends how good the 
brand of Kawasaki 

Saya sering 
memberitahu 
teman-teman 
seberapa baik 

merek Kawasaki 
(Beloy 5) (Beloy 5) 

If another brand 
were having a 

promotion, I still 
choose Kawasaki 

motorcycle (Lau & 
Lee, 1999) 

Jika merek lain 
sedang 

mengadakan 
promosi, saya akan 

tetap memilih 
motor Kawasaki 

(Lau & Lee, 1999) 
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3.7 Metode Analisis Data  
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis SEM (Structural 

Equation Models). Sebuah pemodelan SEM yang lengkap terdiri dari 

Measurement Models dan Overall Model. Measurement Model ditujukan untuk 

mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator - indikator 

empirisnya. Selanjutnya overall model adalah model keseluruhan hubungan yang 

membentuk atau menjelaskan kualitas antara faktor. Menurut (Wijanto, 2008) ada 

beberapa tahapan pokok dalam menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan 

penelitian, yaitu:  

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification)  

3. Estimasi (estimation)  

4. Uji kecocokan (testing fit)  

 

3.7.1 Spesifikasi Model (Model Spesification) 

SEM dimulai dengan memspesifikasikan model penelitian yang akan 

diestimasi. Spesifikasi model penelitian yang merepresentasikan permasalahan 

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

variabel laten eksogen dan endogen, yaitu Brand Equity, (variabel eksogen), 

Consumer Satisfaction (variabel eksogen dan endogen) dan niat berprilaku loyal 

terhadap suatu merek untuk menggunakan merek Kawasaki (variabel endogen). 
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Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat 

diamati atau sering kita sebut sebagai indikator. Variabel teramati merupakan 

indikator atau ukuran dari variabel laten eksogen maupun variabel endogen. Pada 

penelitian ini terdapat 23 variabel teramati dikarenakan terdapat 23 indikator 

pertanyaan.  

Lebih lanjutnya dijelaskan bahwa variabel Brand Equity pada Consumer 

Satisfaction terhadap Brand Loyalty pada pelanggan motor Kawasaki. Berdasarkan 

penjelasan diatas maka path diagram dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

Gambar 3.1 : Struktural Model

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 
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Keterangan : 

QUAL : Physical Quality 

BEHAV : Staff Behaviour 

IDEAL : Ideal Self Congruence 

IDENT : Brand Identification 

SATIS : Consumer Satisfaction 

BELOY : Brand Loyalty 

 

3.7.2 Identifikasi (Identification) 

 
Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya 

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

persamaan simultan tidak ada solusinya. Ada tiga kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan, yaitu:  

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

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

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

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

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

identified mempunyai degree of freedom negatif.  

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

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

mempunyai degree of freedom nol.  
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3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

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

identified mempunyai degree of freedom positif. 

 

3.7.3 Estimasi (Estimation)  

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang 

paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator 

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

berikut:  

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

 

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

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 

dalam (Wijanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X 

dan Y) dalam model. 

 

3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit)  

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

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

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

Pengaruh Brand..., Fiqri Rachmandani, Ma.-IBS, 2015



61 

 

evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu:  

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

 

3.7.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)  

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

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

kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model 

pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel 

teramati atau indikator) secara terpisah melalui: Evaluasi terhadap validitas 

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

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

Anderson, 2010). Menurut Hair et al dalam Cooper & Schindler (2011) tingkat 

validitas dapat diukur menggunakan faktor loading. Faktor loading yang di 

syaratkannya untuk dapat dikatakan signifikan sebesar ≥ 0.5. 
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2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas 

tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi 

tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). Untuk mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan 

composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance 

extracted measure(ukuran ekstrak varian) (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus 

seperti berikut: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =                

                    
 

 

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara 

langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error untuk 

setiap indikator atau variabel teramati (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh 

variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut 

: (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =              
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Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel 

teramati dari model pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas 

yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 

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

3.7.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)  

 
Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

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

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

langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.  

1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran 

kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk 

mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. 

Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut  

RMSEA  = √  

  
 

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

RMSEA ≤ 0,08 menunjukkan good fit.  

b. Rasio Nilai Chi-square Dengan Derajat Kebebasan Model 

(Normed  Chi Square)  
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Rasio antara nilai chi-square dibagi dengan degree of freedom 

(Wijanto, 2008). Nilai rasio antara 1-3 dianggap nilai yang 

sesuai (Hair, et. al, 2010) dan nilai lebih dari 5 dianggap poor fit 

of the model. Indeks fit ini merupakan the minimum sample 

discrepancy function (CMIN) dibagi dengan degree of freedom-

nya akan menghasilkan indeks CMIN/DF. Umumnya para 

peneliti melaporkannya sebagai salah satu indikator untuk 

mengukur tingkat fitnya sebuah model. Dalam hal ini CMIN/DF 

tidak lain adalah statistik chi-square, χ2 dibagi DF-nya sehingga 

disebut chi square relatif. Nilai χ2 relatif kurang dari 2,0 atau 

bahkan kadang kurang dari 3,0 menunjukkan antara model dan 

data fit 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental  

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut 

sebagai null model atau independence model.  

a. Comparative Fit Index (CFI)  

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI = 1 −    
  

 

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

menunjukkan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut 

sebagai marginal fit.  
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Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

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

(Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

3.8 Uji validitas dan reliabilitas (pretest) 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat 

ukur. Jumlah sample yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15-30 

responden (Maholtra, 2005). Pre-test menggunakan software SPSS 21. 

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

ingin kita ukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila ia 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

 
Root Mean Square Error of 
Approximation 
 (RMSEA)  

 

 
Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 
diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan 
sample.  
RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang RMSEA 
< 0,05 adalah close fit  

CMIN/DF 
 

Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah  good fit  

Incremental fit Measures 
 

 
Comparative Fit Index (CFI)  

 

 
Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih 
tinggi adalah lebih baik. CFI ≥0,90 adalah good 
fit, sedang 0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah marginal fit. 
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melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang 

seharusnya diukur ( Cooper & Schindler, 2011).  

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur 

variabel Physical Quality, Staff Behaviour, Ideal Self Congruence, 

Brand Identification, Consumer Satisfaction dan Brand Loyalty . 

Pengukuran validitas dilakukan dengan analisis faktor pada hasil pre-

test, untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy (KMO), Bartlett’s test of sphericity, Anti image matrices 

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

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure of sampling 
adequacy adalah statistik yang 
mengindikasikan proporsi variasi dalam 
variabel yang merupakan variasi umum 
(common variance), yakni variasi dalam 
penelitian  

Nilai KMO MSA > 0,5 
menunjukkan bahwa faktor 
analisis dapat digunakan  
 

2. 

Bartlett’s test of sphericity 
mengindikasikan bahwa matriks korelasi 
adalah matriks identitas yang 
mengindikasikan bahwa variabel-variabel 
dalam faktor bersifat related atau 
unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil 
uji, jika nilai hasil uji < 0,05 
menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara variabel dan 
merupakan nilai yang 
diharapkan  

3. 
 

Anti image matrices, setiap nilai pada 
kolom diagonal anti-image correlation 
matrix menunjukkan measure of sampling 
adequacy dari masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix > 0,5 
menunjukkan variabel cocok 
atau sesuai dengan struktur 
variabel lainnya di dalam 
faktor tersebut  

4. Component matrix, nilai factor loading 
dari variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5  

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
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2. Uji reliabilitas  Menurut Kuncoro (2003) reabilitas menunjukkan 

konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reabilitas 

berbeda dengan validitas karena yang pertama memusatkan perhatian 

pada masalah konsisten, yang kedua lebih memperhatikan masalah 

ketepatan. Bebebrapa metode pengujian reliabilitas diantaranya 

menggunakan cronboach’s alpha dimana uji signifikansi dilakukan 

taraf signifikansi > 0.6 dan setelah diuji validitasnya maka item-item 

yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur dimasukkan ke dalam 

uji reliabilitas (Priyatno, 2008) 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profile Kawasaki 

Perkembangan Kawasaki Ninja sangatlah pesat yaitu dalam kurun waktu 

lebih dari satu tahun sudah dapat menjaring pelanggan dengan cepat dan mudah, 

bahkan setiap varian dari produk Kawasaki Ninja dari varian yang paling termahal 

hingga varian termurah yaitu tipe ER-6n, 250 FI, 250 New+ABS, 650, R, RR, RR 

Special edition, SS, ZX-6R, Versys, dan Z 250. Kawasaki Ninja menawarkan 

banyak sekali keunggulan yaitu mesin fuel injection berkapasitas 650cc dan 250cc 

yang terkenal sporty, irit dan mesin bandel serta posisi berkendara yang nyaman 

bagi pengemudi dan penumpang. Pada pertengahan 2012 PT. Kawasaki Motor 

Indonesia meluncurkan produk terbarunya yaitu Kawasaki Ninja 250 FI. Produk 

terbaru Ninja ini merupakan generasi terbaru dari Ninja sebelumnya dengan 

model yang jauh lebih sporty baik dari segi mesin dan penampilan mengalami 

perubahan yang sangat signifikan dibandingkan Ninja sebelumnya. 

