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BAB I   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Surabaya adalah salah satu kota di Jawa Timur dengan letak yang strategis 

yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis di daerah Jawa 

Timur. Salah satu usaha di Kota Surabaya yang cukup potensial adalah pada 

bidang industri manufaktur khususnya industri makanan dan minuman, mengingat 

tingginya pertumbuhan penduduk di Surabaya. Usaha ini cukup maju pesat 

dengan pelanggan utamanya adalah konsumen langsung sebesar 71,4% dan 

sisanya adalah pedagang (Bappeda, 2013). Sebagai kota besar, perkembangan 

ekonomi di Surabaya sangat didukung oleh sektor industri kreatif yang menjadi 

tulang punggung perekonomian di Surabaya. Pada tahun 2015, Produk Domestik 

Bruto (PDB) Sektor Ekonomi Kreatif sebesar 852 triliun rupiah. Jamhadi selaku 

Dewan Pembina Surabaya Creative City Forum (SCCF) menyatakan bahwa 

industri kreatif telah menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota 

Surabaya 5,1% pada tahun 2017 atau sekitar Rp 12,3 triliun (Panghegar, dkk., 

2018). Setiap tahunnya, wisatawan yang datang ke Kota Surabaya selalu 

meningkat baik wisatawan nusantara maupun wisatawan domestik (BPS, 2015). 

Hal ini mempengaruhi terjadinya peningkatan terhadap permintaan oleh-oleh khas 

dari Kota Surabaya. Adanya perkembangan produk kreatif di Surabaya 

menyebabkan banyak bermunculan produk-produk inovasi baru yang menjadi 

produk khas dan asli dari Surabaya, seperti coklat mete dan kurma, rollcake, 

snowcake, kue bolu kekinian, dan lain-lain. Salah satu oleh-oleh yang paling 

menarik perhatian wisatawan maupun masyarakat sekitar yang telah menjadi icon 

dari Kota Surabaya sejak tahun 2012 adalah almond crispy cheese. 

Almond crispy cheese adalah salah satu camilan dan produk oleh-oleh dari 

Kota Surabaya yang banyak digemari saat ini. Camilan khas Kota Surabaya ini 

berbeda dari makanan khas daerah pada umumnya. Almond crispy cheese 

merupakan hasil variasi dari cookies atau kue kering yang berbentuk bulat dan 

pipih, bertekstur renyah, memiliki kadar air yang sangat rendah dengan rasa yang 

manis dan gurihnya didapatkan dari perpaduan antara kacang almond dan keju 

(Kusuma, dkk., 2017). Terdapat banyak perusahaan yang memproduksi almond 

crispy cheese di Surabaya, seperti Wisata Rasa, CRS, Maria Law, Lusiana, 

d’Ollinos, Olino’s, Bogajaya, dan Gosyen. Berdasarkan survey pendahuluan 

didapatkan bahwa almond crispy cheese “Wisata Rasa” merupakan merek yang 

paling dikenal di antara 7 merek lainnya sebesar 27%. Wisata Rasa memiliki 8 



 
outlet yang tersebar di Kota Surabaya, 1 outlet di Kota Sidoarjo, dan 1 outlet di 

Kota Malang. Walaupun merek Wisata Rasa sudah banyak dikenal di masyarakat, 

tidak menutup kemungkinan merek lain menjadi lebih unggul dibandingkan merek 

Wisata Rasa karena ketatnya persaingan. Hasil survey pendahuluan menunjukkan 

bahwa pesaing yang cukup ketat dengan Wisata Rasa adalah merek CRS dan 

Maria Law. 

Merek yang populer adalah merek yang pembeli potensialnya lebih banyak 

membeli dan menyarankan merek tersebut kepada orang lain (Horng et al., 2011). 

Perusahaan harus mempertimbangkan bahwa untuk bersaing dalam lingkungan 

yang sangat kompetitif, mereka harus membuat merek yang dapat diterima dan 

diingat di benak konsumen untuk mempengaruhi pilihan mereka (Shehzad, 2014). 

Ekuitas merek (ekuitas merek) adalah alat penting untuk mendapatkan perhatian 

pembeli potensial yang dapat mengarah kepada keputusan pembelian (Bansah, 

2015). Terdapat banyak merek di pasar yang menawarkan produk serupa 

sehingga konsumen sulit untuk membuat pilihan. Namun dengan adanya ekuitas 

merek yang baik dari merek tersebut, dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen (Gunawardane, 2015). Menurut Pappu et al. (2008), ekuitas merek 

menggunakan 4 (empat) konstruksi, yaitu brand awareness (kesadaran merek), 

brand association (asosiasi merek), perceived quality (persepsi kualitas), dan 

brand loyalty (loyalitas merek). Ekuitas merek yang dibentuk oleh perusahaan 

akan mempengaruhi  keputusan pembelian konsumen. Pengaruh tersebut diawali 

dari konsumen memiliki kesadaran merek (brand awareness), calon pembeli akan 

berusaha untuk mengetahui informasi terkait dengan merek tersebut (brand 

associations), calon konsumen yakin terhadap merek yang dipilih karena 

kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan (perceived quality), dan konsumen 

memiliki loyalitas terhadap merek tersebut (brand loyalty). Ekuitas merek yang baik 

juga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Seorang konsumen yang merasa 

puas dengan nilai ekuitas merek yang diberikan oleh suatu merek, sangat besar 

kemungkinannya untuk menjadi pelanggan dalam waktu yang lama, sehingga 

sangat penting untuk mempertahankan nilai ekuitas merek bagi perusahaan agar 

dapat mempertahankan keputusan pembelian konsumen dan kepuasan 

konsumen. 

Wisata Rasa merupakan pelopor yang pertama kali memproduksi produk 

almond crispy cheese, namun harga yang ditawarkan oleh Wisata Rasa lebih 

mahal dibandingkan dengan merek yang lainnya. Harga produk almond crispy 



 
cheese “Wisata Rasa” sebesar Rp45.000/pack (150 gram), sedangkan harga 

merek yang lain sebesar Rp35.000/pack – Rp40.000/pack (150 gram). Produk 

almond crispy cheese “Wisata Rasa” tidak dijual di tempat penjualan oleh-oleh 

umum, karena hanya dijual di outlet Wisata Rasa. Wisatawan atau masyarakat 

yang ingin membeli almond crispy cheese “Wisata Rasa” harus datang secara 

khusus ke outlet Wisata Rasa yang hanya menjual produk oleh-oleh dengan merek 

Wisata Rasa, sehingga tidak bisa membeli merek lain. Hal ini menyebabkan 

penjualan produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” menurun setiap tahunnya. 

Salah satu cara untuk mempertahankan merek Wisata Rasa di pasaran adalah 

dengan membentuk ekuitas merek yang baik serta meningkatkan nilai-nilai dari 

ekuitas merek produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” untuk menciptakan 

suatu posisi di benak konsumen sehingga konsumen diharapkan akan memiliki 

suatu kesan tertentu terhadap produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” yang 

akan mempengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Oleh karena 

itu, sangat penting untuk perusahaan mengetahui pengaruh variabel ekuitas 

merek (brand awareness, brand assosiation, perceived quality, dan brand loyalty) 

produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” terhadap keputusan pembelian dan 

kepuasan konsumen. 

 Pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian dan kepuasan 

konsumen sangat berguna untuk tujuan internal perusahaan, yaitu memantau 

perbaikan merek, promosi, pelayanan, dan pemeliharan terhadap konsumen. 

Terdapat banyak metode untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek terhadap 

keputusan pembelian dan kepuasan konsumen, salah satunya adalah Partial 

Least Square (PLS). PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk 

dengan indikator refleksif dan formatif (Irwan dan Adam, 2015). PLS merupakan 

metode analisis yang dapat diterapkan pada semua skala data, tidak 

membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar. Namun, 

kekurangan pada PLS adalah distribusi data tidak diketahui sehingga tidak bisa 

menilai signifikansi statistik, namun bisa diatasi dengan menggunakan metode 

resampling (bootstrap). Output atau keluaran dari metode ini adalah informasi ada 

tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel ekuitas merek terhadap 

keputusan pembelian dan kepuasan konsumen produk almond crispy cheese 

“Wisata Rasa” 

  

 



 
1.2 Perumusan Masalah 

Persaingan produk almond crispy cheese sangat ketat dengan banyaknya 

merek-merek baru yang bermunculan dengan harga yang murah. Wisata Rasa 

merupakan pelopor produk almond crispy cheese, namun harga yang ditawarkan 

lebih mahal dibandingkan dengan merek yang lainnya. Produk almond crispy 

cheese “Wisata Rasa” tidak dijual di tempat penjualan oleh-oleh umum, sehingga 

wisatawan atau masyarakat yang ingin membeli almond crispy cheese “Wisata 

Rasa” harus datang secara khusus ke outlet Wisata Rasa yang menyebabkan 

penjualannya menurun tiap tahunnya. Merek Wisata Rasa dapat dipertahankan di 

pasaran dengan membentuk ekuitas merek yang baik serta meningkatkan nilai-

nilai dari ekuitas merek produk almond crispy cheese “Wisata Rasa”, sehingga 

konsumen akan terus melakukan pembelian dan merasa puas terhadap produk 

almond crispy cheese “Wisata Rasa”. Permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh ekuitas merek (brand awareness, brand 

assosiation, perceived quality, dan brand loyalty) terhadap keputusan pembelian 

dan kepuasan konsumen produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian 

produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” 

2. Menganalisis pengaruh ekuitas merek terhadap kepuasan konsumen 

produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” 

3. Menganalisis pengaruh keputusan pembelian terhadap kepuasan 

konsumen produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” 

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dalam menganalisis 

pengaruh ekuitas merek produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” 

terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen.  

2. Bagi manajemen Wisata Rasa sebagai rekomendasi informasi mengenai 

pengaruh ekuitas merek (brand awareness, brand associations, perceived 

quality, dan brand loyalty) produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” 



 
terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Hal ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan ekuitas merek agar 

dapat bersaing dengan merek lain. 

3. Bagi masyarakat umum dapat membantu dalam menentukan kebijakan-

kebijakan dalam pengambilan keputusan pembelian produk almond crispy 

cheese “Wisata Rasa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Almond Crispy Cheese 

 Almond crispy cheese merupakan salah satu jenis crispy cookies sejenis tuille 

yang berasal dari Perancis (Soechan, 2016). Almond crispy cheese adalah salah 

satu oleh-oleh modern yang berasal dari Kota Surabaya. Produk ini terus 

berkembang hingga saat ini hingga menjadi oleh-oleh khas Kota Surabaya. 

Almond crispy cheese merupakan hasil variasi dari cookies atau kue kering yang 

dibuat secara handmade, berbentuk bulat dan pipih, bertekstur renyah, memiliki 

kadar air yang sangat rendah dengan rasa yang manis dan gurihnya didapatkan 

dari perpaduan antara kacang almond dan keju (Kusuma, dkk., 2017). Almond 

crispy cheese termasuk produk baru dipasaran. Meskipun demikian, produk ini 

cukup mencuri perhatian masyarakat yang menyebabkan permintaan produk 

semakin meningkat meski harganya cukup mahal untuk setiap kotaknya (Rp 

35.000,- hingga Rp 50.000,-) (Gunawan, dkk., 2010). 

 Almond crispy cheese merupakan makanan yang sangat popular dikalangan 

anak muda Indonesia. Pada saat ini, merek-merek baru produk almond crispy 

cheese mulai banyak bermunculan. Hal ini dipengaruhi oleh antusiasme 

masyarakat yang sangat besar terhadap camilan ini. Terbukti produk almond 

crispy cheese tidak hanya digemari oleh masyarakat di Kota Surabaya, bahkan 

sekarang ini dapat ditemukan di toko pusat oleh-oleh di beberapa kota lain dan 

online shop yang menjual produk ini (Kusuma, dkk., 2017). Pada umumnya, 

merek-merek dari produk almond crispy cheese menyajikan berbagai macam rasa 

dan topping seperti rasa original, green tea, cokelat, choco chip, dan kopi 

(Gunawan, dkk., 2010). Semua merek produk almond crispy cheese tersebut 

memiliki kemasan dengan tampilan menarik, sehingga sangat cocok untuk 

menjadi oleh-oleh setelah berkunjung ke Kota Surabaya. 

 

2.2  Ekuitas merek 

Ekuitas merek merupakan suatu konsep inti dari pemasaran untuk 

menciptakan keunggulan yang kompetitif yang dapat mengurangi kelemahan 

organisasi atau perusahaan terhadap krisis dan pesaing, sehingga mempengaruhi 

nilai organisasi atau perusahaan dan hasil keuangannya (Karbasi dan Rad, 2014). 

Ekuitas merek menurut Kotler dan Keller (2009) adalah nilai tambah yang 

diberikan pada sebuah barang dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam 



 
cara konsumen berpikir, merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan 

merek, harga, pangsa pasar dan profitabilitas yang diberikan merek untuk 

perusahaan. Menurut Supranto dan Limakrisna (2011), ekuitas merek adalah nilai 

yang ditentukan oleh konsumen pada suatu merek di atas dan di luar karakteristik 

/ atribut fungsional dari produk tersebut.  

Martinez et al. (2013) menjelaskan bahwa ekuitas merek dapat dilihat dari 

perspektif konsumen, perspektif keuangan, dan pendekatan psikologi. Pada 

perspektif konsumen, ekuitas merek didasarkan pada anggapan bahwa kekuatan 

merek terletak di benak konsumen. Pada perspektif keuangan, menganggap 

ekuitas merek sebagai nilai moneter dari suatu merek kepada perusahaan yang 

memproduksinya. Pada pendekatan psikologi, ekuitas merek merupakan 

seperangkat aset dan kewajiban merek yang dikaitkan dengan suatu merek, 

nama, dan simbolnya yang menambah atau mengurangi dari nilai yang diberikan 

oleh suatu produk atau layanan kepada suatu perusahaan dan/atau kepada 

pelanggan perusahaan itu. Menurut Tiwari (2010) ekuitas merek sebagai satu set 

persepsi, perilaku dan pengetahuan konsumen yang menciptakan permintaan dan 

harga untuk suatu merek. ekuitas merek digambarkan sebagai nilai suatu merek 

dari pandangan konsumen. Menurut Fadhillah (2015), ekuitas merek memiliki 4 

(empat) indikator, yaitu brand awareness (kesadaran merek), brand association 

(asosiasi merek), perceived quality (persepsi kualitas), dan brand loyalty (loyalitas 

merek).  

 

2.2.1   Brand Awareness (Kesadaran Merek) 

Malik et al. (2013) menjelaskan brand awareness (kesadaran merek) sebagai 

kemungkinan bahwa konsumen mengetahui informasi tentang ketersediaan dan 

aksesibilitas suatu barang atau jasa. Brand awareness pada dasarnya mewakili 

persentase pelanggan yang sadar akan nama merek tersebut (Khan, et al., 2016). 

Jika suatu perusahaan memiliki produk dengan brand awareness yang baik, 

berarti produk tersebut memiliki reputasi yang baik di pasar dan dapat diterima 

oleh masyarakat. Menurut Mckee (2010), brand awareness yang efektif dapat 

menarik perhatian dan perhatian pelanggan yang akan menyebabkan pembelian 

berulang sehingga meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Brand awareness 

memainkan peran yang penting saat konsumen membeli suatu produk dan 

memiliki kontrol terhadap penilaian risiko yang dirasakan konsumen dan tingkat 

kepastian dalam keputusan pembelian (Kim dan Kim, 2016). Brand awareness 



 
memiliki tingkatan dalam ingatan konsumen dalam menciptakan suatu nilai. 

