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pada Pelanggan Motor Kawasaki Ninja 250CC
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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

1. PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
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.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.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%.
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2.

LANDASAN TEORI

2.1

Brand Equity
Janghyeon et al (2011) menyatakan di dalam penyelidikannya yang

mempelajari hubungan loyalitas merek, kepuasan pelanggan dan pelanggan ekuitas
merek berbasis di industri transportasi, empat dimensi ekuitas merek yang
ditemukan memiliki efek optimis terhadap kepuasan pelanggan. Studi ini
menunjukkan bahwakualitas fisik, perilaku staff, kesesuaian diri dan identifikasi
merekmemiliki 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, 2014).Sehubungan
dengan itu, ada efek perbedaan pengetahuan merek pada respon pelanggan
terhadap promosimerek, dimana kekuatan merek adalah fungsi dari deskripsi
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).
2.2

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

diproyeksikan oleh desain, peralatan, fasilitas dan bahan 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).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).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).
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2.3

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).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).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).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).
2.4

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).Ekinci et al (2008);. Hong &
Zinkhan,

(1995)

konsisten

dengan

penelitian

sebelumnya,

penelitian

ini

bmengadopsi pandangan bahwa kepercayaandiri 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).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).
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2.5

Brand Identification
Pelanggan mendefinisikan identitas sosial mereka dengan mengidentifikasi

merek agar sesuai dengan identitas diri, demikian pula pelanggan mendefinisikan
identitas sosial mereka dengan mengkonsumsi merek atau berhubungan dengan
merek (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).Mengkonsumsi
merek ternama juga membedakan identitas sosial pelanggan dari kelompok sosial
lainnya (Kim et al., 2001).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.
2.6

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).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 kei nginan, harapan dan
kebutuhan pelanggan dalam kaitannya dengan layanan (Rezaei & Abadi, 2013).
2.7

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).Aaker (1992) menyatakan
loyalitas merek dapat mencerminkan berbagai macam sikap dari pembeli dan
menjadikan kebiasaan untuk pembeli merasa puas dengan merek untuk benarbenar berkomitmen, menghasilkan nilai terutama dengan mengurangi biaya
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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.
2.8

Rerangka Konseptual

2.8.1 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).
Ho 1: Physical Quality tidak memiliki pengaruh terhadap Consumer Satisfaction
Ha1 :Physical Quality berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction
2.8.2 Staff Behaviourberpengaruh 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).
Ho 2: Staff Behaviour tidak memiliki pengaruh terhadap Consumer Satisfaction
Ha2:Staff Behaviour berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction
2.8.3 Ideal self-congruenceberpengaruh 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.
Ho 3 :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).
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2.8.4 Brand identification berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction
Ferreira

(1996)

dan

Kim

et

al

(2001)

menjelaskan

pelanggan

puasdenganmerekketika
identifikasimerekmeningkatkancitrapositifmerekadalamkelompokkelompoksosialataumiliki rasa yang ada dalamkelompoksosial tersebut(Nam et al.,
2011).Anderson et al (2004)mengusulkan bahwa efek identifikasi merek terhadap
loyalitas merek melewati kepuasanpelanggan, karena alasan berikut. Pertama,
kepuasan pelanggan mengacu pada khalayak umum perusahaan jasa dari waktu ke
waktu (He & Li, 2011).
Ho 4 :Brand Identification tidak memiliki pengaruh terhadap Consumer Satisfaction
Ha4: Brand Identification berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction
2.8.5 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).
Ho 5 :Consumer Satisfaction tidak memiliki pengaruh terhadap Brand Loyalty
Ha5: Consumer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty
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2.9

Model Penelitian

Brand Equity

H1 (+)
H5 (+)

Physical
Quality

Brand
Loyalty

H2 (+)
Staff
Behaviour
H3 (+)

Consumer
Satisfaction

Ideal Self
Congruence
H4 (+)
Brand
Identification

Sumber : (Nam et al., 2011)

3.