Varian produk Ninja ini di bagi menjadi beberapa tipe, yaitu tipe ER-6n, 

250 FI, 250 New + ABS, 650, R, RR, RR Special edition, SS, ZX-6R, Versys, dan 

Z 250. dan varian tertinggi yaitu ZX-6R. Khususnya Kawasaki ninja 250 FI yang 

merupakan varian menengah dari semua tipe Ninja, Ninja 250 FI ini lebih 

bernuansa sporty yang cocok untuk kalangan anak muda. Kawasaki menjadi salah 

satu perusahaan pabrikan dengan diversifikasi sport terluas di Indonesia, 

Kawasaki juga memiliki fasilitas yang berbeda di setiap store dan bengkel bagi 
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pelanggan serta tempat menunggu yang exclusive dan berkesan prestige, SDM 

yang terlatih dan profesional serta didukung sistem tekonologi yang modern. 

Kawasaki yang merupakan salah satu dari tiga produsen paling besar yang ada di 

Indonesia hanya mencapai total penjualan sebesar 54.303 unit atau dengan nilai 

pangsa pasar hanya sebesar 1,7% dari total penjualan sepeda motor yang ada di 

Indonesia. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

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

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

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

digunakan adalah SPSS 21. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel 
laten 

Indikator KMO 
 
 

>0.5 

SIG 
 
 

<0.05 

MSA 
 
 

>0.5 

Factor 
Loading 

 
≥0.5 

Kriteria 
 
 

Nilai yang diisyaratkan 

 
 
 
 
 

Physical 
Quality 

1. Motor Kawasaki 
memiliki 
tampilan yang 
modern 

 
 
 
 
 

0.868 

 
 
 
 
 

0.000 

0.873 0.925 Valid 

2. Motor Kawasaki 
secara visual 
menarik 

0.844 0.939 Valid 

3. Motor Kawasaki 
memiliki 
performa terbaik 
dikelasnya 

0.881 0.917 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test (Lanjutan) 

Variabel 
laten 

   Indikator KMO 
 

>0.5 

SIG 
 

<0.05 

MSA 
 

>0.5 

Factor 
Loading 

≥0.5 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan 

Physical 
Quality 

4. Kualitas motor 
Kawasaki sangat 
baik 

0.868 0.000 0.877 0.922 Valid 

 
Staff 

Behaviour 

 
1. Karyawan 

Kawasaki mau 
mendengakan 
masukan dari 
pelanggan 

 
 
 
 
 
 
 

0.806 

 
 
 
 
 
 
 

0.000 

 
0.816 

 
 
 
 

 
0.887 

 
Valid 

2. Karyawan 
Kawasaki 
senantiasa 
memberikan 
jawaban kepada 
pelanggan terkait 
produk 

0.898 0.927 Valid 

3. Karyawan 
Kawasaki 
senantiasa 
memberikan 
keramahan 
kepada pelanggan 

0.736 0.966 Valid 

4. Karyawan 
Kawasaki 
senantiasa 
membantu 
pelanggan dalam 
memecahkan 
permasalahan 
terkait produk 

0.802 0.898 Valid 

Ideal Self 
Congruence 

1. Motor Kawasaki 
membuat 
penggunanya 
tampil berbeda 

 
 
 
 
 
 

0.754 

 
 
 
 
 
 

0.000 

0.732 0.926 Valid 

2. Motor Kawasaki 
membuat 
penggunanya 
tampil menarik 

0.747 0.921 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test (Lanjutan) 

Variabel 
laten 

Indikator KMO 
 

>0.5 

SIG 
 

<0.05 

MSA 
 

>0.5 

Factor 
Loading 

≥0.5 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan 

Ideal Self 
Congruence 

3. Motor Kawasaki 
membuat 
penggunanya tampil 
lebih bergengsi 

0.754 0.000 0.787 0.908 Valid 

Brand 
Identification 

1. Jika saya bercerita 
tentang motor 
Kawasaki maka saya 
seperti menceritakan 
diri sendiri 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.740 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.000 

0.749 0.854 Valid 

2. Jika media 
mengkritik motor 
Kawasaki, saya akan 
merasa malu 

0.782 0.960 Valid 

3. Ketika seseorang 
mengkritik motor 
Kawasaki, rasanya 
seperti penghinaan 
pribadi 

0.677 0.954 Valid 

4. Keberhasilan motor 
Kawasaki adalah 
keberhasian saya 

0.763 0.965 Valid 

Consumer 
Satisfaction 

1. Saya sangat puas 
dengan Kawasaki 

 
 
 

0.768 

 
 
 

0.000 

0.783 0.952 Valid 

2. Saya sangat senang 
dengan Kawasaki 

0.722 0.965 Valid 

3. Saya sangat bahagia 
dengan Kawasaki 

0.807 0.948 Valid 

Brand 
Loyalty 

1. Saya dengan senang 
hati akan akan 
merekomendasikan 
Kawasaki kepada 
orang lain 

 
 
 
 
 

0.871 

 
 
 
 
 

0.000 

0.870 0.931 Valid 

2. Di waktu yang akan 
dating saya tetap 
memilih Kawasaki 

0.886 0.976 Valid 
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Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test (Lanjutan) 

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS 21 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) 

dalam kuesioner dari enam variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang 

ingin diukur dalam penelitian ini. Dalam tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-

test adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus 

disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

 

 

Variabel 
laten 

Indikator KMO 
 

>0.5 

SIG 
 

<0.05 

MSA 
 

>0.5 

Factor 
Loading 

≥0.5 

Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan 

Brand 
Loyalty 

3. Saya tidak akan 
beralih ke merek 
lain meskipun saya 
mengalami 
masalah dengan 
Kawasaki 

 
 
 
 
 

0.871 

 
 
 
 
 

0.000 

0.813 0.951 Valid 

4. Saya sering 
memberitahu 
teman-teman 
seberapa baik 
merek Kawasaki 

0.911 0,930 Valid 

5. Jika merek lain 
sedang 
mengadakan 
promosi, saya tetap 
memilih motor 
Kawasaki 

0.883 0,935 Valid 
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4.2.2 Hasil Uji Reabilitas (pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. 

Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 maka, indikator pernyataan 

dalam kuisioner dinyatakan reliable, konsisten dan relevan terhadap variabel 

(Malhotra, 2010). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Physical Quality 0.940 Reliable 
Staff Behaviour 0.939 Reliable 

Ideal Self Congruence 0.906 Reliable 
Brand Identification 0.947 Reliable 

Consumer Satisfaction 0.950 Reliable 
Brand Loyalty 0.958 Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu Physical Quality, Staff Behaviour, Ideal Self Congruence, Brand 

Identification, Consumer Satisfaction dan Brand Loyalty memiliki cronbach’s 

alpha ≥ 0,60. Hasil ini menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuisioner 

ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap 

dan konsisten. 

4.3 Profil Responden 

Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden 

secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir 

serta pekerjaannya. 
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4.3.1 Jenis Kelamin 

  

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

Gambar 4.3 menggambarkan bahwa responden yang berjumlah 152 orang, 

terdiri dari responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 12 orang dan 

responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 140 orang. Hal ini menunjukkan 

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

  

Gambar 4.2 Usia Responden 

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

 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 4 kelompok, 

yaitu skala usia 18-27 tahun, 28-37 tahun, 38-47 tahun dan >47 tahun. Pada 

gambar 4.4 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

adalah responden yang berusia antara 28-37 tahun yang berjumlah 72 orang, 

kemudian diikuti oleh responden yang berusia antara 18-27 tahun dengan jumlah 

responden 66 orang, sisanya sebanyak 12 responden yang berusia 38-47 tahun  

dan 2 orang untuk usia > 47 tahun 
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4.3.3 Tingkat Pendidikan 

.   