Menurut Aaker (2013) tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:   

1.  Top of mind menggambarkan merek yang pertama kali diingat oleh konsumen atau 

pertama kali disebut ketika yang bersangkutan ditanya tentang suatu kategori 

produk (Wibowo, 2017). Suatu produk yang berada di tingkatan top of mind, 

menandakan bahwa produk tersebut kuat dan dapat disimpulkan bahwa merek 

produk tersebut sudah ada dalam benak konsumen (Indah, 2015). 

2. Brand recall (pengingatan kembali merek) mencerminkan merek-merek apa yang 

diingat konsumen setelah menyebutkan merek yang pertama kali disebut 

(Setyawan dan Adiwijaya, 2018). Brand recall adalah kemampuan konsumen 

untuk mengingat merek dari ingatan ketika diberikan kategori produk, kebutuhan 

terpenuhi oleh kategori, pembelian atau penggunaan situasi sebagai petunjuk 

(Keller, 2009). 

3. Brand recognition (pengenalan) merupakan pengukuran brand awareness 

konsumen di mana kesadarannya diukur dengan memberikan bantuan pertanyaan 

yang diajukan dibantu dengan menyebutkan ciri-ciri dari produk merek tersebut 

(aided question). Pertanyaan diajukan untuk mengetahui beberapa banyak 

responden yang perlu diingatkan akan keberadaan merek tersebut (Ghealita dan 

Setyorini, 2015). 

 

2.2.2   Brand Association (Asosiasi Merek) 

 Menurut Gordon et al. (2016), asosiasi merek merupakan simpul informasi 

yang mengandung makna merek dalam pikiran konsumen. Asosiasi merek 

dianggap sebagai pemikiran apapun yang terkait dengan merek di benak 

konsumen. Manajemen perusahaan menggunakan asosiasi merek untuk tujuan 

penentuan posisi produk, sementara konsumen menggunakan asosiasi merek 

untuk membantu memandu pengambilan keputusan pembelian mereka (Severi 

dan Ling, 2013). Asosiasi merek dapat memberikan konsumen alasan mengapa 

mereka memilih merek tersebut, karena sebagian besar asosiasi merek terkait 

dengan atribut merek, target konsumen pasar, dan manfaat yang dibutuhkan 

konsumen, sehingga mereka membentuk fondasi loyalitas merek dan keputusan 

pembelian konsumen (Len et al., 2017). Oleh karena itu, asosiasi merek 

memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan pembelian 

konsumen (Boisvert dan Burton, 2011). Selain itu, Chen et al. (2013) telah 

menyatakan bahwa asosiasi merek yang kuat mengarah kepada loyalitas merek 



 
yang lebih tinggi. Asosiasi merek diklasifikasikan ke dalam tiga kategori oleh Keller 

(1993) :  

1. Atribut yaitu fitur deskriptif yang menjadi ciri suatu produk atau layanan, dibagi ke 

dalam kategori terkait produk dan non-produk. Atribut terkait produk adalah bahan 

yang diperlukan untuk kinerja barang atau layanan yang dicari oleh konsumen. 

Atribut non-produk adalah aspek eksternal dari suatu produk seperti harga, 

kemasan, dan citra penggunaan (Muhammad dan Abdurachman, 2009). 

2. Manfaat adalah nilai pribadi yang dilampirkan konsumen pada atribut produk atau 

layanan dan dikategorikan menjadi tiga jenis manfaat: fungsional, pengalaman, 

dan simbolis. Manfaat fungsional adalah keunggulan intrinsik dari produk terkait 

dengan atribut produk. Manfaat ini sering dikaitkan dengan motivasi dasar, seperti 

keselamatan dan kebutuhan fisiologis. Manfaat eksperimental adalah perasaan 

yang terkait dengan penggunaan produk. Manfaat-manfaat ini berkaitan dengan 

pencarian kesenangan dan terkait erat dengan nilai-nilai hedonis. Lihat manfaat 

simbolik manfaat ekstrinsik seperti status sosial atau prestise yang terkait dengan 

barang atau jasa. Manfaat-manfaat ini berkorelasi dengan manfaat non-produk 

dan termasuk status sosial, prestise, dan peningkatan harga diri dan konsep diri 

(Tingkir, 2014). 

3. Sikap yaitu evaluasi keseluruhan konsumen terhadap merek dan ini sering menjadi 

dasar untuk perilaku konsumsi. Sikap seringkali ditandai oleh sifat disukai, 

kekuatan, dan keunikannya. Kesukaan mengacu pada bagaimana produk 

memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Tingkat kekuatan ditentukan 

oleh sejauh mana citra merek mana yang masuk dan dipertahankan dalam benak 

konsumen. Keunikannya hanya seberapa banyak penarikan kembali informasi 

berkaitan dengan merek tertentu yang dimaksud (Rangkuti, 2009). 

 

2.2.3  Perceived Quality (Persepsi Kualitas) 

 Persepsi kualitas adalah penilaian keseluruhan konsumen atas keunggulan 

atau kelebihan dari suatu produk atau layanan. Persepsi kualitas adalah 

kemampuan produk untuk dapat diterima dalam memberikan kepuasan apabila 

dibandingkan secara relatif dengan alternatif yang tersedia. Persepsi kualitas yang 

tinggi menunjukkan bahwa konsumen telah menemukan perbedaan dan kelebihan 

produk tersebut dengan produk sejenis setelah melalui jangka waktu yang lama. 

Persepsi kualitas memberikan nilai pada suatu merek dalam beberapa cara, yaitu 

kualitas tinggi memberi konsumen alasan yang baik untuk membeli merek tersebut 



 
dan memungkinkan merek tersebut untuk membedakan dirinya dari para 

pesaingnya, memberikan harga premium, dan memiliki dasar yang kuat untuk 

ekstensi merek (Alhaddad, 2015). Wu et al., (2011) juga menyebutkan bahwa 

persepsi kualitas mengacu pada evaluasi pelanggan terhadap suatu produk atau 

merek yang memenuhi harapan individu. Persepsi kualitas adalah salah satu 

kriteria paling penting yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

terhadap suatu produk (Jaafar dan Laip, 2012). Persepsi kualitas merupakan 

pendapat seseorang mengenai seluruh keunggulan produk. Persepsi kualitas 

berbeda dari kualitas sesungguhnya,. memiliki tingkat keabstrakan yang lebih 

tinggi dibanding atribut spesifik dari produk, sebuah penilaian global dimana pada 

beberapa kasus menyerupai sikap, dan penilaian yang berasal dari konsumen 

berdasar apa yang ada dalam ingatannya. 

 Secara umum, ketika konsumen mempersepsikan kualitas suatu merek tinggi, 

maka merek tersebut memenuhi kebutuhan konsumen, yang pada akhirnya 

mengarah pada kepuasan dan kesetiaan konsumen (Falahat et al., 2018). 

Persepsi kualitas didasarkan pada evaluasi pasar dari pengalaman konsumsi yang 

masih baru. Konstruk ini menilai penyesuaian dan keandalan produk atau layanan 

yang diberikan. Penyesuaian adalah sejauh mana suatu produk memenuhi 

persyaratan pelanggan, dan keandalan adalah bagaimana suatu produk yang 

ditawarkan suatu perusahaan dapat diandalkan, terstandarisasi dan bebas dari 

cacat (Nasser et al., 2012). Konsumen menilai kualitas suatu produk berdasar 

intrinsic dan extrinsic. Intrinsic berkaitan dengan karakteristik fisik produk tersebut, 

seperti warna, ukuran, rasa dan aroma. Konsumen melakukan evaluasi terhadap 

kualitas produk dengan intrinsic, karena hal tersebut memungkinkan mereka untuk 

mempertimbangkan keputusan akan pilihan produk mereka secara 

rasional/obyektif.  sedangkan pada saat konsumen tidak mempunyai pengalaman 

terhadap produk tersebut, maka konsumen mengevaluasi produk berdasarkan 

extrinsic, yaitu berkaitan dengan harga, brand image, manufacture’s image, retail 

store’s image yang mempengaruhi persepsi konsumen akan kualitas produk. 

 

2.2.4 Brand Loyalty (Loyalitas Merek) 

 Loyalitas merek adalah respons perilaku terhadap pembelian suatu merek, 

yang diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit pengambilan keputusan 

berkenaan dengan satu atau lebih merek alternatif dari serangkaian merek dan 

merupakan fungsi dari proses psikologis (Nawaz dan Usman, 2011). Loyalitas 



 
merek merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek 

(Effendi dan Krisnadewara, 2013). Faktor psikologis merupakan faktor yang 

penting dalam pembentukan loyalitas seseorang terhadap suatu merek. Seorang 

konsumen yang melakukan pembelian ulang terhadap suatu produk dengan 

merek tertentu tidak berarti bahwa konsumen tersebut loyal terhadap merek 

tersebut. Seorang konsumen dikatakan loyal terhadap suatu merek bila konsumen 

tersebut mengadopsi merek tersebut di dalam dirinya. Menurut Khan dan 

Mahmood (2012), loyalitas merek merupakan komitmen konsumen tanpa syarat 

dan hubungan yang kuat dengan merek, yang tidak akan terpengaruh dalam 

keadaan normal. Nenadal (2015) menyebutkan bahwa loyalitas merek adalah 

perilaku niat beli dan menyarankan orang lain untuk melakukan hal yang sama.  

 Menurut Assael (2009), ada beberapa kendala dalam mengidentifikasi 

loyalitas merek dengan menggunakan pendekatan perilaku, yaitu mengukur 

loyalitas merek dengan persepsi masa lalu akan menghasilkan bias, keputusan 

pembelian konsumen tidak selalu mencerminkan perubahan dalam perilaku 

mereka, dan loyalitas merek adalah konsep multidimensi. Menurut Dharmmesta 

(2009), ada empat tahap loyalitas merek berdasarkan sikap dan pendekatan 

perilaku. Keempat tahap tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tahap kognitif, yaitu konsumen menggunakan basis informasi yang akan 

mengarahkan konsumen kepada suatu merek tertentu dan loyalitas hanya terjadi 

berdasarkan kognisi. Loyalitas kognitif menjadi dasar atas kepercayaan terhadap 

merek, tersedianya atribut informasi bagi para pelanggan menunjukan merek 

tersebut lebih baik dari pada alternatif merek lainnya (Brunner, et al., 2009). 

2. Tahap afektif, yaitu harapan dari tahap sebelum konsumsi dan sikap masa lalu 

ditambah kepuasan perasaan dari tahap konsumsi. Munculnya loyalitas afektif 

didukung dengan adanya faktor kepuasan, tetapi belum menjamin adanya loyalitas 

(Radji, 2009). 

3. Tahap konatif, menunjukkan niat atau komitmen untuk melakukan sesuatu ke arah 

tertentu. Loyalitas konatif melibatkan komitmen dari konsumen yang lebih dalam 

untuk membeli merek (Juari, 2010). 

4. Loyalitas tindakan pembelian ulang, yaitu perilaku loyal yang dilihat dari pembelian 

ulang yang suatu merek produk dalam kurun waktu tertentu secara teratur. 

Loyalitas tindakan merupakan loyalitas yang ditopang dengan komitmen dan 

tindakan (Dharmmesta, 2009). 



 
Loyalitas merek pelanggan memiliki banyak aspek. Mao (2010) menjelaskan 

bahwa ada 5 (lima) jenis loyalitas, yaitu: 

1.   Switcher, pembeli tidak loyal sama sekali, tidak tertarik pada merek 

perusahaan, berpindah-pindah, serta peka terhadap perubahan harga. Pelanggan 

dengan switcher loyalty memiliki perilaku sering berpindah-pindah merek, sama 

sekali tidak loyal atau tidak tertarik pada merek- merek yang dikonsumsi (Tantu, 

dkk., 2016). 

2.  Habitual buyer, pembeli yang puas terhadap produk, atau bersifat kebiasaan, 

sehingga tidak ada alasan untuk beralih. Habitual buyer adalah pembeli yang puas 

dengan produk atau setidaknya tidak mengalami ketidakpuasan, dan membeli 

merek produk tertentu karena kebiasaan (Manuaba, 2015). 

3 Satisfied buyer, pembeli yang puas, namun mereka menanggung biaya peralihan 

(switching cost). Biaya tersebut adalah biaya dalam bentuk waktu, uang, atau 

risiko kinerja berkenaan dengan tindakan beralih merek (Setyadi, dkk., 2018). 

4. Likes the brand, pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek dan 

menganggap merek sebagai sahabat. Konsumen dengan jenis ini memiliki 

perasaan emosional dalam menyukai suatu merek. Rasa suka ini didasari oleh 

asosiasi seperti simbol, pengalaman dalam menggunakan, atau kesan kualitas 

yang tinggi (Arief, dkk., 2017). 

5.  Committed buyer, pelanggan yang setia dan mempunyai kebanggaan dalam 

menjadi pelanggan suatu merek. Committed buyer adalah konsumen yang komit 

terhadap merek produk yang dibeli dan merupakan pelanggan setia (loyal) (Tantu, 

2016). 

 

2.3 Keputusan Pembelian 

 Menurut Altekar dan Keskar (2014), keputusan pembelian menjelaskan 

proses yang dilalui pelanggan saat membeli suatu produk. Menurut Khuong dan 

Duyen (2016), pembelian konsumen adalah keputusan perilaku yang ditunjukkan 

oleh unit pengambilan keputusan dalam membeli, menggunakan, dan membuang 

barang dan jasa. Keputusan pembelian konsumen adalah proses keputusan dan 

aktivitas fisik individu yang terlibat ketika mengevaluasi, memperoleh, 

menggunakan atau membuang barang dan jasa (David dan Albert, 2012). 

Schiffman dan Kanuk (2009) berpendapat bahwa perilaku konsumen adalah 

perilaku yang mengekspos konsumen dalam mencari pembelian, penggunaan, 

evaluasi dan pembuangan produk, pelayanan dan ide-ide yang mereka harapkan, 



 
akan memenuhi persyaratan mereka. Rasa percaya diri yang kuat pada diri 

konsumen atau pelanggan yang merupakan keyakinan bahwa keputusan atas 

pembelian yang diambilnya benar adalah yang memiliki indikator seperti 

kemantapan membeli, pertimbangan dalam membeli, dan kesesuaian atribut 

dengan keinginan dan kebutuhan.  

 Perusahaan perlu untuk mengidentifikasi konsumen, sasarannya dan proses 

keputusan mereka sebelum merencanakan pemasaran. Keinginan konsumen 

untuk membeli akan timbul setelah konsumen merasa tertarik dan ingin 

mengkonsumsi produk yang dilihatnya (Dinawan, 2010). Menurut Kotler (2013), 

proses keputusan pembelian akan melalui 5 (lima) tahap, yaitu pemenuhan 

kebutuhan (need), pemahaman kebutuhan (recognition), proses mencari barang 

(search), proses evaluasi (evaluation) dan pengambilan keputusan pembelian 

(decision). Konsumen menjadikan informasi produk sebagai dasar dalam proses 

pembelian, kemudian berubah menjadi sebuah kebutuhan. Konsumen selanjutnya 

mempertimbangkan dan memahami kebutuhan tersebut, melakukan penilaian 

terhadap produk, mencari produk yang dimaksud, kemudian berlanjut pada 

evaluasi produk dan mengambil keputusan untuk membeli atau memutuskan 

untuk tidak membeli. Kotler (2011) menyatakan, terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian yaitu :  

1. Pengaruh sikap orang lain. Kemungkinan calon konsumen untuk membeli suatu 

produk akan meningkat jika seseorang yang ia sukai juga sangat menyukai produk 

yang sama dan sebaliknya.  

2. Situasi yang tidak terantisipasi. Resiko yang dirasakan oleh konsumen dapat 

mengubah, menunda, dan menghindari suatu keputusan pembelian. Resiko yang 

dirasakan tersebut dapat berbeda-beda menurut besarnya uang yang 

dipertaruhkan dan besarnya kepercayaan diri konsumen. 