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.
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3.2

Desain Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang

dilakukan satu kali dalam satu periode (cross sectional design). 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).
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).
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3.4 Operasionalisasi Variabel
Tabel Operasionalisasi Variabel
Variabel

Physical
Quality
(Qual)

Definisi

Kualitas fisik
adalah gambar
yang diproyeksikan
oleh desain,
peralatan, fasilitas
dan bahan. Ekinci
et al , (2008) dalam
(Nam et al., 2011)

Staff
Behaviour
(Behav)

(Qual 1)

(Qual 1)
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)
Kawasaki
motorcycle has
superior
performance

(Qual 3)

(Qual 4)
The quality of
kawasaki
motorcycle is
extremely good
(Nam et al., 2011)

Perilaku staf
adalah gambar
yang diproyeksikan
dengan
kompetensi ,
menolong ,
keramahan, sikap
dan respon dari
karyawan.
Madanoglu
(2004)dalam (Nam
et al., 2011)

Skala
Pengukuran

Alat Ukur

(Behav 1)
Kawasaki
employees want to
listen input from
consumers
(Behav 2)
Kawasaki
employees always
gives answers to
consumers related
the product.(Nam et
al., 2011)

(Behav 3)

Motor kawasaki
memiliki performa
superior

Likert – 7

(Qual 4)
Kualitas motor
kawasaki sangat
baik
(Nam et al., 2011)
(Behav 1)
Karyawan
kawasaki mau
mendengarkan
masukan dari
pelanggan
(Behav 2)
Karyawan
kawasaki
senantiasa
memberikan
jawaban kepada
pelanggan terkait
produk.(Nam et al.,
2011)
(Behav 3)

Likert – 7

9
Pengaruh Brand..., Fiqri Rachmandani, Ma.-IBS, 2015

Tabel Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi

The employees of
Kawasaki always
give hospitality to
consumers

(Behav 4)
The employees of
kawasaki always
assist consumers in
problem solving to
related the
product.(Nam et al.,
2011)

Ideal SelfCongruence
(Ideal)

Teori self
congruence
menyatakan bahwa
orang-orang
membeli untuk
mempertahankan
atau meningkatkan
harga diri
mereka.Graeff
(1996) dalam (Nam
et al., 2011)

Skala
Pengukuran

Alat Ukur
Karyawan
kawasaki
senantiasa
memberikan
keramahan kepada
pelanggan
memberikan
keramahan kepada
pelanggan
kawasaki
(Behav 4)

(Ideal 1)

Karyawan
kawasaki
senantiasa
membantu
pelanggan dalam
memecahkan
permasalahan
terkait
produk.Madanoglu
(2004) dalam (Nam
et al., 2011)
(Ideal 1)

Kawasaki
motorcycle made
an appearance
different consumer

Motor kawasaki
membuat
pelanggannya
tampil berbeda

(Ideal 2)
Kawasaki
motorcycle makes
appearance
attractive consumer

(Ideal 2)

(Ideal 3)
Kawasaki makes
consumers appear
more prestigious
appearance
(Nam et al., 2011)

Motor kawasaki
membuat
pelanggannya
tampil menarik

Likert – 7

(Ideal 3)
Motor kawasaki
membuat
pelanggannya
tampil lebih
bergengsi.
(Nam et al., 2011)
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Tabel Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi

(Ident 1)
If I tell you about
Kawasaki
motorcycle then I
like to tell myself

Brand
Identification
(Ident)

Consumer
Satisfaction
(Satis)

Pelanggan
mendefinisikan
identitas sosial
mereka dengan
mengidentifikasi
merek agar sesuai
dengan identitas
diri Del Rio,
Vazquez, &
Iglesias (2001)
dalam (Nam et al.,
2011)

Secara
keseluruhan
kepuasan
merupakan
penilaian evaluatif
pembelian terakhir
kesempatan dan
berdasarkan
semua pertemuan

Skala
Pengukuran

Alat Ukur
(Ident 1)

(Ident 2)

Jika saya bercerita
tentang motor
kawasaki maka
saya seperti
menceritakan diri
sendiri
(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)
When someone
criticizes of
Kawasaki
motorcycle, it feels
like a personal
insult
(Ident 4)
The Kawasaki's
motorcycle success
is my success. (He
& Li, 2011)

(Ident 3)
Ketika seseorang
mengkritik motor
kawasaki, rasanya
seperti penghinaan
pribadi
(Ident 4)

(Satis 1)

keberhasilan motor
kawasaki adalah
keberhasilan
saya.(He & Li,
2011)
(Satis 1)

I am really satisfied
with Kawasaki

Saya sangat puas
dengan kawasaki

(Satis 2)
I am very happy
with Kawasaki

(Satis 2)

(Satis 3)

Likert – 7

Likert – 7

Saya sangat
senang dengan
kawasaki
(Satis 3)
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Tabel Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi
dengan penyedia
layanan. Bitner &
Hubbert (1994)
dalam (Nam et al.,
2011)

Brand
Loyalty
(Beloy)