Gambar 4.3  Tingkat Pendidikan Responden 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

 

Berdasarkan pada gambar 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas  

tingkat pendidikan responden adalah Strata 1 (S1) dengan jumlah 99 orang, 

kemudian diikuti oleh responden berpendidikan SMA yang berjumlah 32 orang 

dan Pasca Sarjana dengan jumlah 21 orang dari tota keseuruhan responden adalah 

152 orang. 
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4.3.4 Pekerjaan Responden 

 Gambar 4.4 Pekerjaan Responden 

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

 

Responden terbesar dalam penelitian ini ialah pelanggan yang masih 

berstatus karyawan dengan total 68 orang dari total keseluruhan responden adalah 

152, lalu diikuti dengan wiraswasta sebanyak 45 orang, pelajar/mahasiswa 

sebanyak 33 orang dan 6 orag bekerja sebagai pegawai negeri sipil. 
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4.3.5 Waktu Penggunaan Motor Kawasaki 

 Gambar 4.5 Waktu Penggunaan 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2010 

Pada gambar 4.7 diatas dapat dilihat, bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini telah menggunakan motor Kawasaki selama lebih dari 1 tahun 

dengan jumlah responden sebanyak 121 orang, lalu responden yang telah 

menggunakan motor Kawasaki selama lebih dari 6 bulan dengan jumlah responden 

sebanyak 22 orang, urutan selanjutnya adalah responden yang menggunakan motor 

Kawasaki selama kurang dari 6 bulan sebanyak 9 orang. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

> 6 Bulan > 6 Bulan > 1 tahun

Waktu Penggunaan 

Pengaruh Brand..., Fiqri Rachmandani, Ma.-IBS, 2015



79 

 

4.3.6 Domisili Pelanggan Motor Kawasaki 

 
Gambar 4.6 Domisili Pelanggan Motor Kawasaki 

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

Peneliti mengelompokkan domisili responden menjadi 5 kelompok. Pada 

gambar 4.8 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

adalah responden yang berdomisili di Jakarta Selatan yang berjumlah 72 orang, 

kemudian diikuti oleh responden yang berdomisili di Jakarta Utara dengan jumlah 

responden 26 orang, lalu responden yang berdomisili di Jakarta Pusat sebanyak 

20 orang diikuti oleh responden yang berdomisili di Jakarta Barat 18 orang dan 

sisanya adalah domisili Jakarta Timur sebanyak 16 orang. 
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4.3.7 Tipe Motor Yang Dimiliki Saat Ini 

 
Gambar 4.7 Tipe Motor Yang Dimiliki Saat Ini 

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

Pada gambar 4.9 diatas dapat dilihat, bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini telah menggunakan motor Kawasaki Ninja 250 FI dengan jumlah 

responden sebanyak 50 orang, lalu responden yang telah menggunakan motor 

Kawasaki Z 250 dengan jumlah responden sebanyak 45 orang, urutan selanjutnya 

adalah responden yang menggunakan motor Kawasaki Ninja 250 R sebanyak 41 

orang dan 16 orang menggunakan motor Kawasaki Ninja RR Mono. 
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4.4 Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 22 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 22 dipilih karena lebih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 

grafis. Hasil akhir dari AMOS 22 dapat dilihat di model struktural yang menguji 

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

pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan 

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

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2010 dan 

SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model  

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 22 terdiri dari model struktural 

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

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten atau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak 

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

Kedua model tersebut digambarkan dalam path diagram. 

4.4.2 Identifikasi 

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

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

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

positif. Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran 
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(measurement model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang 

diperoleh dari hasil degree of freedom sebagai berikut:  

Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct  
sample moments 

276 

Number of distinct  
parameters to be estimated 

51 

Degrees of freedom (276-51) 225 

                Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

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

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

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

dan uji reliabilitas terlebih dahulu. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

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

dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya 

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

konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-

indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair 

et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite 

reliability Measure dan variance extracted Measures, sebuah konstruk 
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mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan 

variance extracted (EV) ≥ 0,50. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

     Variabel Laten Indikator 
Uji Validitas Uji Realibilitas 

       Factor 
      Loading       Kesimpulan       AVE>0.5        CR>0.7       Kesimpulan 

    Physical 
     Quality 

Qual 1 0,760 Valid 

0,566 0,839 Reliable Qual 2 0,673 Valid 
Qual 3 0,793 Valid 
Qual 4 0,778 Valid 

     Staff 
  Behaviour 

Behave 1 0,818 Valid 

0,618 0,866 Reliable Behave 2 0,815 Valid 
Behave 3 0,743 Valid 
Behave 4 0,766 Valid 

Ideal Self 
Congruence 

Ideal 1 0,880 Valid 
0,734 0,892 Reliable Ideal 2 0,852 Valid 

Ideal 3 0,838 Valid 

Brand 
Identification 

Ident 1 0,786 Valid 

0,758 0,926 Reliable Ident 2 0,915 Valid 
Ident 3 0,908 Valid 
Ident 4 0,867 Valid 

Consumer 
Satisfaction 

Satis 1 0,878 Valid 
0.778 0.913 Reliable Satis 2 0,917 Valid 

Satis 3 0,850 Valid 

Brand Loyalty 

Beloy 1 0,733 Valid 

0,629 0,894 Reliable 
Beloy 2 0,752 Valid 
Beloy 3 0,857 Valid 
Beloy 4 0,798 Valid 
Beloy 5 0,819 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Ms. 
Excel 2010 

 
Pada tabel 4.4 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading 

yang berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.4 
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juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah 

memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yag 

dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

4.4.4 Estimasi 

Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

4.4.4.1 Sample Size  

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

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

penelitian ini sebanyak 23 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al. 

(2010) jumlah indikator dikalikan 6,6. Sehingga data yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebanyak 151,8 atau 152 data. Dengan demikian syarat jumlah data 

pada metode SEM telah terpenuhi. 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

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

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

langsung seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji 

statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai 

gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat 

digunakan secara bersama-sama atau kombinasi. 
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Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan 

tool AMOS 21. 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

      Perhitungan 
      Kriteria 

Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF 
(normed 

        chi-square) 
CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit) 4,523 

Good 

Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,153 
Poor 

Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,743 
Poor 

Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 

 

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

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

GOF yang lainnya, yaitu RMSEA dan CFI menunjukkan kecocokan yang poor fit. 

Dengan demikian, model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan 

data kurang fit dengan model SEM. 

Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, tidak 

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

dalam penelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh peneliti 
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dengan yang disarankan SEM adalah berbeda. Namun demikian, tidak semata-

mata harus melakukan respesifikasi model untuk meningkatkan hasil agar 

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

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

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

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan 

rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan 

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

paramater menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka 

hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi 

parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p > 0,05 

maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian 

hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel 4.6 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 Satis <---  Qual 0,519 *** Didukung Data 
2 Satis <--- Behave 0,169 *** Didukung Data 
3 Satis <--- Ideal 0,141 *** Didukung Data 
4 Satis  <--- Ident 0,221 *** Didukung Data 
5 Beloy <--- Satis 0,975 *** Didukung Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Physical Quality memiliki pengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction . 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,519 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

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

Physical Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer 

satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

2. Staff Behaviour memiliki pengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction  

Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai estimasi sebesar 

0,169 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

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

Staff Behaviour berpengaruh positif dan signifikan terhadap Consumer 

Satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

3. Ideal Self Congruence memiliki pengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction. Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai 

estimasi 0,141 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan 

hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. 