Menurut Tjiptono (2010), keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk 

dipengaruhi oleh dimensi rasional seperti harga, kualitas, dan distribusi yang dapat 

mendorong seseorang untuk membeli suatu produk dengan alasan-alasan yang 

rasional, serta dimensi daya tarik seperti aroma produk, warna, bentuk, dan rasa. 

 

2.4  Kepuasan Konsumen 

 Menurut Kotler dan Keller (2009), kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Ketika konsumen telah 



 
merasa puas, maka akan terjalin hubungan yang baik antara produsen dan 

konsumen, menciptakan keputusan pembelian ulang dan membentuk 

rekomendasi dari mulut ke mulut yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan. 

Konsumen tidak akan berhenti hanya sampai proses konsumsi tanpa melakukan 

proses selanjutnya yaitu evaluasi pada produk yang dikonsumsinya tersebut 

(Sumarwan, 2011). Menurut Kotler dan Keller (2012), kepuasan merupakan fungsi 

dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah 

harapan maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka 

pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan amat 

puas atau senang. Kepuasan akan mendorong konsumen membeli dan membeli 

ulang produk tersebut, sebaliknya bila tidak puas akan menyebabkan konsumen 

kecewa dan menghentikan pembelian kembali produk tersebut. 

 Pengukuran kepuasan pelanggan menjadi suatu kebutuhan bagi perusahaan. 

Terdapat 4 (empat) metode yang banyak dipergunakan dalam mengukur 

kepuasan pelanggan yaitu sistem keluhan dan saran, ghost / mystery shopping, 

lost customer analysis, dan survei kepuasan pelanggan. Salah satu metode yang 

paling banyak digunakan oleh penelitian mengenai kepuasan pelanggan adalah 

survei kepuasan pelanggan (Kotler dan Keller, 2012). Survei kepuasan pelanggan 

adalah metode yang dilakukan untuk mendeteksi komentar konsumen (Alwie dan 

Rahayu, 2009). Survei kepuasan pelanggan pada umumnya dilakukan dengan 

survei melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survei, 

perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik (feed back) secara 

langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap para pelanggannya (Wibowo, et al., 2014). 

 Terdapat 5 (lima) faktor utama yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan 

sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, yaitu (Putri dan Astuti, 2017): 

1. Kualitas Produk  

Konsumen dinyatakan puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa 

produk yang mereka gunakan berkualitas. Produk dikatakan berkualitas bagi 

seseorang, jika produk itu dapat memenuhi kebutuhanya (Kurnia dan Suwiknyo, 

2018). 

2. Kualitas Pelayanan  

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 



 
konsumen. Konsumen merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik atau 

yang sesuai dengan harapan (Panjaitan dan Yuliati, 2016). 

3. Emosional  

Faktor emosi adalah faktor yang berhubungan dengan gaya hidup seseorang. 

Faktor emosi terbagi menjadi 3 dimensi yaitu estetika, self expressive, dan brand 

personality. Konsumen merasa puas ketika seseorang memujinya karena 

menggunakan merek yang mahal (Oktaviani, 2014). 

4. Harga  

Harga adalah jumlah uang (atau ditambah barang bila memungkinkan) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan. 

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi dengan harga yang relatif lebih 

murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi (Tantri dan Widiastuti, 2013). 

5. Biaya  

Biaya adalah suatu pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk 

mendapatkan produk atau pelayanan. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan 

biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu 

produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut (Tantri dan 

Widiastuti, 2013). 

 Teori kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terbentuk dari model 

diskonfirmasi ekspektasi yang menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasaan 

konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara harapan pelanggan 

sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh pelanggan dari produk 

atau jasa tersebut. Harapan pelanggan saat membeli sebenarnya 

mempertimbangkan fungsi produk tersebut (product performance). Macam-

macam fungsi produk antara lain : 

1. Positive disconfirmation, yaitu produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. 

Bila hal ini terjadi maka pelanggan akan merasa puas (Elkhani dan Bakri, 2010). 

2. Simple confirmation, yaitu produk berfungsi seperti yang diharapkan. Produk 

tersebut tidak memberi rasa puas namun tidak mengecewakan sehingga 

pelanggan akan memiliki perasaan netral (Serenko dan Stach, 2009). 

3. Negatif disconfirmation, yaitu produk berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan. 

Bila hal ini terjadi maka akan menyebabkan kekecewaan, sehingga pelanggan 

merasa tidak puas (Lankton dan McKnight, 2012). 

 

 



 
2.5 Partial Least Square (PLS) 

 Partial Least Square (PLS) merupakan teknik statistik multivariat yang 

digunakan untuk melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda 

dan variabel independen berganda (Ghozali, 2011). PLS dapat digunakan untuk 

menganalisis uji kualitas data, uji hipotesis, dan uji analisis jalur. Kelebihan dari 

metode PLS adalah dapat digunakan dengan jumlah sampel yang tidak besar dan 

dapat diterapkan pada semua skala data (Pratomo, 2009). PLS merupakan 

metode yang dapat digunakan untuk membangun model prediktif yang memiliki 

banyak faktor dan sangat kolinear (Ngunadi dan Anondho, 2018). Pengujian 

hipotesis menggunakan model PLS melalui 2 (dua) tahap, yaitu uji model 

pengukuran (outer model test) dan uji model struktural (inner model test), dimana 

model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan uji 

model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengajuan hipotesis dengan 

model prediksi) (Tjakrawala dan Arvan, 2015). 

 Menurut Meilita dkk. (2016), evaluasi pada model PLS melalui 5 (lima) tahap, 

yaitu uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, uji reliabilitas, goodness of 

fit, dan uji signifikansi parameter. Sarwono dan Narimawati (2015) menyatakan, 

model PLS terdiri 3 (tiga) komponen, yaitu : 

1. Model struktural (inner model), yaitu menggambarkan model hubungan antar 

variabel laten yang dibentuk berdasarkan substansi teori. Persamaan model 

struktural pada PLS adalah sebagai berikut : 

Keterangan : 

i . b   = indeks range sepanjang i dan b  

j   = jumlah variabel laten endogen  

βji  = koefisien jalur yang menghubungkan variabel laten endogen (η) 

dengan endogen (η)  

γjb   = koefisien jalur yang menghubungkan variable laten endogen (η) 

dengan eksogen (ξ)  

ζ   = tingkat kesalahan pengukuran (inner residual variable) 

2. Model pengukuran (outer model), yaitu menggambarkan hubungan antara variabel 

laten dengan variabel indikatornya. Terdapat 2 (dua) jenis model yaitu model 

formatif dan model refleksif. Model refleksif adalah keadaan dimana variabel 

indikator dipengaruhi oleh variabel laten, sedangkan model formatif adalah 



 
keadaan dimana variabel indikator mempengaruhi variabel laten. Persamaan 

model pengukuran dengan indikator refleksif pada PLS adalah sebagai berikut : 

 

 Keterangan : 

 x = indikator untuk variabel laten eksogen (ξ)  

 y  = indikator untuk variabel laten endogen (η)  

 λx , λy = loading matrix, koefisien regresi sederhana yang menghubungkan 

variabel laten dengan indikatornya 

Persamaan model pengukuran dengan indikator formatif pada PLS adalah sebagai 

berikut : 

 

Keterangan : 

Пx , Пy  = koefisien regresi berganda dari variabel laten terhadap indikator  

δξ ,εη  = tingkat kesalahan pengukuran (residual error) 

3. Skema pembobotan (weight relation), yaitu ciri khusus model PLS yang tidak ada 

pada SEM berbasis kovarian. Skor pada weight relation menunjukkan hubungan 

nilai varian antara indikator dengan variabel latennya. Persamaaan untuk weight 

relation adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan :  

wkb, wki = bobot k yang digunakan untuk mengestimasi variabel laten ξb dan 

ηi 

 

2.6  Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya akan memberikan 

gambaran tentang pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian dan 

kepuasan konsumen. Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 

 

 

 

 

 



 
Tabel 2.1  Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Hasil Penelitian 
1. Jalilvand, M.R., 

Samiei, N., 
Mahdavinia, S.H. 
(2011) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh ekuitas merek 
terhadap keputusan pembelian mobil di Iran. 
Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan 
jumlah responden 242 konsumen. Responden diminta 
untuk menilai mobil X berdasakan 7 (tujuh) skala likert, 
yang menunjukkan seberapa baik kinerja mobil X pada 
atribut itu. Cronbach's alpha digunakan untuk 
memverifikasi keandalan variabel. Keputusan pembelian 
menunjukkan nilai yang signifikan sebesar 0,804. 
Koefisien kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 
kualitas dan loyalitas merek masing-masing adalah 0,88, 
0,90, 0,84 dan 0,86. Variabel dianggap reliabel bila nilai  
Cronbach's alpha 0,70, oleh karena itu variabel diatas 
dianggap telah reliabel. Analisis data dilakukan 
menggunakan metode pemodelan persamaan struktural 
(SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran 
merek, asosiasi merek, loyalitas merek, dan persepsi 
kualitas memiliki dampak signifikan terhadap keputusan 
pembelian konsumen. 

2. Naeem A., Qurat A., 
Umer I.S., Amna, A., 
Muniba L. (2016) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh ekuitas merek 
terhadap keputusan pembelian produk skincare L’Oreal 
pada mahasiswa universitas pendidikan Lahore, kampus 
Okara. Pengambilan data menggunakan kuesioner 
dengan jumlah responden 100 konsumen dengan teknik 
sampling probabilitas. Analisis data dilakukan dengan 
analisis regresi dan korelasi untuk menentukan 
hubungan antara variabel independen dan dependen. 
Hasil dianalisis melalui perangkat lunak SPSS. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ekuitas merek 
mempengaruhi keputusan pembelian. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengeanalisis dampak ekuitas merek 
pada keputusan pembelian konsumen. Hasil 
menunjukkan bahwa jika perusahaan ingin 
mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan maka 
mereka harus memberikan perhatian yang tepat. 

3. Mula N.M., M. Rizwan, 
Fahad I., Zain, U., 
Moazzam R. (2016) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh ekuitas merek 
terhadap kepuasan konsumen telepon genggam di 
Pakistan. Pengambilan data menggunakan kuesioner 
dengan jumlah responden 117 konsumen dengan teknik 
convenience sampling. Cronbach's alpha digunakan 
untuk memverifikasi keandalan variabel. Koefisien 
kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan 
loyalitas merek masing-masing adalah 0.740, 0.740, 
0.748 and 0.761. Variabel dianggap reliabel bila nilai  
Cronbach's alpha 0,70, oleh karena itu variabel diatas 
dianggap telah reliabel. Analisis data dilakukan dengan 
analisis regresi dan korelasi untuk menentukan 
hubungan antara variabel independen dan dependen. 
Hasil dianalisis melalui perangkat lunak SPSS. Hasil 
penelitian didapatkan hasil bahwa ekuitas merek memiliki 
dampak positif yang signifikan terhadap kepuasan 
konsumen. 

 

 



 
Tabel 2.1  Ringkasan Penelitian Terdahulu               

(lanjutan) 

4. Ares, A.H. dan Indira R. 
(2018) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh ekuitas merek 
terhadap kepuasan pelanggan dalam layanan 
telekomunikasi di Jabodetabek dan Jawa Barat. 
Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan total 
item kuesioner yang digunakan adalah 29 item dengan 
sampel yang diambil sebanyak 400 responden 
menggunakan teknik non probability and convenience 
sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linier 
berganda dan analisis regresi linier sederhana. Hasil 
penelitian didapatkan bahwa ekuitas merek memiliki 
pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepuasan 
konsumen. Dimensi yang dimiliki ekuitas merek 
memengaruhi persepsi pelanggan terhadap merek dan 
membuat mereka lebih puas dengan layanan-layanan 
tersebut. 
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BAB III   METODE PENELITIAN 
 

1.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di toko oleh-oleh Wisata Rasa yang berlokasi di 

Jalan Raya Jemursari 164 Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Mei 2019 hingga Juli 2019. Pengolahan data dilaksanakan di Laboratorium 

Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan 4 (empat) dari 5 

(lima) variabel ekuitas merek, yaitu brand awareness, brand association, perceived 

quality, dan brand loyalty. Hal ini disebabkan karena 4 (empat) variabel tersebut 

merupakan elemen-elemen utama dari ekuitas merek. Variabel lain yang tidak 

termasuk elemen utama adalah aset-aset merek seperti hak paten, trade mark, 

akses terhadap pasar, akses terhadap teknologi, dan akses terhadap sumber daya 

(Kotler, 2011). 

 

1.3 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian dirancang secara sistematis dan mencakup 

langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Penyusunan tahapan pelaksanaan 

dilakukan agar penelitian yang dilakukan berjalan secara berurutan. Diagram alir 

pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

1.3.1 Survei Pendahuluan 

Penelitian ini dimulai dengan melakukan survei pendahuluan terhadap 

konsumen produk almond crispy cheese di Surabaya. Survei pendahuluan 

dilakukan untuk identifikasi merek almond crispy cheese yang paling banyak dikenal 

dan dibeli. Survei pendahuluan dilakukan dengan cara pengambilan data melalui 

kuesioner. 

 

1.3.2 Studi Pustaka 

Teori penelitian didapatkan dengan cara pencarian dan pengumpulan 

referensi dari jurnal penelitian terdahulu. Studi pustaka berasal dari buku, jurnal, 

artikel ilmiah, laporan penelitian, dan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dan 
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 Valid dan 
Reliabel 

pembahasan mengenai pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian 

dan kepuasan konsumen dengan beberapa metode yang digunakan dan variabel 

yang berpengaruh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Diagram Alir Tahapan Penelitian 
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1.3.3 Identifikasi Masalah 

Tahap identifikasi masalah bertujuan untuk mendapatkan permasalahan dan 

memberikan gambaran mengenai penelitian secara umum bagi peneliti. Hasil survei 

pendahuluan terhadap konsumen produk almond crispy cheese yaitu merek yang 

paling banyak dikenal dan dibeli adalah merek Wisata Rasa. Meskipun demikian, 

perbedaan jumlah konsumen antara merek Wisata Rasa dengan merek lain hanya 

sedikit, sehingga menunjukkan ekuitas merek produk almond crispy cheese ‘Wisata 

Rasa” tidak jauh lebih unggul dari merek lain. Identifikasi masalah yang dapat 

diuraikan dalam penelitian ini adalah pengaruh ekuitas merek produk almond crispy 

cheese “Wisata Rasa” terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. 

 

1.3.4 Pendefinisian Variabel 

Variabel penelitian merupakan objek penelitian yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2010). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 

2 (dua), yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel endogen baik secara postifif maupun negatif (Sarwono, 2012). Variabel 

endogen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel eksogen (Hakam, dkk., 2015). Variabel endogen pada penelitian ini 

adalah keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Variabel eksogen pada 

penelitian ini adalah ekuitas merek sebagai konstruk second order dengan brand 

awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty sebagai konstruk 

first order. Indikator yang digunakan pada masing-masing variabel dapat dilihat 

pada Tabel 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Tabel 3.1  Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian Definisi 

Operasional 
Indikator Referensi 

Ekuitas 

Merek (X) 

Brand 

Awareness 

(X1)  

Tingkatan 

pelanggan 

sadar / 

mengetahui 

akan merek 

tersebut (Khan, 

et al., 2016). 

1. Unaware of 

brand (X11) 

Wibowo, 2017 

2. Brand 

recognition 

(X12) 

Wibowo, 2017 

3. Brand recall 

(X13) 

Muhammad 

dan 

Abdurachman, 

2009 

4. Top of mind 

(X14) 

Muhammad 

dan 

Abdurachman, 

2009 

Brand 

Association 

(X2)  

Pemikiran 

apapun yang 

terkait dengan 

merek di benak 

konsumen 

Gordon et al. 