Skala
Pengukuran

Alat Ukur

(He & Li, 2011)

Saya sangat
bahagia dengan
kawasaki
(He & Li, 2011)

(Beloy 1)

(Beloy1)

I would happily
recommend it to
others of Kawasaki

Saya dengan
senang hati akan
merekomendasikan
kawasaki kepada
orang lain

I'm really pleased
with Kawasaki

Loyalitas perilaku
mengacu pada
(Beloy 2)
frekuensi
At that time comes I
pembelian ulang.
keep choosing
Sikap loyalitas
Kawasaki
mengacu pada
komitmen
(Beloy 3)
psikologis yang
I'm not going to
membuat
switch to another
pelanggan dalam
tindakan pembelian brand even though I
have problems with
seperti niat untuk
Kawasaki
membeli dan niat
untuk
merekomendasikan Bloemer, De Ruyter
and Wetzels (1999)
ke pelanggan lain
dalam (Nam et al.,
Jacoby , 1971;
2011)
Jarvis & Wilcox
(1976) dalam (Nam
(Beloy 4)
et al., 2011)
I often tell my
friends how good
the brand of
Kawasaki
(Beloy 5)

(Beloy 2)
Di waktu yang akan
datang saya tetap
memilih Kawasaki
(Beloy 3)
Saya tidak akan
beralih ke merek
lain meskipun saya
mengalami
masalah dengan
Kawasaki
Bloemer, De Ruyter
and Wetzels (1999)
dalam (Nam et al.,
2011)

Likert – 7

(Beloy 4)
Saya sering
memberitahu
teman-teman
seberapa baik
merek Kawasaki
(Beloy 5)
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Tabel Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi

Alat Ukur
If another brand
were having a
promotion, I still
choose Kawasaki
motorcycle (Lau &
Lee, 1999)

Skala
Pengukuran

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

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1

Profil Responden
Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden

secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir serta
pekerjaannya.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. 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 orang bekerja
sebagai pegawai negeri sipil. 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 KawasakiNinja 250 R sebanyak 41 orang dan 16 orang
menggunakan motor Kawasaki Ninja RR Mono.
4.2

Hasil Analisis Data
Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi

kriteria yang ditentukan (Factor Loading ≥ 0,70; Construct Realibility≥ 0,70; Variance
Extracted ≥ 0,50. Hasil pengolahan data output regression weights yang menunjukkan
apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak dengan syarat nilai p-value ≥
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0,05. Semua variabel memenuhi syarat nilai yang diinginkan sehingga seluruh data
mendukung hipotesis.
4.3

Implikasi Manajerial
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. Kualitas tampilan secara fisik 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. 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,

karyawandan mekanik.Sesuai dengan pengamatan penulis di Kawasaki
MotoraveSunter, contohnya ketika seorang pelanggan datang ke store
atau bengkel maka harus disapa oleh satpam ataupun karyawan dengan
membukakan pintu dan menanyakan ada yang bisa dibantu, 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

salamagar

pelanggan

merasa

diperhatikan.Ketika perilaku karyawan itu bagus maka akan menjadi word
of mouth yang bagus dimata masyarakat, sebaliknya jika perilaku
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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. 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. Teori identifikasi organisasi yang menyatakan pelanggan mengadopsi
identitas sebagai anggota dari kelompok sosial yang memiliki motor
Kawasaki atau perusahaan yang konsisten dengannilai-nilai sosial dalam
rangka mendukung rasa memiliki antar sesama pelanggan motor
Kawasaki. Kawasaki dapat memberikan membership kepada pelanggan
yang mempunyai motor Kawasaki seperti premiumcard, 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. 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
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hasil output Standardized Regression Weights dengan menggunakan
metode prngolahan data AMOS 22.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Brand EquitydanConsumer

SatisfactionterhadapBrand Loyaltypada 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 dan Brand Identification berpengaruh positif terhadap Consumer
Satisfaction dan Consumer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty.
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 tampilankualitas 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
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diharapkan dapat dimiliki oleh setiap dealer ataupun bengkel mulai dari
satpam, customer service, karyawandan mekanik. Customer service
minimal harus menanyakan keperluan pelanggan serta menunjukan
sikap senyum sapa salamagar pelanggan merasa diperhatikan dan
dihargai. Kawasaki juga harus 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 pretest 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 premiumcard, 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. 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 yaituBrand Image,
Brand Trust. Berdasarkan hal tersebut, nantinya diharapkan penelitian
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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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