Berdasarkan nilai tersebut, Ideal Self Congruence berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Consumer Satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

4. Brand Identification memiliki pengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction. Berdasarkan output regression Weights, diketahui nilai 
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estimasi sebesar 0,221 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut 

menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 

0,05. Hal ini menyatakan, Brand Identification berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Consumer Satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

5. Consumer Satisfaction memilikki pengaruh positif terhadap Brand 

Loyalty. Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar 0,975 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan 

hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dari 

itu, Consumer Satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Brand Loyalty dan hipotesis dapat diterima. 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh 

variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model 

pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian 

hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki 

hubungan yang signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing 

hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab dibawah ini 

4.5.1 Pengaruh dari Physical Quality terhadap Consumer Satisfaction 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara Physical Quality terhadap Consumer Satisfaction. Hal ini 

menyatakan bahwa semakin baik Physical Quality yang diberikan kepada 

pelanggan Kawasaki maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap 

layanan ataupun produk yang diterima. Hasil penelitian ini juga didukung 

penelitian (Nam et al., 2011) yang menjelaskan bahwa penelitian ini berfokus 
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pada dua dimensi yang  terpisah antara kualitas fisik dan perilaku staf dan 

berpendapat bahwa mereka positif berhubungan dengan kepuasan pelanggan. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa, ekuitas merek telah didefinisikan 

dalam berbagai cara, tergantung pada tujuan tertentu. Karena tujuan penelitian ini 

adalah untuk memfasilitasi pengembangan yang lebih efektif dalam strategi 

seorang pemasar dan taktik yang berfokus pada efek merek tersebut kepada 

individu atau pelanggan. Keuntungan dari konsep ekuitas merek lebih dari 

perspektif ataupun anggapan dari seorang pelanggan yang memungkinkan 

manajer untuk mempertimbangkan secara khusus bagaimana cara memasarkan 

produk yang akan mereka jual kepada pihak pelanggan. Meskipun tujuan akhir 

setiap marketers adalah untuk meningkatkan penjualan, pertama-tama perlu untuk 

membangun pengetahuan struktur dasar merek sehingga pelanggan pun dapat 

merespon dan menguntungkan bagi kegiatan pemasaran, dengan demikian 

Physical Quality berpengaruh positif dan signifikan dengan Consumer 

Satisfaction. Dengan mengembangkan Physical Quality yang tinggi maka 

penyedia layanan bisa bersaing dengan kompetitor lain dan memberikan efek 

yang baik bagi pelanggan sehingga pelanngan motor Kawasaki merasa puas akan 

kualitas fisik produk motor tersebut. 

4.5.2  Pengaruh dari Staff Behaviour terhadap Consumer Satisfaction  

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan antara Staff Behaviour terhadap Consumer Satisfaction. Hasil 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekinci et al. (2008) 

berpendapat bahwa dua dimensi kualitas pelayanan yaitu kualitas fisik dan 

perilaku staf, memiliki efek positif terhadap kepuasan pelanggan (Nam et al., 
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2011). Perilaku staf Kawasaki yang baik serta ramah kepada pelanggan memiliki 

efek positif pada tingkat kepuasan pelanggan motor Kawasaki yang mengetahui 

merek dengan nama ternama dan dengan tingkat prestige yang terpandang. Selain 

itu, Service Quality lebih berfokus pada proses pelayanan dari pada atribut 

pelayanan lainnya, dengan kata lain Service Quality lebih menjurus ke sikap para 

karyawan Kawasaki kepada pelanggan dalam menjelaskan produk motor yang 

diinginkan oleh pelanggan Kawasaki ataupun mengayomi pelanggan dalam 

pembelian ataupun pelayanan atas suatu produk (Kang & James, 2004). Melalui 

kualitas pelayanan yang baik serta keramahan yang diberikan oleh karyawan, 

perusahaan dapat mencapai tingkat kualitas pelayanan yang lebih tinggi, tingkat 

kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan dapat mempertahankan keunggulan 

kompetitif yang dimiliki oleh Kawasaki (Meuter et al., 2005). Gronroos (2007) 

juga mendefinisikan kualitas pelayanan karyawan perusahaan sebagai hasil dari 

perbandingan bahwa pelanggan membuat harapan serta persepsi dan 

Athanassopoulos et al., (2001) menambahkan bahwa harapan pelanggan Kawasaki 

berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas layanan karena, jika kualitas 

pelayanan staff tinggi ketika bekerja maka akan melebihi harapan dan kualitas 

akan rendah ketika kinerja tidak memenuhi harapan mereka (Karim, 2014). 

Dengan demikian maka jika perilaku karyawan Kawasaki sangat baik maka 

pelanggan Kawasaki akan merasa puas serta merasa diayomi dalam hal pembelian 

produk ataupun penyedia informasi tentang produk motor Kawasaki.
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4.5.3  Pengaruh dari Ideal Self Congruence terhadap Consumermer Satisfaction 

Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan Ideal Self 

Congruence memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Consumer 

Satisfaction. Taman et al (1986) dan Sirgy (1982) menjelaskan bahwa ideal self 

congruence memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas merek, pemasar harus 

mempelajari karakteristik kepribadian merek-merek dari sudut pandang 

pelanggan Kawasaki dan mengembangkan merek untuk mencocokkan dengan 

konsep diri yang ideal. Literatur perilaku pelanggan Kawasaki semakin 

menunjukkan bahwa sikap merek atau evaluasi tidak hanya ditentukan oleh aspek 

fungsional merek tetapi juga dengan kriteria simbolik (Nam et al., 2011). Sirgy 

(1982)  menyebutkan bahwa citra diri  mengacu pada hubungan antara konsep 

suatu hubungan pelanggan Kawasaki yang sebenarnya dengan kepercayaan diri 

yang ideal dari suatu produk Kawasaki,  toko dan yang lainnya. Citra diri ataupun 

kesesuaian dalam diri dan image digunakan secara bergantian dalam  literatur 

perilaku  pelanggan Kawasaki. Kami melakukan penelitian untuk fokus pada efek 

dari citra diri  terhadap loyalitas merek yang dimiliki oleh pelanggan Kawasaki. 

Studi ini memberikan  kontribusi kepada literatur tentang kesesuaian citra diri 

dalam beberapa cara. Pertama, banyak penelitian  memperkirakan preferensi 

produk dengan contoh, gaya dalam berpakaian,  preferensi merek, pilihan merek, 

kepuasan pelanggan dan loyalitas terhadap toko (Hosany & Martin, 2012). Ideal 

Self Congruence adalah suatu variable yang menggambarkan citra diri si pemilik 
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ataupun pelanggan dari motor Kawasaki yang bisa terlihat menarik ataupun lebih 

bergengsi apabila pelanggan menggunakan ataupun memiliki motor Kawasaki. 

4.5.4  Pengaruh dari Brand Identification terhadap Consumer Satisfaction 

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapati Brand Identification memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Consumer Satisfaction. Yi and La 

(2004) memberikan teori yang mempelajari harapan kepuasan pelanggan 

Kawasaki yang lebih menunjukan cenderung puas setelah mengidentifikasi suatu 

merek yang sesungguhnya dengan menegaskan ekspektasi sebelumnya. 

Identifikasi merek menyediakan konteks yang lebih menguntungkan bagi 

pelanggan untuk mengetahui latar belakang suatu merek ataupun pengalaman dari 

suatu merek Kawasaki terhadap harapan sebelumnya. Ketika tidak sesuai dengan 

ekspektasi atau melebihi ekspektasi yang diinginkan, maka pelanggan Kawasaki 

yang melakukan identifikasi merek dapat merasa lebih puas, karena dapat 

meyakinkan diri yang pada waktunya bisa membantu untuk jauh lebih tau tentang 

latar belakang motor Kawasaki. Sedangkan Bhattacharya and Sen (2003) 

berpendapat, ketika informasi tidak sesuai dengan ekspektasi maka pelanggan 

yang tidak melakukan identifikasi merek terlebih dahulu cenderung kurang puas 

karena biasanya lebih percaya terhadap informasi yang buruk dan berasal dari 

pengalaman atau image merek tersebut (He & Li, 2011). Dengan ini identifikasi 

merek memiliki efek positif pada kepuasan pelanggan dan identifikasi merek 

terhadap Kawasaki tidak berpengaruh langsung kepada loyalitas merek tanpa 

melalui tingkat kepuasan pelanggan. Dengan demikian pelanggan yang 

melakukan identifikasi merek kepada Kawasaki secara bertahap dan kuat akan 

lebih puas dengan hasil yang di dapat dari merek tersebut (He & Li, 2011), 
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4.5.5 Pengaruh dari Consumer satisfaction terhadap Brand Loyalty 

 Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan Consumer Satisfaction 

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

berarti semakin besar kepuasan pelanggan Kawasaki terhadap layanan yang 

diberikan oleh Kawasaki Motorave maka semakin meningkatkan loyalitas 

pelanggan terhadap layanan produk yang ada di Kawasaki. Penelitian ini 

mendalilkan dampak kepuasan pelanggan pada hubungan antara ekuitas merek 

berbasis pelanggan dan loyalitas merek  (Nam et al., 2011). McDougall dan 

Levesque (1994) menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki efek positif 

terhadap loyalitas merek Kawasaki dalam sektor layanan yang berbeda (Nam et 

al., 2011). Auh, Salisbury, & Johnson (2003) mengemukakan kepuasan dalam 

bertransaksi mungkin bervariasi dari pengalaman pelanggan, untuk mengalami 

kepuasan secara keseluruhan dengan cara bergerak dalam rata-rata yang relatif 

stabil dan paling mirip dengan sikap keseluruhan terhadap pembelian merek 

(Nam et al., 2011). Konsep ini penting karena kepuasan secara keseluruhan 

mempengaruhi indikator loyalitas dalam jangka waktu ke depan pada kinerja 

bisnis (Fornell et al., 1996). Consumer didefinisikan sebagai tingkat kesenangan 

atau kepuasan secara keseluruhan yang dirasakan oleh pelanggan Kawasaki, yang 

dihasilkan dari kemampuan layanan untuk memenuhi keinginan, harapan dan 

kebutuhan pelanggan dalam kaitannya dengan layanan yang diberikan oleh 

Kawasaki (Rezaei & Abadi, 2013). Banyak peneliti menurut Oliver (1981) 

konsep kepuasan pelanggan sebagai perasaan seseorang senang atau kecewa yang 

dihasilkan dari membandingkan kinerja atau hasil suatu produk yang dirasakan 

dalam kaitannya dengan harapan diri pelanggan Kawasaki. Secara umum 
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menurut Yi and La (2004), ada dua konsep umum kepuasan, yaitu kepuasan 

spesifik transaksi dan kepuasan kumulatif. 

Menurut Boshoff and Gray (2004) kepuasan transaksi spesifik adalah 

evaluasi pelanggan dari pengalamannya dan reaksi terhadap pertemuan jasa atau 

barang tertentu dan menurut Johnson, Anderson and Fornell (1995) kepuasan 

kumulatif mengacu pada evaluasi keseluruhan pelanggan dari pengalaman 

mengkonsumsi sampai saat ini (Fen & Lian, 2007). 

4.6 Implikasi Manajerial  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektif dari 

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

Identification dan Consumer Satisfaction terhadap Brand Loyalty.  

4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk Kawasaki Motorave 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

pihak Kawasaki Motorave selaku pihak yang menyediakan fasilitas. Beberapa 

implikasi yang dapat diberikan kepada pihak manajemen Kawasaki adalah sebagai 

berikut. 

1. Persaingan di dunia otomotif cukup ketat, dewasa ini pelanggan juga 

mementingkan Physical Quality yang didapatkan sesuai dengan yang 

diharapkan dari hasil kualitas yang lebih dari ekspektasi pelanggan. 

Physical Quality yang diberikan Kawasaki tentunya harus 

dipertahankan serta ditingkatkan agar hasil yang diberikan kepada 

pelanggan dapat terus berjalan maksimal. Kualitas tampilan secara fisik 
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menjadi gerbang utama dalam hal pembelian motor dan juga rasa yang 

akan dirasakan oleh setiap pelanggan seperti tampilan yang modern, 

tampilan yang menarik untuk pelanggan, serta performa terbaik 

menjadi landasan utama pelanggan menilai kualitas barang yang akan 

dipakai atau digunakan nantinya. Ketika kualitas fisik suatu motor itu 

bagus maka akan menjadi word of mouth yang bagus dimata 

masyarakat, sebaliknya jika kualitas fisik suatu motor tersebut buruk 

maka akan lebih cepat tersebar berita buruk tersebut dan menjadi 

melekat dibenak masyarakat. Maka dari itu Kawasaki harus 

memberikan kualitas yang optimal dan maksimal dengan cara memberi 

display motor terbaru di setiap dealer agar mendapatkan persepsi yang 

bagus dibenak masyarakat. 

2. Staff Behaviour disini mengacu pada manfaat praktis yang dirasakan 

oleh pelanggan ketika menggunakan produk Kawasaki. Staff Behaviour 

yang didapatkan dan sesuai dengan yang diharapkan atau 

menginginkan mendapatkan pelayanan yang lebih dari ekspektasi 

pelanggan. Staff Behaviour yang diberikan karyawan Kawasaki 

tentunya harus dipertahankan serta ditingkatkan agar pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan dapat terus berjalan maksimal. Front 

Linner seharusnya menjadi pintu utama Kawasaki di dealer ataupun 

toko dalam memberikan pelayanan diharapkan dapat dimiliki oleh 

setiap dealer ataupun bengkel mulai dari satpam, customer service, 

karyawan dan mekanik. Sesuai dengan pengamatan penulis di 

Kawasaki Motorave Sunter, contohnya ketika seorang pelanggan 
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datang ke store atau bengkel maka harus disapa oleh satpam ataupun 

karyawan dengan membukakan pintu dan menanyakan ada yang bisa 

dibantu. Hal yang harus dimiliki setiap karyawan ialah mampu 

mendengarkan masukan atau keluhan dari pelanggan, karyawan 

senantiasa memberikan jawaban ataupun bantuan kepada pelanggan 

terkait produk Kawasaki, kemudian kecepatan karyawan dalam 

melayani pelanggan juga harus dipertahankan dan ditingkatkan karena 

seorang pelanggan tentunya tidak ingin dilayani dengan lamban, 

setelah selesai service atau pembelian setidaknya ada bagian check 

point checking untuk memastikan produk atau keabsahan setelah 

melakukan transaksi di dealer ataupun bengkel Kawasaki. Pada saat 

pelanggan dilayani oleh customer service minimal harus ditanya 

keperluannya serta menunjukan sikap senyum sapa salam agar 

pelanggan merasa diperhatikan. Ketika perilaku karyawan itu bagus 

maka akan menjadi word of mouth yang bagus dimata masyarakat, 

sebaliknya jika perilaku karyawan tersebut buruk maka akan lebih 

cepat tersebar berita buruk tersebut dan menjadi melekat dibenak 

masyarakat. Maka dari itu Kawasaki harus memberikan service yang 

optimal dan maksimal agar mendapatkan persepsi yang bagus dibenak 

masyarakat dan juga pelanggan akan menjadi loyal kepada Kawasaki. 

3. Ideal Self Congruence adalah tingkat kesesuaian atau ketidaksesuaian 

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

Konsep diri yang ideal menyarankan pelanggan mencapai konsistensi 

diri dan harga diri dengan memegang sikap positif terhadap merek 
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Kawasaki yang dianggap mirip dengan citra diri sendiri. Konsistensi 

yang lebih besar antara konsep diri yang ideal dimata pelanggan dan 

image suatu merek mempunyai niat yang besar untuk membeli ataupun 

menggunakan produk tersebut. Kawasaki bisa melakukan inovasi 

terhadap motor Ninja 250 CC yang diawali dengan melakukan survey 

kepada pelanggan motor tersebut dengan melakukan metode pre-test 

terlebih dahulu agar Kawasaki dapat menjawab kebutuhan pelanggan 

akan suatu produk terbaru ataupun desain terbaru yang diinginkan oleh 

pelanggannya. Kawasaki juga bisa melakukan aspek komunikasi 

melalui majalah, sosial media ataupun iklan lainnya dengan 

menggunakan brand ambassador untuk meyakinkan ataupun membuat 

pelanggan merasa percaya diri jika memakai produk motor Kawasaki. 

Ideal Self Congruence yang tinggi ataupun baik dapat dilihat dari hasil 

yang didapatkan dari pertanyaan yang diajukan ke pelanggan ataupun 

pertanyaan secara mendadak dengan pelanggan Kawasaki merasa 

tampil berbeda jika menggunakan produk Kawasaki, pelanggan merasa 

tampil menarik jika menggunakan produk Kawasaki, pelanggan merasa 

tampil bergengsi jika menggunakan produk Kawasaki. Rasa 

kepercayaan diri yang ideal menjadi landasan emosional pelanggan 

yang akan menggunakan, mempunyai bahkan yang ingin membeli 

motor Kawasaki. Jika kondisi kepercayaan diri yang sangat baik maka 

Kawasaki telah berhasil membuat pelanggan merasa bangga jika 

memakai produk dari Kawasaki dan hal ini dapat berpengaruh kepada 
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penjualan motor yang meningkat serta pelanggan akan loyal kepada 

merek Kawasaki. 