(2016) 

1. Manfaat 

Produk (X21) 

Perera and 

Dissanayake, 

2013 

2. Citra Merek 

(X22) 

Fadhilah, 2015 

3. Kepribadian 

Merek (X23) 

Nurani dan 

Haryanto, 2010 

4. Keunikkan 

Merek (X24) 

Fadhilah, 2015 

Perceived 

Quality (X3)  

Penilaian 

konsumen 

atas 

keunggulan 

atau kelebihan 

dari suatu 

produk atau 

layanan 

(Alhaddad, 

2015). 

1. Kualitas 

Produk (X31) 

Kurniawan, 

2017 

2. Konsistensi 

Merek (X32) 

Mahiri, 2017 

3. Responsifitas 

Merek (X33) 

Suryani, dkk., 

2018 

Brand 

Loyalty (X4)  

Suatu ukuran 

keterkaitan 

pelanggan 

kepada 

sebuah merek 

(Effendi dan 

Krisnadewara, 

2013) 

1. Kefanatikan 

Merek (X41) 

Andriani dan 

Bunga, 2017 

2. Pembelian 

Produk Lain 

(X42) 

Anwar and 

Sofyan, 2011 

3. Menolak 

Merek Lain 

(X43) 

Bastian, 2014 

4. Rekomendasi 

(X44) 

Bastian, 2014 
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Tabel 3.1  Variabel Penelitian                (lanjutan) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y1) 

 Proses yang 

dilalui 

pelanggan 

saat membeli 

suatu produk 

(Altekar dan 

Keskar, 2014) 

1. Pertimbangan 

Dalam 

Membeli (Y11) 

Wibowo, 2017 

2. Prioritas 

Dalam 

Membeli 

Produk (Y12) 

Achidah, dkk., 

2016 

3. Kecepatan 

Memutuskan 

Pembelian 

(Y13) 

Sudarsono dan 

Kurniawati, 

2013 

4. Kemudahan 

Mendapatkan 

Produk (Y14) 

Wibowo, 2017 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y2) 

 Perasaan 

senang atau 

kecewa 

konsumen yang 

berasal dari 

perbandingan 

antara 

kesannya 

terhadap 

kinerja atau 

hasil suatu 

produk (Kotler 

dan Keller, 

2009) 

1. Kesesuaian 

Kualitas (Y21) 

Panjaitan dan 

Yuliati, 2016 

2. Pembelian 

Berulang 

(Y22) 

Panjaitan dan 

Yuliati, 2016 

3. Konfirmasi 

Harapan 

(Kinerja 

melebihi 

harapan) 

(Y23) 

Fornell, 2016 

 

1.3.5 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2011), populasi adalah wilayah yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen dari produk almond crispy cheese “Wisata Rasa”. 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Peneliti 

menggunakan sampel dengan jumlah mendekati populasi agar peluang kesalahan 

generalisasi semakin kecil. 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode non 

probability sampling, karena jumlah dan identitas anggota populasi tidak diketahui. 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

purpossive sampling. Metode purpossive sampling merupakan metode penentuan 

responden yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan 

penelitian (Sugiyono, 2012). Konsumen almond crispy cheese “Wisata Rasa” yang 
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dijadikan responden adalah yang membeli produk di toko Wisata Rasa di Surabaya, 

membeli ≥ 2 kali, dan untuk dikonsumsi pribadi atau dijadikan oleh-oleh. 

Penentuan jumlah sampel yang representatif adalah tergantung jumlah 

indikator dikali 5 sampai 10 (Kiswati, 2010). Jumlah indikator yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 22 indikator. Oleh karena itu, jumlah sampel pada penelitian ini 

adalah : 

                                            n = jumlah indikator x 5  ........................................(1) 

           n = 22 x 5 = 110 sampel (minimal) 

 

Keterangan :  

n = ukuran sampel  

 

1.3.6 Penyusunan Kuesioner 

Kuesioner merupakan data primer dalam melaksanakan penelitian ini. 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang tersusun rapi untuk diajukan kepada 

responden. Kuesioner yang disusun terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai 

profil responden dan dimensi ekuitas merek terhadap keputusan pembelian dan 

kepuasan konsumen almond crispy cheese “Wisata Rasa”. Pertanyaan yang 

terdapat pada kuesioner tersebut bersifat pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup 

adalah pertanyaan yang tidak memungkinkan responden untuk memberikan 

jawaban selain yang telah disediakan. Pertanyaan disajikan dalam bentuk skala 

likert yang memiliki 5 tingkat preferensi jawaban, yaitu sangat tidak setuju (1), tidak 

setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). Skala likert merupakan skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial (Sugiyono, 2010). Bentuk dasar 

yang digunakan dalam kuesioner ini adalah close ended. 

 Metode pengumpulan data kuesioner pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode personnally administrated questionnaires, yaitu peneliti 

menyampaikan sendiri kuesioner kepada responden dan mengambil atau 

mengumpulkan sendiri kuesioner yang telah diisi oleh responden. Tujuan utamanya 

yaitu agar tingkat pengembalian kuesioner dapat terjaga di dalam periode waktu 

yang relatif pendek. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 
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3.3.7  Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang dikatakan valid atau sah, harus 

mempunyai validitas yang tinggi (Matondang, 2009). Pengujian validitas instrumen 

pada penelitian ini dilakukan menggunakan analisa korelasi dengan SPSS. 

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel 

(α = 0,05) dengan nilai degree of freedom (df) = n-2. Jika r hitung > r tabel dan nilai 

positif, maka pertanyaan pada kuesioner atau indikator dapat dinyatakan valid 

(Triyana dan Widyarto, 2013). 

2. Uji Realibilitas 

Pengujian reabilitas dilakukan untuk mengetahui bahwa instrumen yang 

digunakan cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

(Matondang, 2009). Pengujian reabilitas instrumen pada penelitian ini dilakukan 

menggunakan SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu memilih menu 

analyze, pilih submenu scale, dan pilih reability analysis. Hasil analisis akan 

diperoleh melalui Cronbachs Alpha. Instrumen yang digunakan dapat dikatakan 

reliabel bila memberikan nilai Cronbachs Alpha > 0,6 (Triyana dan Widyarto, 2013). 

 

3.3.8  Deskripsi Tanggapan Responden 

 Deskripsi tanggapan responden merupakan penjabaran mengenai tanggapan 

responden yang mengisi kuesioner. Dari penjabaran tersebut akan dilihat mengenai 

kecenderungan jawaban responden atas masing-masing variabel penelitian. 

Kecenderungan jawaban responden dapat dilihat dari bentuk statistik deskriptif dari 

masing-masing variabel. Analisis deskriptif tersebut dijabarkan ke dalam rentang 

skala (RS) sebagai berikut (Soetanto, 2017):  

      RS = 
���

�
 

Keterangan :  

RS = Rentang Skala  

m = Jumlah skor tertinggi pada skala  

n = Jumlah skor terendah pada skala  

b = Jumlah kelas atau kategori yang dibuat   

Setelah didapatkan rentang skala, maka dapat ditentukan kategori interval kelas dari 

sangat jelek, jelek, cukup baik, baik, dan sangat baik. 
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3.3.9  Analisa Data dengan Partial Least Square (PLS) 

 Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah pendekatan partial 

least square (PLS). PLS digunakan untuk menguji model dengan bantuan software 

smartPLS. Langkah-langkah dalam analisa PLS dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Langkah-langkah Pemodelan  PLS 

 

1. Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan 

pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Pada model struktural ini terdapat 

dua (2) variabel laten, yaitu variabel eskogen (X) dan variabel endogen (Y). Variabel 

eksogen pada penelitian ini adalah ekuitas merek (X) (brand awareness (X1), brand 

association (X2), perceived quality (X3), brand loyalty (X4)). Variabel endogen pada 

penelitian ini adalah keputusan pembelian (Y1) dan kepuasan konsumen (Y2). 

 

2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Model pengukuran berguna untuk menentukan sifat indikator dari masing-

masing variabel laten yang dapat bersifat reflektif maupun formatif. Pada penelitian 

ini, variabel brand awareness (X1), brand association (X2), perceived quality (X3), 

brand loyalty (X4), keputusan pembelian (Y1) dan kepuasan konsumen (Y2) memiliki 

model pengukuran yang bersifat reflektif. 

Merancang Model Struktural 
(Inner Model) 

Merancang Model Pengukuran 
(Outer Model) 

Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Konversi Diagram Jalur ke Dalam 
Sistem Persamaan 

Pendugaan Parameter 

Goodness of fit 

Pengujian Hipotesis 
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3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Hasil perancangan model struktural (inner model) dan model pengukuran 

(outer model) selanjutnya digambarkan dengan diagram jalur. Diagram jalur 

digunakan agar model lebih mudah dipahami. Hasil dari perancangan model 

struktural yaitu hubungan antar variabel laten dihubungkan dengan hasil 

perancangan model pengukuran yaitu hubungan variabel laten dengan 

indikatornya. Diagram jalur pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian 

dan kepuasan konsumen dapat dilihat pada Gambar 3.3
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Gambar 3.3  Diagram Jalur 
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 Berdasarkan diagram jalur yang telah dibuat, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Ekuitas merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian  

H2 : Ekuitas merek berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 

H3 : Keputusan pembelian berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen 

 

4. Konversi Diagram Jalur ke Dalam Sistem Persamaan 

a. Model persamaan dari inner model ditulis sebagai berikut: 

η1 = γ1ᶓ1 + γ2ᶓ2 + γ3ᶓ4 + γ4ᶓ4 + ζ1 ........................................................... (2) 

Keterangan : 

η = Eta, variabel laten endogen 

γ = Gamma (kecil), koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap 

endogen 

ᶓ = Ksi, variabel laten eksogen 

ζ = Zeta (kecil), galat model 

 

b. Model persamaan dari outer model ditulis sebagai berikut: 

1) Variabel Laten Eksogen X1 (Brand Awareness) 

X11 =  λX11ᶓ1 + δ11.......................................................................(3) 

X12 = λX12ᶓ1 + δ12........................................................................(4) 

X13 = λX13ᶓ1 + δ13........................................................................(5) 

X14 = λ X14ᶓ1 + δ14.......................................................................(6) 

2) Variabel Laten Eksogen X2 (Brand Association) 

X21 = λ X21ᶓ1 + δ21.......................................................................(7) 

X22 = λ X22ᶓ1 + δ22.......................................................................(8) 

X23 = λ X23ᶓ1 + δ23.......................................................................(9) 

X24 = λ X24ᶓ1 + δ23.....................................................................(10) 

3) Variabel Laten Eksogen X3 (Perceived Quality) 

X31 = λ X31ᶓ1 + δ31.....................................................................(11) 

X32 = λ X32ᶓ1 + δ32.....................................................................(12) 

X33 = λ X33ᶓ1 + δ33.....................................................................(13) 

4) Variabel Laten Eksogen X4 (Brand Loyalty) 

X41 = λ X41ᶓ1 + δ41.....................................................................(14) 

X42 = λ X42ᶓ1 + δ42.....................................................................(15) 
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X43 = λ X43ᶓ1 + δ43.....................................................................(16) 

X44 = λ X44ᶓ1 + δ44.....................................................................(17) 

5) Variabel Laten Endogen Y1 (Keputusan Pembelian) 

Y11 = λ Y11ᶓ1 + ε 11....................................................................(18) 

Y12 = λ Y12ᶓ1 + ε 12....................................................................(19) 

Y13 = λ Y13ᶓ1 + ε 13....................................................................(20) 

Y14 = λ Y14ᶓ1 + ε 14....................................................................(21) 

6) Variabel Laten Endogen Y2 (Kepuasan Konsumen) 

Y21 = λ Y21ᶓ1 + ε 21....................................................................(22) 

Y22 = λ Y22ᶓ1 + ε 22....................................................................(23) 

Y23 = λ Y23ᶓ1 + ε 23....................................................................(24) 

 Keterangan :  

 λ X = Lambda (kecil), loading factor variabel laten eksogen 

λ Y = Lambda (kecil), loading factor variabel laten endogen 

ᶓ = Ksi, variabel laten eksogen 

η = Eta, variabel laten endogen 

δ = Delta (kecil), galat pengukuran pada variabel laten eksogen 

ε = Epsilon (kecil), galat pengukuran pada variabel laten endogen 

X11...X23  = Variabel indikator eksogen 

Y12...Y23  = Variabel indikator endogen 

 

5. Pendugaan Parameter 

Pendugaan parameter dalam PLS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu (Rudianto, 

2017): 

a. Weight estimate, yaitu untuk menciptakan penilaian variabel laten. 

b. Estimasi jalur (path estimate), digunakan untuk menghubungkan antar 

variabel laten dan estimasi loading antara variabel laten dengan 

indikatornya. 

c. Means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi dan intersep), 

digunakan untuk indikator dan variabel laten . 

 

6. Goodness of Fit 

Uji kecocokan atau goodness of fit adalah pengujian yang dilakukan untuk 

dapat menentukan apakah model yang diteliti baik atau tidak. Dari beberapa uji 
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kelayakan model, model dikatakan layak jika paling tidak salah satu metode uji 

kelayakan model terpenuhi (Haryono, 2012). Pengujian validitas yang dilakukan 

pada hubungan variabel laten terhadap indikatornya dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu (Ghozali, 2011): 

a. Convergent validity, yaitu nilai loading factor variabel laten terhadap tiap 

indikator. Loading factor convergent validity diharapkan memiliki nilai > 0,7 

dalam satu variabel, namun nilai 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup 

(Adhiatma, 2018). 

b. Average variance extracted (AVE) dengan nilai yang diharapkan > 0,5 

(Tamara, 2014). 

c. Discriminant validity, yaitu nilai cross loading factor yang digunakan untuk 

mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang baik. Hal ini dapat 

diketahui dengan cara membandingkan nilai loading pada variabel yang 

dituju dengan variabel yang lain. Nilai loading pada variabel yang dituju 

harus lebih besar dari nilai loading pada variabel yang lain 

(Djoyohadikusumo, 2017). 

Selain pengujian validitas, terdapat pengujian lain yaitu pengujian 

reliabilitas yang dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel laten. 

Pengujian untuk model struktural dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 

(Ghozali, 2011): 

a. Composite reliability, yaitu pengujian yang menunjukkan akurasi dan 

konsistensi dari ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. 

Sebuah data dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi bila memiliki nilai 

composite reliability > 0,6 (Wiyono, 2011). 

b. Cronbach alpha, yaitu pengujian yang mengukur batas bawah nilai 

reliabilitas suatu variabel (Jogiyanto dan Willy, 2009). 

c. R square, yaitu koefisien determinasi pada variabel endogen. Nilai r square 

dianggap mempunyai nilai yang kuat bila nilai r square > 0,67 (Azizah dan 

Chandra, 2017). 

 

7. Pengujian Hipotesis 

Untuk menentukan diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan, dilakukan 

dengan menjalankan algoritma bootstrapping pada smartPLS untuk menghasilkan 

nilai t-statistik. Pengujian hipotesis pada smartPLS adalah dengan melihat nilai 

original sample estimate, standard error, dan t-statistik. Nilai original sample 
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estimate merupakan hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen, 

yaitu bila bernilai positif maka hubungan keduanya positif. Uji hipotesis dilakukan 

dengan membandingkan nilai t-statistik pada smartPLS dengan t-tabel (Ghozali, 

2011). Berikut merupakan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini: 

a. Variabel ekuitas merek terhadap variabel keputusan pembelian 

Ho : XY1 = 0, ekuitas merek berpengaruh tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

H1 : XY1 ≠ 0, ekuitas merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

b. Variabel ekuitas merek terhadap variabel kepuasan konsumen 

Ho : XY2 = 0, ekuitas merek berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

H1 : XY2 ≠ 0, ekuitas merek berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

c. Variabel keputusan pembelian terhadap variabel kepuasan konsumen 

Ho : Y1Y2 = 0, keputusan pembelian berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

H1 : Y1Y2 ≠ 0, keputusan pembelian berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

 

3.3.10  Interpretasi Data 

Interpretasi data berguna untuk menjelaskan secara rinci hasil dari 

pengolahan data. Hasil pengolahan data diinterpretasikan secara berurutan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Tahapan interpretasi diuraikan secara mendalam 

dengan menghubungkan landasan teori dan keadaan hasil dari pengolahan data. 