4. Brand Identification menyediakan konteks yang lebih menguntungkan 

bagi pelanggan untuk mengetahui latar belakang merek Kawasaki 

ataupun pengalaman dari merek Kawasaki terhadap harapan 

sebelumnya. Ketika tidak sesuai dengan ekspektasi atau melebihi 

ekspektasi yang diinginkan, maka pelanggan yang melakukan 

identifikasi merek dapat merasa lebih puas, karena dapat meyakinkan 

diri pelanggan yang pada waktunya bisa membantu untuk jauh lebih 

tau tentang latar belakang merek Kawasaki. Identifikasi sosial dan teori 

kategorisasi, seorang individu akan mengidentifikasi dengan kategori 

sosial ketika kategori sosial dan identitas sosial terkait meningkatkan 

harga diri individu dan individu yang di identifikasi akan terlibat dalam 

perilaku pro kategori yang positif untuk menarik daya tarik identitas 

sosial atau harga diri mereka sendiri. Pelanggan yang kuat melakukan 

identifikasi merek akan lebih rentan untuk terlibat dalam kegiatan 

ataupun menelusuri merek baru, biasanya pelanggan yang melakukan 

identifikasi merek akan kuat melakukan hal-hal seperti mendukung 

tujuan perusahaan, melindungi reputasinya, mendukung produk dan 

loyal terhadap merek Kawasaki, pelanggan mengasosiasikan dirinya 

dengan merek Kawasaki, mereka memperkuat identitas sosial dengan 

merek Kawasaki. Teori identifikasi organisasi yang menyatakan 

pelanggan mengadopsi identitas sebagai anggota dari kelompok sosial 

yang memiliki motor Kawasaki atau perusahaan yang konsisten dengan 
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nilai-nilai sosial dalam rangka mendukung rasa memiliki antar sesama 

pelanggan motor Kawasaki. Kawasaki dapat memberikan membership 

kepada pelanggan yang mempunyai motor Kawasaki seperti premium 

card, VIP card, service card agar memudahkan akses penggunaan jasa 

di store Kawasaki, serta pelanggan bisa mendapatkan privilege dari 

kartu akses tersebut yang akan meningkatkan brand identification 

pelanggan. Selanjutnya, Kawasaki dapat merangkul atau memupuk 

komunitas dari motor Kawasaki untuk menarik ataupun mengadakan 

gathering agar pelanggan Kawasaki merasa diakui dan adanya rasa 

keterikatan terhadap merek Kawasaki. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa makna dari Brand Identification ini adalah di dalam 

diri pelanggan itu adalah Kawasaki dan Kawasaki itu pun 

mencerminkan gambaran diri dari pelanggan tersebut. 

5. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti, mengetahui dan 

menganalisis pengaruh Brand Equity dan Consumer Satisfaction 

terhadap Brand Loyalty pada pelanggan motor Kawasaki Ninja 250 CC 

di Jakarta. Brand Equity memiliki beberapa elemen yang terdiri dari 

Physical Quality, Staff Behaviour, Ideal Self Congruence dan Brand 

Identification. Dalam penelitian ini variabel yang paling berpengaruh 

adalah Physical Quality terhadap Consumer Satisfaction dengan nilai 

estimate sebesar 0,734 dari hasil output Standardized Regression 

Weights dengan menggunakan metode prngolahan data AMOS 22  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Brand Equity dan Consumer 

Satisfaction terhadap Brand Loyalty pada pelanggan motor Kawasaki Ninja 250 

CC. Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM 

menunjukkan bahwa seluruh hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan. 

Dengan menggunakan studi penelitian Physical Quality, Staff Behaviour, Ideal 

Self Congruence , Brand Identification, Consumer Satisfaction dan Brand Loyalty 

pada pelanggan motor Kawasaki Ninja 250 CC, dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Physical Quality berpengaruh secara positif terhadap Consumer 

Satisfaction  

2. Staff Behaviour berpengaruh secara positif terhadap Consumer 

Satisfaction 

3. Ideal Self Congruence berpengaruh secara positif  terhadap Consumer 

Satisfaction 

4. Brand Identification berpengaruh secara positif terhadap Consumer 

Satisfaction 

5. Consumer Satisfaction berpengaruh secara positif terhadap Brand Loyalty 
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5.2 Saran 

Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan pada setiap hipotesisnya. Oleh karena itu, peneliti memberikan 

beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan dan untuk 

penelitian selanjutnya. 

1. Sebagai pihak yang menyediakan jasa kepada pelanggannya maka Kawasaki 

harus mempertahankan dan lebih meningkatkan Physical Quality agar 

pelanggan yang menggunakan ataupun ingin membeli motor Kawasaki 

mempunyai rasa antusias jika produk motor Kawasaki memiliki tampilan yang 

modern, tampilan yang menarik, serta performa terbaik menjadi landasan 

utama pelanggan menilai kualitas barang yang akan dipakai atau digunakan 

nantinya. Sesuai dengan hasil yang didapat dari hasil penelitian ini, variabel 

yang paling berpengaruh adalah Physical Quality terhadap Consumer 

Satisfaction maka Kawasaki harus memberikan tampilan kualitas fisik yang 

optimal dan maksimal dengan cara memberikan display motor terbaru di setiap 

dealer agar mendapatkan persepsi yang bagus serta first impression yang baik 

dibenak masyarakat. 

2. Staff Behaviour dalam objek Kawasaki disini seharusnya memiliki Front 

Linner untuk memberikan pelayanan terhadap para pelanggannya dan 

diharapkan dapat dimiliki oleh setiap dealer ataupun bengkel mulai dari 

satpam, customer service, karyawan dan mekanik. Customer service minimal 

harus menanyakan keperluan pelanggan serta menunjukan sikap senyum sapa 

salam agar pelanggan merasa diperhatikan dan dihargai. Kawasaki juga harus 
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memiliki prosedur final checking di gerbang keluar setelah melakukan service 

ataupun pembelian produk Kawasaki untuk memastikan keabsahan suatu 

produk ataupun jasa setelah melakukan transaksi di dealer ataupun bengkel 

Kawasaki.  

3. Ideal Self Congruence dalam konteks ini Kawasaki bisa melakukan inovasi 

terhadap motor Ninja 250 CC yang diawali dengan melakukan survey kepada 

pelanggan motor tersebut dengan melakukan metode pre-test terlebih dahulu 

agar Kawasaki dapat menjawab kebutuhan pelanggan akan suatu produk 

terbaru ataupun desain terbaru yang diinginkan oleh pelanggannya. Kawasaki 

juga bisa melakukan aspek komunikasi melalui majalah, sosial media ataupun 

iklan lainnya dengan menggunakan brand ambassador untuk meyakinkan 

ataupun membuat pelanggan merasa percaya diri jika memakai produk motor 

Kawasaki. 

4. Brand Identification dalam konteks ini adalah Kawasaki dapat memberikan 

membership kepada pelanggan yang mempunyai motor Kawasaki seperti 

premium card, VIP card, service card agar memudahkan akses penggunaan 

jasa di store Kawasaki, serta pelanggan bisa mendapatkan privilege dari kartu 

akses tersebut yang akan meningkatkan Brand Identification pelanggan. 

Selanjutnya, Kawasaki dapat merangkul atau memupuk komunitas dari motor 

Kawasaki untuk menarik ataupun mengadakan gathering agar pelanggan 

Kawasaki merasa diakui dan adanya rasa keterikatan terhadap merek 

Kawasaki. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengganti objek yang diteliti dengan 

yang lainnya, dengan contoh telekomunikasi, fashion, makanan atau minuman. 
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Objek penelitian tersebut pasti memiliki proses loyalitas yang harus dianalisa 

lebih lanjut untuk peneliti lainnya. Aspek yang mempengaruhi Brand Loyalty 

pada industri tersebut juga bisa lebih diperluas. Contohnya variabel pendorong 

Brand loyalty yaitu Brand Image, Brand Trust. Berdasarkan hal tersebut, 

nantinya diharapkan penelitian mengenai Brand loyalty akan mengukur dan 

menganalisa segala aspek yang berhubungan dan terkait sehingga dapat 

mehasilkan penelitian yang lebih kaya dan bermanfaat. 
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Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 

KUESIONER Pengaruh Brand Equity dan Consumer Satisfaction terhadap 
Brand Loyalty pada Pelanggan Motor Kawasaki Ninja 250 CC 

Responden Yth. 
Saya Fiqri Rachmandani, mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang sedang melakukan 
penelitian mengenai Pengaruh Brand Equity dan Consumer Satisfaction terhadap Brand 
Loyalty pada Pelanggan Motor Kawasaki Ninja 250 CC di wilayah DKI Jakarta. Agar 
penelitian ini berjalan dengan baik, saya memohon kesedian rekan-rekan sekalian untuk 
berpartisipasi dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner ini. 
Penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan akademis, oleh karenanya diharapkan kesediaan 
rekan-rekan untuk menjawab kuesioner ini dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. Atas 
perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. 