 

3.3.11 Penarikan Kesimpulan dan Saran 

Tahapan akhir dari penelitan adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan 

untuk menyampaikan inti dari hasil penelitian yang didapatkan. Kesimpulan berisi 

tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian. Saran yang 

diberikan pada penelitian ditujukan agar berguna menjadi masukan bagi 

perusahaan, akademisi, dan penelitian selanjutnya.  
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BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1   Gambaran Umum Perusahaan 

 Wisata Rasa merupakan pusat camilan dan oleh-oleh khas daerah dari 

seluruh pelosok Nusantara yang mulai berdiri pada tahun 2004 di Surabaya. Toko 

pusat Wisata Rasa terletak di Jalan Genteng Besar 83A Surabaya, Jawa Timur. 

Sampai saat ini, Wisata Rasa memiliki 7 toko cabang di Kota Surabaya, 1 cabang 

di Kota Sidoarjo, dan 1 cabang di Kota Malang.  

 Wisata Rasa telah menjadi pusat destinasi belanja oleh-oleh bagi para 

wisatawan yang berkunjung ke Surabaya maupun bagi penduduk setempat. Selain 

menjual camilan dan oleh-oleh khas daerah, Wisata Rasa juga menjual produk 

seperti lapis Surabaya, kue blinjo, dan kue mente. Pada tahun 2012, Wisata Rasa 

memproduksi almond crispy cheese untuk pertama kali di Indonesia dan berhasil 

menjadikannya oleh-oleh khas Surabaya kekinian yang banyak digemari 

masyarakat. Kepopuleran almond crispy cheese sebagai oleh-oleh khas Surabaya 

membuat munculnya slogan : “Belum ke Surabaya kalau belum beli almond crispy 

cheese”. Produk Almond Crispy Cheese “Wisata Rasa” dapat dilihat pada Gambar 

4.1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Produk Almond Crispy Cheese “Wisata Rasa” 

 

 Wisata Rasa memiliki visi perusahaan, yaitu “Menjadi toko retail penyedia 

camilan dan oleh-oleh khas daerah yang terkemuka dan selalu diingat masyarakat 

luas”. Misi perusahaan agar dapat menjalankan visi yang telah diterapkan yaitu : 

1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan 

produk camilan dan oleh-oleh khas berbagai daerah yang lengkap, 

berkualitas rasa dan kemasan, serta pasti harganya. 
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2. Membangun organisasi yang terpercaya, sehat, bermanfaat, dan dapat 

turut serta melestarikan camilan dan makanan khas daerah seluruh 

pelosok Nusantara. 

Almond crispy cheese merupakan hasil variasi dari cookies atau kue kering 

yang dibuat secara handmade, berbentuk bulat dan pipih, bertekstur renyah, 

memiliki kadar air yang sangat rendah dengan rasa yang manis dan gurihnya 

didapatkan dari perpaduan antara kacang almond dan keju (Kusuma, dkk., 2017). 

Almond crispy cheese “Wisata Rasa” tersedia dalam 4 rasa, yaitu original, coklat, 

green tea dan mocca. Harga almond crispy cheese “Wisata Rasa” untuk semua 

rasa adalah Rp 55.000,- dengan berat netto 120 gram berisi kurang lebih 25 

keping. Kemasan yang digunakan terdiri dari kemasan sekunder dan kemasan 

primer. Kemasan sekunder berupa karton gelombang 2 sisi rata dengan ketebalan 

1 mili, sedangkan kemasan primer berupa plastik yang ditutup dengan teknik 

pemanasan.  

 

4.2   Karakteristik Responden 

Karakteristik responden bertujuan untuk menguraikan atau memberikan 

gambaran tentang identitas responden dalam penelitian dengan menguraikan 

identitas responden, maka akan dapat mengetahui sejauh mana identitas 

responden dalam penelitian. Karakteristik responden menjelaskan mengenai 

keadaan umum responden yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan, dan jumlah pembelian produk almond crispy cheese. 

Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen yang melakukan pembelian 

produk almond crispy cheese “Wisata Rasa”. Dalam hal ini, objek penelitian adalah 

konsumen almond crispy cheese “Wisata Rasa” yang pernah membeli produk 

minimal 2 kali dan untuk dikonsumsi pribadi atau dijadikan oleh-oleh untuk 

mewakili menjadi responden. Sampel yang diambil sebanyak 140 orang 

responden. Tabulasi data karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.1 
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Tabel 4.1  Karakteristik Responden 

No Karakteristik Responden 
Jumlah 

Orang % 

1. Usia   

 a. 17 – 23 tahun 66 47,2  

 b. 24 – 30 tahun 20 14,3   

 c. 31 – 37 tahun 24 17,1  

 d. 38 – 44 tahun 16 11,4  

 e. ≥ 45 tahun 14 10  

2. Jenis Kelamin   

 a. Laki-laki 57 40,8  

 b. Perempuan 83 59,2  

3. Pendidikan Terkakhir   

 a. SD / sederajat 0 0  

 b. SMP / sederajat 0 0 

 c. SMA / sederajat 72 51,4 

 d. Diploma 16 11,4  

 e. S1 / S2 / S3 52 37,2  

4. Pekerjaan   

 a. Pelajar / Mahasiswa 61 43,6  

 b. Pegawai Swasta 23 16,4  

 c. PNS 30 21,5  

 d. Wiraswasta 23 16,4  

 e. Lainnya 3 2,1  

5. Pendapatan   

 a. < Rp.500.000 12 8,6 

 b. Rp.500.000 – Rp.3.000.000 57 40,7 

 c. Rp.3.000.001 – Rp.5.000.000 26 18,6 

 d. Rp.5.000.001 – Rp.10.000.000 38 27,1  

 e. > Rp 10.000.000 7 5 

6. Jumlah Pembelian Produk   

 a. 2 kali 60 42,9 

 b. 3 kali 37 26,4 

 c. 4 kali 15 10,7 

 d. 5 kali 12 8,6 

 e. ≥ 6 kali 16 11,4  

Sumber: Data primer diolah (2019) 

 

Berdasarkan survey, mayoritas responden berdasarkan usia adalah 17 – 23 

tahun sebesar 66 responden (47,2%). Produk almond crispy cheese terkenal 

sebagai oleh-oleh kekinian, sehingga rata-rata konsumen yang membeli produk 

almond crispy cheese “Wisata Rasa” adalah kalangan muda. Konsumen pada usia 

muda (remaja) dipengaruhi oleh aktifitas yang ditekuninya, teman-teman, dan 

penampilan dari generasi tersebut. Usia responden diatas 45 tahun lebih sedikit 

dikarenakan pada usia ini seseorang lebih berhati-hati dalam memilih dan 
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mengkonsumsi makanan yaitu lebih memilih makanan yang terbuat dari sayur-

mayur (Hartono, dkk., 2011). 

Mayoritas responden berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan sebesar 

83 reponden (59,2%). Perempuan cenderung untuk membeli karena untuk 

dijadikan camilan dan sebagai oleh-oleh untuk teman maupun saudara. Produk 

almond crispy cheese merupakan oleh-oleh dengan rasa yang manis yang sangat 

cocok untuk dijadikan camilan. Berdasarkan penelitian Hartono, dkk. (2011), 

perempuan memiliki kecenderungan lebih senang berbelanja dibandingkan 

dengan laki-laki, mudah terpengaruh emosi, dan menyukai jajan atau nyemil. 

Alasan tersebut yang melatarbelakangi perempuan sebagai konsumen produk 

almond crispy cheese “Wisata Rasa” yang lebih dominan. 

Mayoritas responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah pada jenjang 

SMA / sederajat sebesar 72 responden (51,4%). Mayoritas konsumen dari produk 

almond crispy cheese berada di kalangan anak muda berumur 17-23 tahun. Oleh 

karena itu, mayoritas responden masih bersekolah di jenjang SMA / sederajat, 

sudah lulus SMA / sederajat, dan sedang kuliah. Begitu pula mayoritas responden 

berdasarkan pekerjaan adalah pelajar / mahasiswa sebesar 61 responden 

(43,6%). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zuhdy dan Nabila (2015), 

sebagian besar jenis makanan yang dikonsumsi oleh remaja SMA / sederajat 

khususnya remaja putri yaitu camilan (77,3%) dan fast food (94,7%). 

Mayoritas responden berdasarkan pendapatan adalah Rp.500.000 – 

Rp.3.000.000 sebesar 50 responden (40,7%). Uang saku merupakan uang yang 

diberikan untuk membeli sesuatu yang diperlukan oleh para pelajar dalam 

memenuhi kebutuhan seperti makan, minuman, pakaian, kos dan lain sebagainya. 

Uang saku diberikan secara harian, mingguan ataupun bulanan, yang membuat 

mereka dapat membayar hal-hal yang penting bagi mereka (Marteniawati, 2012). 

Mayoritas responden konsumen almond crispy cheese “Wisata Rasa” berada di 

kalangan anak muda berumur 17-23 tahun yang merupakan seorang 

pelajar/mahasiswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti (2017), 

rata-rata pendapatan (uang bulanan) pelajar/mahasiswa adalah sekitar 

Rp.500.000 – Rp.1.000.000. Mayoritas responden berdasarkan jumlah pembelian 

produk adalah sebanyak 2 kali sebesar 60 responden (42,9%). Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas konsumen tidak terlalu sering membeli produk 

almond crispy cheese “Wisata Rasa”.  
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4.3  Pengujian Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan harus mampu mengukur apa yang  

ingin diukur atau diteliti  dan dianggap valid dan sejauh mana hasil pengukuran 

tersebut  dapat dipercaya atau relatif konsisten (reliabel). Suatu indikator 

dinyatakan valid apabila nilai outer loading > 0,7. Menurut Ghozali (2014), nilai 

outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat 

convergent validity. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua indikator dari 

masing-masing variabel penelitian memiliki nilai outer loading > 0,70 yang berarti 

dapat dikatakan valid. Hasil pengujian validitas dengan convergen validity masing-

masing indikator pada variabel penelitian dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Pengujian reliabilitas didapatkan hasil bahwa semua variable mempunyai 

nilai cronbach alpha > 0,7 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur 

masing-masing variabel dari kuesioner dapat dipercaya (reliabel) sehingga 

kuesioner tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.  Suatu variabel dapat 

dinyatakan reliabel atau memenuhi cronbach alpha apabila memiliki nilai cronbach 

alpha > 0,7 (Triyana dan Widyarto, 2013). Hasil pengujian reliabilitas instrumen 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.2 

 

Tabel 4.2  Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel Cronbach Alpha 
Brand Awareness 0,8623 
Brand Association 0,8131 
Perceived Quality 0,8950 
Brand Loyalty 0,8385 
Ekuitas Merek 0,9594 
Keputusan Pembelian 0,8682 
Kepuasan Konsumen 0,8622 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

4.4 Deskripsi Tanggapan Responden 

 Deskripsi tanggapan responden merupakan penjabaran mengenai 

tanggapan responden yang mengisi kuesioner. Hasil data yang didapat setelah 

melakukan penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

4.3. 
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Tabel 4.3  Hasil Tanggapan Responden 

Variabel Indikator 
Skor Jawaban Mean 

STS TS N S SS  
X1 X11 21,5 32,5 41 35,5 17,5 3,14* 
 X12 17 25 51 33 16 3,09 
 X13 20 28 46 32 16 3,01 
 X14 13 32 53 22 22 3,1 
  Rata-rata 3,085 

X2 X21 16 28 42 37 19 3,15* 
 X22 15 36 49 22 19 2,98 
 X23 23 28 52 29 10 2,86 
 X24 19 32 50 22 19 2,97 
  Rata-rata 2,99 

 

 (*) : Nilai tertinggi 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

Pada variabel brand awareness (X1) direfleksikan oleh indikator unaware of 

brand (X11), brand recognition (X12), brand recall (X13), dan top of mind (X14). Nilai 

mean  terendah yaitu 3,01 pada indikator brand recall. Indikator brand recall belum 

baik dalam merefleksikan variabel brand awareness. Sebagian besar responden 

belum mengenali produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” bila hanya dengan 

mendengar namanya saja. Banyaknya merek-merek baru yang bermunculan 

menyebabkan ingatan terhadap produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” 

terbagi dengan merek lainnya. Menurut Wibowo (2017), konsumen yang berada 

pada tahap brand recall mampu untuk mengingat suatu merek tanpa diberi 

stimulus. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebagian besar konsumen masih 

perlu diberikan stimulus untuk mengingat almond crispy cheese “Wisata Rasa”. 

Nilai mean tertinggi yaitu 3,14 pada indikator unaware of brand. Indikator unaware 

X3 X31 17,67 30,8 48,5 27,7 17 3,00 
 X32 14 34 50 31 12 2,97 
 X33 16 35 38 35 17 3,04* 
  Rata-rata 3,00 

X4 X41 20 31 41,5 34,5 15 3,00 
 X42 15 27 52 34 14 3,08* 
 X43 17 37 40 29 18 2,98 
 X44 19 40 41 21 21 2,94 
  Rata-rata 3,00 

Y1 Y11 17 29 48,5 31,5 15 3,01 
 Y12 20 31 45 34 12 2,95 
 Y13 18 33,5 39,5 35 16 3,025* 
 Y14 20 39 41 23 18 2,88 
  Rata-rata 2,97 

Y2 Y21 18,5 28,5 47 33 14,5 3,01* 
 Y22 19 31 45 29,5 17,5 3,01* 
 Y23 20,5 30,5 48 25,5 17 2,95 
  Rata-rata 2,98 
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of brand sudah baik dalam merefleksikan variabel brand awareness. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa responden sudah baik dalam mengenal dan mengetahui 

almond crispy cheese “Wisata Rasa” sebagai salah satu merek almond crispy 

cheese dan sebagai pelopor almond crispy cheese di Surabaya. Sebagian besar 

responden telah mengenal almond crispy cheese “Wisata Rasa” dan 

mengetahuinya sebagai pelopor almond crispy cheese meskipun banyak merek-

merek baru yang bermunculan. Berdasarkan penelitian oleh Marselliska dkk. 

(2019), 78% responden mengetahui almond crispy cheese dengan gambaran 

berupa ciri warna kemasan atau potongan nama tanpa mengetahui pasti 

mereknya. Responden hanya menyebutkan merek Wisata Rasa sebagai merek 

yang mereka ketahui. 

Pada variabel brand association (X2) direfleksikan oleh indikator manfaat 

produk (X21), citra merek (X22), kepribadian merek (X23), dan keunikkan merek 

(X24). Nilai mean terendah yaitu 2,86 pada indikator kepribadian merek. Indikator 

kepribadian merek belum baik dalam merefleksikan variabel brand association. 