* Wajib 
 

Apakah anda memiliki motor kawasaki? * 

o  Ya ( silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya) 

o  Tidak ( silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya) 

Lanjutkan »
 

 

Profil Responden 

Jenis Kelamin * 

o  Pria 

o  Wanita 
Usia ( dalam tahun) * 

o  18 - 27 Tahun 

o  28 - 37 Tahun 

o  38 - 47 Tahun 

o  > 47 Tahun 
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Pendidikan Terakhir * 

o  SD/SMP 

o  SMA 

o  S1 

o  Pasca Sarjana 
Domisili anda * 

o  Jakarta Pusat 

o  Jakarta Selatan 

o  Jakarta Timur 

o  Jakarta Barat 

o  Jakarta Utara 
Pekerjaan anda saat ini * 

o  Pelajar/mahasiswa 

o  Pegawai Negeri Sipil 

o  Wiraswasta 

o  Karyawan 

o  Yang lain:  
Motor tipe apa yang anda miliki saat ini ? * 

o  Ninja 250 R 

o  Ninja 250 FI 

o  Z 250 

o  Ninja RR Mono 

o  Yang lain:  
Sudah berapa lama memiliki motor kawasaki ? * 

o  < 6 Bulan 

o  > 6 Bulan 

o  > 1 Tahun 

o  Yang lain:  
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Motor tipe apa yang pernah anda miliki ? * 

o  Ninja RR 

o  Ninja 250 R 

o  Ninja 250 FI 

o  Z 250 

o  Ninja R 

o  Yang lain:  

« Kembali
 

Lanjutkan »
 

 

* Wajib 

Penilaian terhadap Brand Loyalty pelanggan kawasaki 

Pada bagian ini, responden dimohon untuk mengisi kuesioner yang diajukan. Jawaban 
pertanyaan menggunakan skala 1 sampai 7 dimana angka 1 menunjukan "Sangat Tidak 
Setuju" dan angka 7 menunjukan "Sangat Setuju". 

Physical Quality 

Motor kawasaki memiliki tampilan yang modern * 

 
1 

2 3 4 5 6 7 
 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Motor kawasaki secara tampilan menarik * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Motor kawasaki memiliki performa terbaik dikelasnya * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 
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Kualitas motor kawasaki sangat baik * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Staff Behaviour 

Karyawan kawasaki mau mendengarkan masukan dari pelanggan * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Karyawan kawasaki senantiasa memberikan jawaban kepada pelanggan terkait 
produk * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Karyawan kawasaki senantiasa memberikan keramahan kepada pelanggan * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Karyawan kawasaki senantiasa membantu pelanggan dalam memecahkan 
permasalahan terkait produk * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 
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Ideal Self-Congruence 

Motor kawasaki membuat penggunanya tampil berbeda * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Motor kawasaki membuat penggunanya tampil menarik * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

Motor kawasaki membuat penggunanya tampil lebih bergengsi * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Brand Identification 

Jika media mengkritik motor kawasaki, saya akan merasa malu * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Jika saya bercerita tentang motor kawasaki maka saya seperti menceritakan 
diri sendiri * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Ketika seseorang mengkritik motor kawasaki, rasanya seperti penghinaan 
pribadi * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 
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Keberhasilan motor kawasaki adalah keberhasilan saya * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Consumer Satisfaction 

Saya sangat puas dengan kawasaki * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Saya sangat senang dengan kawasaki * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Saya sangat bahagia dengan kawasaki * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Brand Loyalty 

Saya dengan senang hati akan merekomendasikan kawasaki kepada orang 
lain * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Di waktu yang akan datang saya tetap memilih kawasaki * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 
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Saya tidak akan beralih ke merek lain meskipun saya mengalami masalah 
dengan kawasaki * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

 

Saya sering memberitahu teman-teman seberapa baik merek kawasaki * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

Jika merek lain sedang mengadakan promosi, saya akan tetap memilih motor 
kawasaki * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

« Kembali
 

Kirim
 

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google 
Formulir. 

Profil Responden 

Apakah anda sudah pernah menggunakan motor kawasaki ? * 

o  Ya 

o  Tidak 

Motor tipe apa yang pernah anda gunakan ? * 

o  Ninja RR 

o  Ninja 250 R 

o  Z 250 

o  Ninja 250 FI 

o  ER-6n 

o  Yang lain:  

 

« Kembali
 

Kirim
 

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir  
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

1. Physical Quality 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.940 4 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .868 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 101.207 

df 6 

Sig. .000 

 

 
Anti-image Matrices 

 qual1 qual2 qual3 qual4 

Anti-image Covariance 

qual1 .249 -.074 -.061 -.089 

qual2 -.074 .211 -.096 -.077 

qual3 -.061 -.096 .269 -.052 

qual4 -.089 -.077 -.052 .257 

Anti-image Correlation 

qual1 .873a -.325 -.237 -.351 

qual2 -.325 .844a -.403 -.332 

qual3 -.237 -.403 .881a -.200 

qual4 -.351 -.332 -.200 .877a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

qual1 1.000 .856 

qual2 1.000 .881 

qual3 1.000 .840 

qual4 1.000 .850 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Component Matrix

a 

 Component 

1 

qual1 .925 

qual2 .939 

qual3 .917 

qual4 .922 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

2. Staff Behaviour 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.939 4 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .806 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 106.365 

df 6 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.428 85.694 85.694 3.428 85.694 85.694 

2 .227 5.687 91.381    
3 .187 4.664 96.045    
4 .158 3.955 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Communalities 

 Initial Extraction 

behave1 1.000 .788 

behave2 1.000 .859 

behave3 1.000 .934 

behave4 1.000 .807 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.387 84.670 84.670 3.387 84.670 84.670 

2 .333 8.336 93.006    
3 .192 4.809 97.815    
4 .087 2.185 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

  

Anti-image Matrices 

 behave1 behave2 behave3 behave4 

Anti-image Covariance 

behave1 .279 -.057 -.101 .055 

behave2 -.057 .244 -.062 -.052 

behave3 -.101 -.062 .122 -.103 

behave4 .055 -.052 -.103 .246 

Anti-image Correlation 

behave1 .816a -.220 -.547 .211 

behave2 -.220 .898a -.358 -.210 

behave3 -.547 -.358 .736a -.594 

behave4 .211 -.210 -.594 .802a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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3. Ideal Self Congruence 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.906 3 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .754 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 53.913 

df 3 

Sig. .000 

 

 
Anti-image Matrices 

 ideal1 ideal2 ideal3 

Anti-image Covariance 

ideal1 .310 -.164 -.141 

ideal2 -.164 .325 -.126 

ideal3 -.141 -.126 .366 

Anti-image Correlation 

ideal1 .732a -.516 -.418 

ideal2 -.516 .747a -.365 

ideal3 -.418 -.365 .787a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

  

Component Matrix
a 

 Component 

1 

behave1 .887 

behave2 .927 

behave3 .966 

behave4 .898 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Communalities 

 Initial Extraction 

ideal1 1.000 .858 

ideal2 1.000 .848 

ideal3 1.000 .825 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.531 84.367 84.367 2.531 84.367 84.367 

2 .261 8.687 93.054    

3 .208 6.946 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

ideal1 .926 

ideal2 .921 

ideal3 .908 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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4. Brand Identification 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.947 4 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .740 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 139.554 

df 6 

Sig. .000 

 