Sebagian besar responden tidak setuju bahwa almond crispy cheese “Wisata 

Rasa” sebagai produk untuk masyarakat menengah ke atas. Sebagian besar 

responden berpendapat bahwa produk ini diperuntukkan untuk seluruh kalangan 

kelas masyarakat. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian oleh 

Kusuma dkk. (2017), yang menyatakan bahwa sebagian besar pembeli almond 

crispy cheese “Wisata Rasa” merupakan masyarakat menengah ke atas. Almond 

crispy cheese “Wisata Rasa” memiliki harga yang cukup mahal bila dibandingkan 

dengan merek lain, sehingga konsumen yang membeli produk tersebut adalah 

konsumen yang memiliki pendapatan yang tinggi. Nilai mean tertinggi yaitu 3,15 

pada indikator manfaat produk. Indikator manfaat produk sudah baik dalam 

merefleksikan variabel brand association. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

responden setuju bahwa almond crispy cheese “Wisata Rasa” cocok untuk 

dijadikan oleh-oleh khas Surabaya. Wisata Rasa sangat mudah mendapatkan 

pasar khususnya bagi konsumen yang mencari oleh-oleh camilan khas Surabaya. 

Menurut Gunawan dkk. (2015), Wisata Rasa sudah sejak lama terkenal dengan 

produk oleh-oleh makanan khas Surabaya termasuk almond crispy cheese.  

Pada variabel perceived quality (X3) direfleksikan oleh indikator kualitas 

produk (X31), konsistensi merek (X32), dan responsifitas merek (X33). Nilai mean 

terendah yaitu 2,97 pada indikator konsistensi merek. Indikator konsistensi merek 

belum baik dalam merefleksikan variabel perceived quality. Sebagian responden 
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menganggap bahwa almond crispy cheese “Wisata Rasa” tidak memiliki 

konsistensi terhadap mereknya. Responden menilai bahwa kualitas dari almond 

crispy cheese “Wisata Rasa” berubah dari waktu ke waktu. Menurut Susanto 

(2017), tren makanan yang sangat mudah berganti-ganti menjadi ancaman yang 

cukup besar bagi suatu produk untuk mempertahankan kualitasnya. Oleh karena 

itu, Wisata Rasa perlu untuk memperhatikan dan mempertahankan kualitas 

produknya khususnya almond crispy cheese agar tetap sama dari waktu ke waktu. 

Nilai mean tertinggi yaitu 3,04 pada indikator responsifitas merek. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa responden setuju Wisata Rasa memiliki responsifitas yang 

sudah baik. Pelayanan dari Wisata Rasa dianggap sangat ramah dan cepat, baik 

itu pelayanan saat pembelian maupun saat adanya complain dari pelanggan. 

Menurut Suminar dan Apriliawati (2017), pelayanan yang baik suatu perusahaan 

sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pelayanan yang terbaik yang 

diberikan akan memberikan citra dan nama baik bagi perusahaan tersebut. 

 Pada variabel brand loyalty (X4) direfleksikan oleh indikator kefanatikkan 

merek (X41), pembelian produk lain (X42), menolak merek lain (X43), dan 

rekomendasi (X44). Nilai mean terendah yaitu 2,94 pada indikator rekomendasi. 

Namun indikator rekomendasi belum baik dalam merefleksikan variabel brand 

loyalty. Sebagian besar responden tidak merekomendasikan almond crispy 

cheese “Wisata Rasa” kepada orang lain. Banyak merek-merek baru yang 

bermunculan dengan kualitas yang menyerupai almond crispy cheese “Wisata 

Rasa”, yang menyebabkan almond crispy cheese “Wisata Rasa” tidak unggul dari 

merek lainnya di pasaran khususnya di benak konsumen. Menurut Kusrina dkk. 

(2019), setiap usaha yang dilakukan terhadap produk dalam rangka penjualan 

tidak akan berjalan efektif apabila masih ada keraguan/kebingungan konsumen 

dalam memilih produk karena terdapat beberapa pilihan produk yang sama. Nilai 

mean tertinggi yaitu 3,08 pada indikator pembelian produk lain. Indikator 

pembelian produk lain sudah baik dalam merefleksikan variabel brand loyalty. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa responden loyal dengan merek Wisata Rasa hingga 

membeli produk lain yang dijual di Toko Wisata Rasa dengan merek Wisata Rasa. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dkk. (2015), Wisata Rasa 

sudah sejak lama terkenal dengan produk oleh-oleh makanan khas Surabaya 

dengan segala macam jenis camilan. Produk yang dijual di Wisata Rasa selain 

almond crispy cheese yaitu lapis Surabaya, kue blinjo, dan kue mente. 
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 Pada variabel keputusan pembelian (Y1) direfleksikan oleh indikator 

pertimbangan dalam membeli (Y11), prioritas dalam membeli produk (Y12), 

kecepatan memutuskan pembelian (Y13), dan kemudahan mendapatkan produk 

(Y14). Nilai mean terendah yaitu 2,88 pada indikator kemudahan mendapatkan 

produk. Indikator kemudahan mendapatkan produk belum baik dalam 

merefleksikan variabel keputusan pembelian. Sebagian besar responden 

menganggap bahwa almond crispy cheese “Wisata Rasa” sulit didapatkan di 

tempat penjualan oleh-oleh. Produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” hanya 

dijual di tempat oleh-oleh khusus merek Wisata Rasa, tidak ada di tempat 

penjualan oleh-oleh umum. Menurut Jaura dkk. (2018), produk yang murah dan 

mudah didapat mampu menarik minat bagi calon konsumen. Oleh karena itu, 

Wisata Rasa perlu untuk mempertimbangkan produknya dijual di tempat oleh-oleh 

selain di Toko Wisata Rasa. Nilai mean tertinggi yaitu 3,025 pada indikator 

kecepatan memutuskan pembelian. Indikator kecepatan memutuskan pembelian 

sudah baik dalam merefleksikan variabel keputusan pembelian. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengambil keputusan dengan 

cepat untuk membeli almond crispy cheese “Wisata Rasa”. Kemasan yang 

menarik secara visual dan mencitrakan dengan baik merupakan salah satu yang 

menimbulkan minat untuk membeli dari konsumen (Mufreni, 2016). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Marselliska dkk. (2019), konsumen menyatakan 

bahwa kemasan Wisata Rasa adalah yang paling menarik dan mudah dibawa. 

 Pada variabel kepuasan konsumen (Y2) direfleksikan oleh indikator 

kesesuaian kualitas (Y21), pembelian berulang (Y22), dan konfirmasi harapan (Y23). 

Nilai mean terendah yaitu 2,94 pada indikator konfirmasi harapan. Indikator 

konfirmasi harapan belum baik dalam merefleksikan variabel kepuasan konsumen. 

Sebagian besar responden menilai bahwa kinerja produk dan pelayanan almond 

crispy cheese “Wisata Rasa” sudah berjalan dengan baik sesuai yang dijanjikan, 

namun tidak melebihi ekspektasi dan harapan dari konsumen. Responden tidak 

merasa puas terhadap produk dan pelayanan almond crispy cheese “Wisata Rasa” 

namun juga tidak merasa kecewa, sehingga pada kondisi ini konsumen memiliki 

perasaan netral (Serenko dan Stach, 2009). Nilai mean tertinggi yaitu 3,01 pada 

indikator kesesuaian kualitas dan pembelian berulang. Indikator kesesuaian 

kualitas dan pembelian berulang sudah baik dalam merefleksikan variabel 

kepuasan konsumen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden tidak memiliki keluhan terhadap produk dan pelayanan dari almond 
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crispy cheese “Wisata Rasa”. Konsumen merasa produk dan pelayanan almond 

crispy cheese “Wisata Rasa” bekerja dengan baik dan sesuai yang dijanjikan. 

Almond crispy cheese “Wisata Rasa” menjalankan fungsi produk yaitu simple 

confirmation dimana produk berfungsi seperti yang diharapkan (Serenko dan 

Stach, 2009). Selain itu, responden pernah dan akan selalu membeli ulang almond 

crispy cheese “Wisata Rasa”. Sebagian besar responden tidak memiliki keluhan 

terhadap almond crispy cheese “Wisata Rasa”. Menurut Kotler dan Keller (2012), 

jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan akan puas yang akan mendorong 

konsumen membeli dan membeli ulang produk tersebut. 

 

4.5 Evaluasi Model Partial Least Square (PLS) 

4.5.1 Diagram Jalur Partial Least Square (PLS) 

 Berdasarkan diagram jalur penelitian ini, dapat diketahui bahwa seluruh 

indikator memiliki nilai loading factor diatas 0,5 sehingga seluruh indikator dapat 

dipertahankan. Diagram jalur menunjukkan nilai dan hubungan antara indikator 

dan konstruknya serta hubungan antara variabel laten eksogen dan variable laten 

endogen. 

 Suatu indikator dikatakan dapat dipercaya (reliabel) bila memiliki nilai lebih 

besar dari 0,7, sedangkan loading factor dengan nilai 0,5 – 0,6 masih dapat 

dipertahankan (Imron, dkk., 2011). Dalam penelitian ini, model structural dievaluasi 

dengan nilai standar yaitu 0,5. Pemodelan PLS dalam konstruksi diagram jalur 

dapat dilihat pada Gambar 4.2 dengan semua indikator yang memenuhi syarat 

convergent validity. 
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Gambar 4.2  Konstruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS 

Sumber : Data yang diolah (2019) 

 

 

4.5.2 Konversi Diagram Jalur ke dalam Persamaan 

Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui nilai outer loading untuk masing-masing 

indikator. Persamaan jalur dalam model structural terdapat 2 (dua) bagian, yaitu 

measurement model yang menjelaskan hubungan antara indikator dengan 

variabel laten, dan structural model yang menjelaskan hubungan antara variabel 

laten. 

 

4.5.2.1 Hasil Model Struktural (Inner Model) 

 Model struktural pada penelitian ini adalah menghubungkan antara variabel 

X (eksogen) dengan variabel Y (endogen). Persamaan model struktural tersebut 

adalah : 

X = 0,243X1 + 0,203X2 + 0,373X3 + 0,244X4 + ζ 

Y1 = 0,854X + ζ 

Y2 = 0,762X + 0,183Y1 + ζ 
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Keterangan : 

X1 : Brand Awareness 

X2 : Brand Association 

X3 : Perceived Quality 

X4 : Brand Loyalty 

Y1 : Keputusan Pembelian 

Y2 : Kepuasan Konsumen 

ζ : Zeta (kecil), galat model 

 

 Gambar 4.2 menunjukkan bahwa perceived quality merupakan variabel 

yang paling berpengaruh dan paling kuat keberadaannya di benak konsumen 

terhadap ekuitas merek dari almond crispy cheese “Wisata Rasa”. Variabel yang 

kurang berpengaruh terhadap ekuitas merek produk adalah brand association. Hal 

ini menunjukkan bahwa informasi mengenai almond crispy cheese “Wisata Rasa” 

belum diketahui secara baik dibenak konsumen dan perlu dilakukan perbaikan 

oleh manajemen Wisata Rasa.  

Variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (Y1) adalah 

ekuitas merek (X) dengan nilai 0,762. Variabel ekuitas merek (X) mempengaruhi 

keputusan pembelian (X1) dengan nilai 0,854. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Wicaksana dkk. (2018) dan Lukman (2014), 

bahwa variabel ekuitas merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen dan keputusan pembelian.  

Ekuitas merek dapat menambah atau mengurangi nilai produk bagi 

konsumen. Ekuitas merek membantu konsumen dapat menafsirkan, memproses, 

dan menyiapkan informasi mengenai produk dan merek sehingga ekuitas merek 

dapat meningkatkan kepuasan konsumen dalam menggunakan produk. Ekuitas 

merek terbentuk karena adanya perilaku konsumen, yang merupakan hal-hal yang 

mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Penelitian oleh 

Soenyoto (2015) membuktikan bahwa ekuitas merek memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin tinggi "nilai tambah" yang 

dirasakan konsumen dari suatu merek, atau dengan kata lain, semakin konsumen 

mengenal merek, semakin positif hubungan konsumen terhadap merek, dan 

semakin banyak persepsi positif konsumen tentang kualitas produk, maka semakin 

besar kemungkinan mereka akan membeli produk dari merek tersebut. 

4.5.2.2 Hasil Model Pengukuran (Outer Model) 
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 Persamaan model pengukuran merupakan persamaan yang menjelaskan 

hubungan antar variabel laten dengan indikatornya. Outer model pada penelitian 

berdasarkan Gambar 4.2 

 

4.5.2.2.1 Brand Awareness 

 Variabel brand awareness (X1) memiliki 4 (empat) indikator, yaitu unaware 

of brand (X11), brand recognition (X12), brand recall (X13), dan top of mind (X14). 

Setiap indikator memiliki hubungan antara variabel brand awareness dengan 

masing-masing indikatornya. Persamaan masing-masing indikator dari model 

pengukuran diagram jalur yang telah dibuat yaitu sebagai berikut : 

 X11 = 0,791X1ξ1 + δ11…………………………….……………………..……(26) 

 X12 = 0,789X1ξ1 + δ12…………………………………………….…………..(27) 

 X13 = 0,818X1ξ1 + δ13…………………………………………….…………..(28) 

 X14 = 0,827X1ξ1 + δ14…………………………………………….…………..(29) 

 

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh indikator 

memiliki pengaruh yang positif dalam merefleksikan variabel brand awareness. 

Nilai outer loading yang paling dominan dan merupakan nilai tertinggi yaitu 

indikator X14  (top of mind) dengan nilai sebesar 0,827. Indikator dengan nilai 

terendah yaitu X12 (brand recognition) dengan nilai sebesar 0,789, sehingga perlu 

diperbaiki untuk meningkatkan brand awareness dari almond crispy cheese 

“Wisata Rasa”. Brand recognition (pengenalan) merupakan pengukuran brand 

awareness konsumen di mana kesadarannya diukur dengan memberikan bantuan 

pertanyaan yang diajukan dibantu dengan menyebutkan ciri-ciri dari produk merek 

tersebut (aided question) (Ghealita dan Setyorini, 2015). Ciri-ciri dari produk dapat 

dilihat dari bentuk kemasan, gambar kemasan, warna kemasan, simbol merek, 

dan tulisan. Oleh karena itu, Wisata Rasa perlu untuk memperbaiki atribut almond 

crispy cheese agar dapat lebih menarik perhatian konsumen, sehingga konsumen 

dapat membedakan secara langsung produk Wisata Rasa dengan merek lainnya 

hanya dengan melihat kemasannya saja.  

 

4.5.2.2.2 Brand Association 

 Variabel brand association (X2) memiliki 4 (empat) indikator, yaitu manfaat 

produk (X21), citra merek (X22), kepribadian merek (X23), dan keunikkan merek 

(X24). Setiap indikator memiliki hubungan antara variabel brand association 
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dengan masing-masing indikatornya. Persamaan masing-masing indikator dari 

model pengukuran diagram jalur yang telah dibuat yaitu sebagai berikut : 

 X21 = 0,829X2ξ2 + δ21………………………………………………………...(30) 

 X22 = 0,781X2ξ2 + δ22…………………………………………….…………..(31) 

 X23 = 0,814X2ξ2 + δ23…………………………………………….…………..(32) 

 X24 = 0,777X2ξ2 + δ24……………………………………………………..….(33) 

 

 Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh indikator 

memiliki pengaruh yang positif dalam merefleksikan variabel brand association. 

Nilai outer loading yang paling dominan dan merupakan nilai tertinggi yaitu 

indikator X21  (manfaat produk) dengan nilai sebesar 0,829. Indikator dengan nilai 

terendah yaitu X24 (keunikkan merek) dengan nilai sebesar 0,789, sehingga perlu 

diperbaiki untuk meningkatkan brand association dari almond crispy cheese 

“Wisata Rasa”. Almond crispy cheese “Wisata Rasa” merupakan almond crispy 

cheese yang pertama di Surabaya. Banyak merek-merek baru yang bermunculan 

dengan keunikkannya masing-masing. Oleh karena itu, almond crispy cheese 

“Wisata Rasa” perlu untuk membuat suatu hal yang baru dan unik agar Wisata 

Rasa memiliki pembeda dibandingkan merek lainnya. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Gunawan dkk. (2015), persaingan yang semakin ketat diantara 

para kompetitor almond crispy cheese membuat mereka saling berlomba-lomba 

untuk menciptakan keunikan pada masing-masing produk. Para produsen saling 

berlomba-lomba dalam melakukan inovasi, pengembangan, hingga penyegaran 

terhadap produk agar tampak lebih unggul dibandingkan dengan produk lainnya, 

baik dari segi mutu hingga perubahan pada kemasan. 