 
Anti-image Matrices 

 ident1 ident2 ident3 ident4 

Anti-image Covariance 

ident1 .323 -.075 .057 -.088 

ident2 -.075 .106 -.059 .006 

ident3 .057 -.059 .071 -.056 

ident4 -.088 .006 -.056 .098 

Anti-image Correlation 

ident1 .749a -.404 .378 -.495 

ident2 -.404 .782a -.675 .054 

ident3 .378 -.675 .677a -.675 

ident4 -.495 .054 -.675 .763a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

ident1 1.000 .730 

ident2 1.000 .922 

ident3 1.000 .911 

ident4 1.000 .932 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.494 87.361 87.361 3.494 87.361 87.361 

2 .357 8.919 96.280    
3 .108 2.694 98.974    
4 .041 1.026 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Component Matrix

a 

 Component 

1 

ident1 .854 

ident2 .960 

ident3 .954 

ident4 .965 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

5. Consumer Satisfaction 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.950 3 
 

KMO and Bartlett's Test 

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

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 84.165 

df 3 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 satis1 satis2 satis3 

Anti-image Covariance 

satis1 .195 -.100 -.059 

satis2 -.100 .155 -.094 

satis3 -.059 -.094 .212 

Anti-image Correlation 

satis1 .783a -.574 -.290 

satis2 -.574 .722a -.520 

satis3 -.290 -.520 .807a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

satis1 1.000 .907 

satis2 1.000 .931 

satis3 1.000 .899 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 
Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.737 91.249 91.249 2.737 91.249 91.249 

2 .159 5.284 96.533    
3 .104 3.467 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

satis1 .952 

satis2 .965 

satis3 .948 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 
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6. Brand Loyalty 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.958 5 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .871 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 166.475 

df 10 

Sig. .000 

 

 
Anti-image Matrices 

 beloy1 beloy2 beloy3 beloy4 beloy5 

Anti-image Covariance 

beloy1 .289 -.077 .034 -.092 -.023 

beloy2 -.077 .131 -.050 -.021 -.020 

beloy3 .034 -.050 .101 -.046 -.071 

beloy4 -.092 -.021 -.046 .199 -.004 

beloy5 -.023 -.020 -.071 -.004 .148 

Anti-image Correlation 

beloy1 .870a -.393 .197 -.383 -.110 

beloy2 -.393 .886a -.435 -.127 -.146 

beloy3 .197 -.435 .813a -.327 -.581 

beloy4 -.383 -.127 -.327 .911a -.021 

beloy5 -.110 -.146 -.581 -.021 .883a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

beloy1 1.000 .762 

beloy2 1.000 .913 

beloy3 1.000 .904 

beloy4 1.000 .865 

beloy5 1.000 .873 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.317 86.343 86.343 4.317 86.343 86.343 

2 .330 6.606 92.949    
3 .170 3.406 96.355    
4 .116 2.315 98.670    
5 .067 1.330 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

beloy1 .873 

beloy2 .955 

beloy3 .951 

beloy4 .930 

beloy5 .935 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3 : Measurement Model Fit 
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Lampiran 4 : Struktural Overall Model Fit 
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Lampiran 5 : Standardized Regression Weights 

 Estimate 

Satis 
<--- 

 
Qual 0,734 

Satis 
<--- 

 
Behave 0,294 

Satis 
<--- 

 
Ideal 0,298 

Satis 
<--- 

 
Ident 0,481 

Beloy 
<--- 

 
Satis 0,903 

Qual 1 
<--- 

 
Qual 0,787 

Qual 2 
<--- 

 
Qual 0,698 

Qual 3 
<--- 

 
Qual 0,722 

Qual4 
<--- 

 
Qual 0,801 

Behave 1 
<--- 

 
Behave 0,811 

Behave 2 
<--- 

 
Behave 0,840 

Behave 3 
<--- 

 
Behave 0,727 

Behave 4 
<--- 

 
Behave 0,759 

Ideal 1 
<--- 

 
Ideal 0,887 

Ideal 2 
<--- 

 
Ideal 0,875 

Ideal 3 
<--- 

 
Ideal 0,808 

Ident 1 
<--- 

 
Ident 0,759 

Ident 2 
<--- 

 
Ident 0,912 

Ident 3 
<--- 

 
Ident 0,924 

Ident 4 
<--- 

 
Ident 0,870 

Satis 1 
<--- 

 
Satis 0,615 
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 Estimate 

Satis 2 
<--- 

 
Satis 0,686 

Satis 3 
<--- 

 
Satis 0,719 

Beloy 1 
<--- 

 
Beloy 0,638 

Beloy 2 
<--- 

 
Beloy 0,597 

Beloy 3 
<--- 

 
Beloy 0,707 

Beloy 4 
<--- 

 
Beloy 0,715 

Beloy 5 
<--- 

 
Beloy 0,660 

 

Lampiran 6 : Model fit summary (Overall model fit) 

Number of distinct sample moments: 276 
Number of distinct parameters to be estimated: 51 

Degrees of freedom (276 - 51): 225 
 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 1017.754 

Degrees of freedom = 225 

Probability level = .000 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 51 1017.754 225 .000 4.523 

Saturated model 276 .000 0 
  

Independence model 23 3334.520 253 .000 13.180 
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RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .412 .610 .521 .497 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .564 .127 .048 .117 

RMR, GFI 

Model RMR GFI GFI PGFI 

Default model .412 .610 .521 .497 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .564 .127 .048 .117 

Baseline Comparisons 

Model NFIDelta1 RFIrho1 IFIDelta2 TLIrho2 CFI 

Default model .695 .657 .745 .711 .743 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

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

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .889 .618 .661 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 792.754 697.501 895.532 
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Model NCP LO 90 HI 90 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 3081.520 2898.792 3271.581 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 6.740 5.250 4.619 5.931 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 22.083 20.407 19.197 21.666 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .153 .143 .162 .000 

Independence model .284 .275 .293 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 1119.754 1139.030 1273.972 1324.972 

Saturated model 552.000 656.315 1386.591 1662.591 

Independence model 3380.520 3389.213 3450.069 3473.069 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 7.416 6.785 8.096 7.543 

Saturated model 3.656 3.656 3.656 4.346 

Independence model 22.388 21.177 23.646 22.445 
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HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 

Default model 39 42 

Independence model 14 14 
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Lampiran 7 : Regression Weights 

 

   
Estimate S.E. C.R P Label 

SATIS 
<--- 

 
QUAL .519 .074 6.970 *** 

 

SATIS 
<--- 

<-- 
BEHAVE .169 .037 4.516 *** 

 

SATIS 
<--- 

<--- 
IDEAL .141 .030 4.700 *** 

 

SATIS 
<--- 

<--- 
IDENT .221 .037 6.029 *** 

 

BELOY 
<--- 

<--- 
SATIS .975 .157 6.211 *** 

 

qual1 
<--- 

 
QUAL 1.000 

    

qual2 
<--- 

 
QUAL .893 .103 8.636 *** 

 

qual3 
<--- 

 
QUAL 1.268 .141 8.985 *** 

 

qual4 
<--- 

 
QUAL 1.199 .119 10.076 *** 

 

behave1 
<--- 

 
BEHAVE 1.000 

    

behave2 
<--- 

 
BEHAVE 1.062 .098 10.854 *** 
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Estimate S.E. C.R P Label 

behave3 
<--- 

 
BEHAVE .923 .100 9.271 *** 

 

behave4 
<--- 

 
BEHAVE .962 .099 9.742 *** 

 

ideal1 
<--- 

 
IDEAL 1.000 

    

ideal2 
<--- 

 
IDEAL 1.139 .086 13.316 *** 

 

ideal3 
<--- 

 
IDEAL .994 .082 12.095 *** 

 

ident1 
<--- 

 
IDENT 1.000 

    

ident2 
<--- 

 
IDENT 1.483 .122 12.122 *** 

 

ident3 
<--- 

 
IDENT 1.499 .122 12.302 *** 

 

ident4 
<--- 

 
IDENT 1.387 .121 11.473 *** 

 

satis1 
<--- 

 
SATIS 1.000 

    

satis2 
<--- 

 
SATIS 1.089 .157 6.952 *** 

 

satis3 <--- SATIS 1.355 .188 7.202 *** 
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Estimate S.E. C.R P Label 

beloy1 
<--- 

 
BELOY 1.000 

    

beloy2 
<--- 

 
BELOY 1.134 .182 6.245 *** 

 

beloy3 
<--- 

 
BELOY 1.563 .219 7.151 *** 

 

beloy4 
<--- 

 
BELOY 1.400 .194 7.213 *** 

 

beloy5 
<--- 

 
BELOY 1.401 .207 6.781 *** 
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