 

4.5.2.2.3 Perceived Quality 

 Variabel brand association (X3) memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu kualitas 

produk (X31), konsistensi merek (X32), dan responsifitas merek (X33). Setiap 

indikator memiliki hubungan antara variabel perceived quality dengan masing-

masing indikatornya. Persamaan masing-masing indikator dari model pengukuran 

diagram jalur yang telah dibuat yaitu sebagai berikut : 

 X31 = 0,754X3ξ3 + δ31…………………………………………….…………..(34) 

 X32 = 0,761X3ξ3 + δ32…………………………………………….…………..(35) 

 X33 = 0,790X3ξ3 + δ33…………………………………………….…………..(36) 
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 Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh indikator 

memiliki pengaruh yang positif dalam merefleksikan variabel perceived quality. 

Nilai outer loading yang paling dominan dan merupakan nilai tertinggi yaitu 

indikator X33  (responsifitas merek) dengan nilai sebesar 0,790. Indikator dengan 

nilai terendah yaitu X31 (kualitas produk) dengan nilai sebesar 0,754, sehingga 

perlu diperbaiki untuk meningkatkan perceived quality dari almond crispy cheese 

“Wisata Rasa”. Munculnya merek-merek baru untuk almond crispy cheese 

membuat semakin berkembangnya persepsi kualitas dari konsumen. Konsumen 

akan mengharapkan kualitas yang terbaik saat membeli suatu produk. Oleh 

karena itu, Wisata Rasa perlu untuk meningkatkan kualitas dari almond crispy 

cheese sesuai dengan keinginan konsumen agar tidak kalah bersaing dengan 

merek-merek lain. Produk dikatakan berkualitas bagi seseorang, jika produk itu 

dapat memenuhi kebutuhannya (Kurnia dan Suwiknyo, 2018). Kualitas suatu 

produk merupakan salah satu faktor utama penentu kepuasan konsumen (Putri 

dan Astuti, 2017). Konsumen dinyatakan puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

 

4.5.2.2.4 Brand Loyalty 

 Variabel brand loyalty (X4) memiliki 4 (empat) indikator, yaitu kefanatikkan 

merek (X41), pembelian produk lain (X42), menolak merek lain (X43), dan 

rekomendasi (X44). Setiap indikator memiliki hubungan antara variabel brand 

loyalty dengan masing-masing indikatornya. Persamaan masing-masing indikator 

dari model pengukuran diagram jalur yang telah dibuat yaitu sebagai berikut : 

 X41 = 0,784X4ξ4 + δ41………………………………………….……………..(37) 

 X42 = 0,740X4ξ4 + δ42………………………………………….……………..(38) 

 X43 = 0,791X4ξ4 + δ43………………………………………………….……..(39) 

 X44 = 0,799X4ξ4 + δ44………………………………………………..……….(40) 

 

 Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh indikator 

memiliki pengaruh yang positif dalam merefleksikan variabel brand loyalty. Nilai 

outer loading yang paling dominan dan merupakan nilai tertinggi yaitu indikator X44  

(rekomendasi) dengan nilai sebesar 0,829. Indikator dengan nilai terendah yaitu 

X42 (pembelian produk lain) dengan nilai sebesar 0,740, sehingga perlu diperbaiki 

untuk meningkatkan brand loyalty dari almond crispy cheese “Wisata Rasa”. 

Wisata Rasa tidak hanya menjual almond crispy cheese, tetapi juga menjual 



 

16 
 

produk lain seperti lapis Surabaya, kue blinjo, dan kue mente. Merek Wisata Rasa 

dapat semakin kuat berada di benak konsumen bila Wisata Rasa 

mengembangkan produk-produk lainnya. Bila produk lain digemari dan dibeli oleh 

konsumen, maka merek Wisata Rasa akan semakin melekat di pikiran konsumen, 

sehingga konsumen tidak hanya akan loyal terhadap almond crispy cheese saja 

tetapi kepada merek Wisata Rasa itu sendiri. Menurut Rismanita dkk. (2018), 

loyalitas merek adalah preferensi konsumen secara konsisten untuk melakukan 

pembelian pada merek yang sama. Loyalitas merek adalah sebuah komitmen 

yang kuat dalam berlangganan atau membeli suatu merek secara konsisten di 

masa yang akan datang. 

 

 4.5.2.2.5 Keputusan Pembelian 

 Variabel keputusan pembelian (Y1) memiliki 4 (empat) indikator, yaitu 

pertimbangan dalam membeli (Y11), prioritas dalam membeli produk (Y12), 

kecepatan memutuskan pembelian (Y13), dan kemudahan mendapatkan produk 

(Y14). Setiap indikator memiliki hubungan antara variabel keputusan pembelian 

dengan masing-masing indikatornya. Persamaan masing-masing indikator dari 

model pengukuran diagram jalur yang telah dibuat yaitu sebagai berikut : 

 Y11 = 0,758Y1ξ1 + ε 11………………………………………………….……..(41) 

 Y12 = 0,789Y1ξ1 + ε 12………………………………………….……………..(42) 

 Y13 = 0,802Y1ξ1 + ε 13…………………………………………….…………..(43) 

 Y14 = 0,760Y1ξ1 + ε 14………………………………………………..……….(44) 

 

 Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh indikator 

memiliki pengaruh yang positif dalam merefleksikan variabel keputusan 

pembelian. Nilai outer loading yang paling dominan dan merupakan nilai tertinggi 

yaitu indikator Y13  (kecepatan memutuskan pembelian) dengan nilai sebesar 

0,802. Indikator dengan nilai terendah yaitu Y11 (pertimbangan dalam membeli) 

dengan nilai sebesar 0,758. Sebagian besar responden melewati beberapa 

pertimbangan sebelum memutuskan untuk membeli almond crispy cheese “Wisata 

Rasa”. Banyaknya merek-merek baru yang bermunculan dapat menjadi salah satu 

alasan hal ini terjadi. Merek merupakan tanda pengenal bagi penjual suatu produk 

untuk disampaikan kepada konsumen. Merek adalah salah satu yang menjadi 

bahan pertimbangan konsumen dalam melakukan proses pembelian produk 

tersebut. Menurut Salim (2014), banyak konsumen yang mengabaikan faktor 
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harga dan lebih mempertimbangkan merek yang dianggap sudah baik dan 

terkenal di pasaran. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan terhadap almond 

crispy cheese “Wisata Rasa” agar konsumen tetap memutuskan untuk membeli 

produk almond crispy cheese “Wisata Rasa”. 

 

4.5.2.2.6 Kepuasan Konsumen 

 Variabel kepuasan konsumen (Y2) memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu 

kesesuaian kualitas (Y21), pembelian berulang (Y22), dan konfirmasi harapan (Y23). 

Setiap indikator memiliki hubungan antara variabel kepuasan konsumen dengan 

masing-masing indikatornya. Persamaan masing-masing indikator dari model 

pengukuran diagram jalur yang telah dibuat yaitu sebagai berikut : 

 Y21 = 0,789Y2ξ2 + ε 21…………………………………………….…………..(45) 

 Y22 = 0,761Y2ξ2 + ε 22…………………………………………….…………..(46) 

 Y23 = 0,758Y2ξ2 + ε 23…………………………………………….…………..(47) 

  

 Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh indikator 

memiliki pengaruh yang positif dalam merefleksikan variabel kepuasan konsumen. 

Nilai outer loading yang paling dominan dan merupakan nilai tertinggi yaitu 

indikator Y21 (keseuaian kualitas) dengan nilai sebesar 0,789. Indikator dengan 

nilai terendah yaitu Y23 (konfirmasi harapan) dengan nilai sebesar 0,758. Harapan 

pelanggan saat membeli sebenarnya mempertimbangkan fungsi produk tersebut 

(product performance). Positive disconfirmation yaitu produk berfungsi lebih baik 

dari yang diharapkan, hal ini terjadi maka pelanggan akan merasa puas (Elkhani 

dan Bakri, 2010). Oleh karena itu, Wisata Rasa perlu untuk memperbaiki dari segi 

produk dan pelayanannya agar konsumen merasa produk dan pelayanan lebih 

baik dari yang diharapkan sehingga kepuasan konsumen akan meningkat. Ketika 

konsumen telah merasa puas, maka akan terjalin hubungan yang baik antara 

produsen dan konsumen sehingga menciptakan keputusan pembelian ulang dan 

membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang dapat menguntungkan sebuah 

perusahaan (Kotler dan Keller, 2009). 

 

4.5.3 Hasil Pendugaan Parameter 

Hasil pendugaan parameter pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Terjadi perbedaan antara outer loading dan rata-rata (mean) pada 2 (dua) variabel, 

yaitu brand awareness dan brand loyalty. Nilai mean adalah nilai aktual jawaban 
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responden, sedangkan nilai outer loading berasal dari nilai hubungan tertinggi dari 

variabelnya. Semakin tinggi nilai outer loading suatu indikator, maka semakin kuat 

pengaruh indikator tersebut terhadap variabelnya. Outer loading dan mean 

berfungsi untuk melihat hubungan yang paling dominan berdasarkan nilai dari 

diagram jalur antara indikator dengan variabel latennya (Fitriani, 2013).   

 

Tabel 4.4  Pendugaan Parameter 

No. Variabel Indikator Outer Loading Mean 

1. X1 X11 0,791 3,14* 
  X12 0,789 3,09 
  X13 0,818 3,01 
  X14 0,827* 3,1 

2. X2 X21 0,829* 3,15* 
  X22 0,781 2,98 
  X23 0,814 2,86 
  X24 0,777 2,97 

3. X3 X31 0,754 3,00 
  X32 0,761 2,97 
  X33 0,790* 3,04* 

4. X4 X41 0,784 3,00 
  X42 0,740 3,08* 
  X43 0,791 2,98 
  X44 0,799* 2,94 

5. Y1 Y11 0,758 3,01 
  Y12 0,789 2,95 
  Y13 0,802* 3,025* 
  Y14 0,760 2,88 

6. Y2 Y21 0,789* 3,01* 
  Y22 0,761 3,01 
  Y23 0,758 2,95 

(*)  Nilai Tertinggi 

Sumber : Data yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pada variabel brand 

awareness, indikator top of mind merupakan indikator dengan nilai outer loading 

terbesar dengan nilai 0,827. Indikator top of mind adalah indikator yang paling 

dapat menjelaskan variabel brand awareness. Pada kenyataannya tidak sesuai 

dengan penilaian responden, bahwa nilai mean terbesar terdapat pada indikator 

unaware of brand dengan nilai sebesar 3,14. Menurut Indah (2015), suatu produk 

yang memperoleh tingkatan top of mind merupakan merek yang sudah ada dalam 

benak konsumen. Namun pada kenyataannya, sebagian besar responden hanya 

mengetahui dan mengenali produk almond crispy cheese “Wisata Rasa”, tetapi 
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tidak berada pada tingkat top of mind. Amru dan Martini (2017) menyatakan 

rendahnya kesadaran akan merek suatu produk biasanya disebabkan oleh 

kegagalan dalam strategi komunikasi pemasaran. Kegagalan tersebut dapat 

disebabkan pemilihan media iklan yang kurang tepat dan eksekusi kreatifitas iklan 

yang kurang memberikan dampak pada penerima iklan. Oleh karena itu, Wisata 

Rasa perlu memperbaiki strategi promosi khususnya penayangan iklan untuk 

produk almond crispy cheese agar produknya lebih banyak dikenal masyarakat 

hingga mencapai top of mind. 

Pada variabel brand loyalty, indikator rekomendasi merupakan indikator 

dengan nilai outer loading terbesar dengan nilai 0,799. Indikator rekomendasi 

adalah indikator yang paling dapat menjelaskan variabel brand loyalty. Pada 

kenyataannya tidak sesuai dengan penilaian responden, bahwa nilai mean 

terbesar terdapat pada indikator pembelian produk lain dengan nilai sebesar 3,08. 

Menurut Juari (2010), pengukuran brand loyalty dengan pendekatan behavioral 

atau tindakan adalah komitmen konsumen untuk selalu menggunakan dan 

merekomendasikan merek tersebut. Pada kenyataannya, sebagian besar 

responden merasa loyal terhadap merek Wisata Rasa sehingga membeli produk 

lain dengan merek Wisata Rasa selain produk almond crispy cheese. Menurut 

Puspita dkk. (2017), membeli produk lain yang ditawarkan dari produsen yang 

sama juga merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur loyalitas 

konsumen terhadap suatu merek. 

Pada variabel brand association, indikator manfaat produk merupakan 

indikator dengan nilai outer loading terbesar dengan nilai 0,829. Indikator manfaat 

produk adalah indikator yang paling dapat menjelaskan variabel brand association. 

Pada kenyataannya sesuai dengan penilaian responden, yaitu nilai mean terbesar 

terdapat pada indikator manfaat produk dengan nilai sebesar 3,15. Asosiasi merek 

dapat diciptakan berdasarkan manfaat produk misalnya fungsional (serba guna), 

manfaat simbol, dan manfaat pengalaman. Asosiasi merek yang baik dapat 

membuat konsumen percaya bahwa manfaat produk yang diberikan oleh suatu 

merek dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga 

menciptakan sikap yang positif terhadap merek tersebut (Wulandari dan Oktafani, 

2017). Menurut Afandi (2013), manfaat produk akan dinikmati oleh konsumen 

sesuai dengan kebutuhannya. Kemampuan produk memenuhi keinginan 

konsumen akan memberikan nilai tambah produk sehingga reputasi produk 

semakin terjaga. 
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Pada variabel perceived quality, indikator responsifitas merek merupakan 

indikator dengan nilai outer loading terbesar dengan nilai 0,790. Indikator 

responsifitas merek adalah indikator yang paling dapat menjelaskan variabel 

perceived quality. Pada kenyataannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, 

yaitu nilai mean terbesar terdapat pada indikator responsifitas merek dengan nilai 

sebesar 3,04. Responsifitas merek merupakan indikator yang dianggap paling 

menentukan persepsi kualitas sebuah merek di mata konsumen. Responsifitas 

menunjukkan tingkat kesediaan dan kepedulian yang dapat menunjukkan sejauh 

mana perusahaan berusaha dalam membantu konsumennya (Samosir dan 

Barata, 2016). Menurut Puspitasari dan Ernawaty (2018), responsifitas atau daya 

tanggap merupakan bagaimana kemampuan perusahaan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada para konsumen 

dengan penyampaian informasi yang jelas. Konsumen akan memiliki persepsi 

kualitas yang baik terhadap suatu merek bila responsifitas merek tersebut juga 

baik. 

Pada variabel keputusan pembelian, indikator kecepatan memutuskan 

pembelian merupakan indikator dengan nilai outer loading terbesar dengan nilai 

0,802. Indikator kecepatan memutuskan pembelian adalah indikator yang paling 

dapat menjelaskan variabel keputusan pembelian. Pada kenyataannya sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu nilai mean terbesar terdapat pada indikator 

kecepatan memutuskan pembelian dengan nilai sebesar 3,025. Konsumen yang 

sudah yakin untuk membeli suatu produk akan memutuskan pembelian produk 

tersebut dengan cepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suprapti 

(2010), kecepatan memutuskan pembelian merupakan salah satu indikator yang 

mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembeliannya. Menurut Suhari 

(2009), banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan 

membeli suatu produk. Masing-masing konsumen memiliki pertimbangan sendiri 

dalam memutuskan pembelian dan akan mempengaruhi kecepatan dalam 

memutuskan pembelian suatu produk. 

Pada variabel kepuasan konsumen, indikator kesesuaian kualitas 

merupakan indikator dengan nilai outer loading terbesar dengan nilai 0,789. 

Indikator kesesuaian kualitas adalah indikator yang paling dapat menjelaskan 

variabel kepuasan konsumen. Pada kenyataannya sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya, yaitu nilai mean terbesar terdapat pada indikator kesesuaian kualitas 

dengan nilai sebesar 3,01. Menurut Situmeang (2017), kesesuaian kualitas 
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merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang diharapkan konsumen 

dengan yang dirasakan oleh konsumen. Produk merupakan atribut fisik, psikologi, 

dan simbolis yang bisa menghasilkan kepuasan maupun manfaat bagi konsumen. 

Sekelompok atribut penting dalam suatu produk akan mempengaruhi sikap puas 

atau ketidakpuasan konsumen terhadap produk tertentu. Kualitas yang bagus dan 

terpercaya dapat membuat produk tertanam dibenak konsumen karena konsumen 

bersedia membayar sejumlah uang untuk membeli produk yang berkualitas. 

Atribut kualitas produk berupa barang dapat dilihat dari salah satunya adalah 

kesesuaian atas spesifikasi. Kualitas dari produk yang dijual harus sesuai dengan 

yang dijanjikan (Maria dan Anshori, 2013). 

 

4.6 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

4.6.1 Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

1. Uji Validitas 

Hasil dan output hasil uji validitas menggunakan software smartPLS 2.0 

dapat dilihat pada Lampiran 4. Uji validitas didasarkan pada model pengukuran 

atau outer model yang dapat menggunakan dua uji, yaitu covergent validity dan 

discriminant validity (Ghozali, 2014). Pengujian convergent validity dilakukan 

dengan menggunakan nilai outer loading atau loading factor. Suatu indikator 

dinyatakan memenuhi convergent validity dalam kategori baik apabila nilai outer 

loading > 0,7. Menurut Ghozali (2014), nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah 

dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity. Hasil uji validitas 

menunjukkan bahwa semua indikator dari masing-masing variabel penelitian 

memiliki nilai outer loading > 0,70 yang berarti dapat dikatakan valid. Hasil 

pengujian validitas dengan convergen validity masing-masing indikator pada 

variabel penelitian dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Pengujian discriminant validity menggunakan nilai cross loading. Suatu 

indikator dinyatakan memenuhi discriminant validity apabila nilai cross loading 

indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan pada variabel 

lainnya. Hasil uji validitas dengan discriminant validity masing-masing indikator 

pada variabel penelitian dapat dilihat pada Lampiran 5. Diketahui bahwa masing-

masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai cross loading terbesar pada 

variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai cross loading pada variabel 

lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, indikator-indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini telah memiliki discriminant validity yang baik dalam menyusun 
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variabelnya masing-masing. Hal ini juga menunjukkan bahwa konstruk laten 

memprediksi indikator pada bloknya sendiri lebih baik dibandingkan dengan 

indikator diblok lain. 

Model memiliki nilai discriminant validity yang cukup apabila nilai akar AVE 

(√���) untuk setiap konstruk lebih tinggi daripada latent variabel correlation. 

Output AVE dan latent variabel correlation dari PLS Algorithm dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 

 

Tabel 4.5  Output AVE dan Latent Variabel Correlation dari PLS Algorithm 

Variabel AVE √��� 

Brand Awareness 0,6455 0,8034 

Brand Association 0,6409 0,8006 

Perceived Quality 0,5767 0,7594 

Brand Loyality 0,6079 0,7797 

Ekuitas Merek 0,5401 0,7349 

Keputusan Pembelian 0,6037 0,7770 

Kepuasan Konsumen 0,5925 0,7697 
Sumber: Data primer diolah (2019) 

  

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai akar 

AVE (√���) setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan AVE, jadi dapat disimpulkan 

bahwa semua kontruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria 

discriminant validity. 

 

2. Uji Reliabilitas 

 Hasil dan output uji reliabilitas menggunakan software smartPLS 2.0 dapat 

dilihat pada Lampiran 6. Uji reliabilitas dilakukan dengan composite reliability. 

Composite reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai 

reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan 

memenuhi composite reliability apabila memiliki nilai composite reliability > 0,7 

(Ghozali, 2014). Uji realibilitas dengan composite reability dapat diperkuat dengan 

menggunakan nilai cronbach alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau 

memenuhi cronbach alpha apabila memiliki nilai cronbach alpha > 0,7 (Triyana 

dan Widyarto, 2013). Hasil pengujian reliabilitas variabel penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6  Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel Composite Reliability Cronbach Alpha 
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Brand Awareness 0,9009 0,8623 
Brand Association 0,8770 0,8131 
Perceived Quality 0,9159 0,8950 
Brand Loyalty 0,8857 0,8385 
Ekuitas Merek 0,9627 0,9594 
Keputusan Pembelian 0,9012 0,8682 
Kepuasan Konsumen 0,9159 0,8622 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

Nilai composite reliability yang dihasilkan semua variabel dalam penelitian 

ini memiliki nilai sangat baik yaitu lebih besar daripada 0,7. Dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel penelitian ini telah reliable jika dilihat dari nilai composite 

reliability. Dapat diketahui bahwa nilai cronbach alpha dari masing-masing variabel 

penelitian memiliki nilai > 0,7. Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan 

bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai 

cronbach alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki 

tingkat reliabilitas yang tinggi. 

 

4.6.2 Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

 Hasil dan output hasil nilai R-square menggunakan software smartPLS 2.0 

dapat dilihat pada Lampiran 7. Nilai R-square untuk variabel keputusan pembelian 

(Y1) yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebesar 0,729 dan 0,852 untuk 

variabel kepuasan konsumen. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa 

presentase besarnya keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh ekuitas merek 

sebesar 72,9% dan kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh ekuitas merek dan 

keputusan pembelian sebesar 85,2% 

Penilaian goodness of fit diketahui dari nilai Q-Square. Nilai Q-Square 

memiliki arti yang sama dengan coefficient determination (R-Square) pada analisis 

regresi, dimana semakin tinggi Q-Square, maka model dapat dikatakan semakin 

baik atau semakin fit dengan data. Adapun hasil perhitungan nilai Q-Square adalah 

sebagai berikut:  

  Q-Square  = 1 – [(1 – R21) x (1 – R22)]………………………(26) 

    = 1 – [(1 – 0,729) x (1 – 0,852)]  

    = 1 – (0,271 x 0,148)  

    = 1 – 0,04 

    = 0,96 

 Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai Q-Square sebesar 

0,96. Hal ini menunjukkan besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat 
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dijelaskan oleh model penelitian adalah sebesar 96%. sedangkan sisanya sebesar 

4% dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini yaitu aset-

aset hak milik merek yang lain. Menurut Pratiwi dkk. (2013), ekuitas merek memiliki 

5 (lima) variabel yaitu brand awareness, brand association, perceived quality, 

brand loyalty, dan aset-aset hak milik merek yang lain. Aset-aset hak milik merek 

yang lain meliputi paten, cap dagang (trademark) dan saluran hubungan. Pada 

penelitian ini hanya digunakan 4 (empat) variabel ekuitas merek yaitu brand 

awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. itu,  Dengan 

demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah 

memiliki goodness of fit yang baik. 

  

4.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian inner model dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu evaluasi model 

antara konstruk first order dengan konstruk second order variabel ekuitas merek 

dan evaluasi model antar konstruk second order. Evaluasi inner model antar 

konstruk second order digunakan untuk mengevaluasi pengaruh antar konstruk 

laten dan pengujian hipotesis. Model struktural ini dievaluasi dengan 

menggunakan r-square untuk konstruk endogen dan membandingkan t-hitung 

dengan t-tabel (t-tabel pada tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96). Evaluasi inner 

model antara konstruk first order dengan konstruk second order variabel ekuitas 

merek bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh formatif konstruk first 

order dalam membentuk konstruk second order. 

Untuk mengetahui pengaruh brand awareness, brand association, perceived 

quality, dan brand loyalty terhadap ekuitas merek dapat dilakukan dengan melihat 

nilai t-Statistics dan nilai p-Values. Variabel dikatakan berpengaruh signifikan 

apabila nilai t-statistics lebih besar dari pada t-tabel (1,96) dan nilai p-Values < 

0,05 (Yamin dan Kurniawan, 2011).  Untuk mendapatkan nilai tersebut maka 

dilakukan metode bootstrap. Bootstrap pengaruh variabel ekuitas merek terhadap 

ekuitas merek dapat dilihat pada Tabel 4.7 

 

 

 

 

Tabel 4.7  Bootstrap Pengaruh Variabel Ekuitas Merek Terhadap Ekuitas Merek 
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Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

t- 
Statistics  

p-
Values 

Brand Awareness -
> Ekuitas Merek  0.2427 0.2428 0.0086 28.3575 0.0000 
Brand Association -
> Ekuitas Merek 0.2026 0.2029 0.0066 30.7245 0.0000 
Perceived Quality -
> Ekuitas Merek 0.3733 0.3728 0.0098 38.1795 0.0000 
Brand Loyality -> 
Ekuitas Merek 0.2444 0.2442 0.0065 37.5880 0.0000 

Sumber: Data primer diolah (2019) 

 

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk 

menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan 

dengan melihat nilai t-Statistics dan nilai p-Values. Hipotesis penelitian dapat 

dinyatakan diterima apabila nilai t-statistics lebih besar dari pada t-tabel (1,96) dan 

nilai p-Values < 0,05 (Yamin dan Kurniawan, 2011).  Hasil uji hipotesis yang 

diperoleh melalui inner model dapat dilihat pada Tabel 4.8 

 

Tabel 4.8  Uji Hipotesis dengan Nilai t-Statistics dan p-Values 

Hipotesis  
Original 
Sample 

(O) 

t- 
Statistics 

p- 
Values 

Ket 

H1 
Ekuitas Merek -> 

Keputusan Pembelian 
0.8539 21.0932 0.0000 Signifikan 

H2 
Ekuitas Merek -> 

Kepuasan Konsumen 
0.7619 12.5567 0.0000 Signifikan 

H3 
Keputusan Pembelian 

-> Kepuasan 
Konsumen 

0.1827 2.8660 0.0043 Signifikan 

 

1. Ekuitas merek (X) terhadap keputusan pembelian (X1) 

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisen p-value = 

0.0000 < 0.05 dan nilai t-statistics > 1,96 yaitu 21,0932 sehingga H1 diterima dan 

H0 ditolak. Oleh karena itu, ekuitas merek memberikan pengaruh yang signifikan 

dan positif terhadap keputusan pembelian. Semakin meningkatnya nilai ekuitas 

merek, maka akan semakin meningkat pula keputusan pembelian produk almond 

crispy cheese “Wisata Rasa”. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

oleh Santoso dan Najib (2015), bahwa ekuitas merek berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian.  
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 Keputusan pembelian dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Perilaku 

konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi, serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan 

yang mendahului tindakan ini. Menurut Kotler dan Keller (2009), ekuitas merek 

adalah seperangkat asosiasi dan perilaku yang dimiliki oleh konsumen yang 

memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan, daya tahan, dan keunggulan 

yang dapat membedakan dengan merek pesaing. Ekuitas merek mempengaruhi 

sikap dan rasa percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, 

baik itu karena pengalaman masa lalu dalam menggunakan merek, maupun 

kedekatan dengan merek dan aneka karakteristik yang dimiliki oleh merek 

tersebut. Perusahaan yang dapat menjaga dan memelihara ekuitas merek dapat 

dipastikan mampu menghadapi persaingan bisnis karena konsumen sering 

mempercayakan ekuitas merek sebagai alat untuk menentukan keputusan 

pembelian. 

 Alinegoro (2014) menyatakan, bahwa ketika konsumen memiliki kesadaran 

terhadap suatu merek, maka kepercayaan diri konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian akan lebih tinggi karena tingkat resiko akan lebih rendah 

terhadap produk yang dibeli. Asosiasi merek yang tinggi dan kredibilitas merek 

yang baik di benak konsumen dan menyebabkan kepercayaan diri konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian atas merek tersebut. Ketika konsumen 

memiliki kesetiaan merek terhadap suatu produk, konsumen akan selalu memilih 

produk dengan merek tersebut ketika melakukan keputusan pembelian. Persepsi 

kualitas yang baik terhadap suatu produk juga dapat mempengaruhi konsumen 

dalam memutuskan suatu pembelian. Oleh karena itu, ekuitas merek sangat 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk.  

 Ekuitas merek sangat penting karena dapat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan pembelian. Konsumen dapat dengan mudah 

membedakan produk yang dibelinya dengan merek lain (Suharyani, 2015). Ekuitas 

merek adalah nilai tambah yang diberikan suatu merek atas suatu produk 

sehingga akhirnya konsumen akan merasa lebih tertarik dengan produk tersebut 

bila dibanding produk - produk lainnya. Berdasarkan hasil yang didapatkan, yaitu 

ekuitas merek produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian, maka Wisata Rasa harus memperhatikan 

kestabilan, keunggulan, dan meningkatkan ekuitas merek produk almond crispy 

cheese agar para konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. 
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2. Ekuitas merek (X) terhadap kepuasan konsumen (X2) 

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisen p-value = 

0.0000 < 0.05 dan nilai t-statistics > 1,96 yaitu 12,5567 sehingga H1 diterima dan 

H0 ditolak. Oleh karena itu, ekuitas merek memberikan pengaruh yang signifikan 

dan positif terhadap kepuasan konsumen. Semakin meningkatnya nilai ekuitas 

merek, maka akan semakin meningkat pula kepuasan konsumen produk almond 

crispy cheese “Wisata Rasa”. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

oleh Wicaksana dkk. (2018), bahwa ekuitas merek berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen.  

 Ekuitas merek dapat menambah atau mengurangi nilai suatu produk bagi 

konsumen. Ekuitas merek yang baik dapat membantu konsumen dalam 

menafsirkan, memproses, dan menyiapkan informasi mengenai produk dan 

merek. Ekuitas merek dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dalam 

menggunakan produk. Kepuasan pelanggan memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara pelanggan dan perusahaan menjadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan (Widiaswara dan Sutopo, 2017). 

 Sebagai salah satu produk almond crispy cheese, merek Wisata Rasa 

merupakan merek yang paling terkenal. Setelah mengetahui apa yang diinginkan 

konsumen, maka Wisata Rasa harus membuat produk almond crispy cheese yang 

dapat memenuhi harapan konsumen, mengingat tingkat persaingan di antara 

produk almond crispy cheese sangat kompetitif. Ekuitas merek digunakan untuk 

meningkatkan nilai dan memiliki kesan kualitas yang baik dari konsumen produk 

almond crispy cheese “Wisata Rasa”, sehingga konsumen merasa puas dalam 

menggunakan produk tersebut. Kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi 

produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” dapat dipengaruhi oleh pemeliharaan 

ekuitas merek yang baik oleh pihak Wisata Rasa, sehingga konsumen memilih dan 

tetap mengkonsumsi produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Namun, walaupun kepuasan seorang konsumen 

sudah diraih dan sangat puas terhadap kualitas produk, tetapi tidak mutlak menjadi 

jaminan seorang konsumen akan loyal (Ramadhan, 2011). Oleh karena itu, pihak 

perusahaan perlu untuk terus meningkatkan ekuitas merek produk almond crispy 

cheese “Wisata Rasa” agar kepuasan konsumen dapat terus meningkat.  
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3. Keputusan pembelian (X1) terhadap kepuasan konsumen (X2) 

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisen p-value = 

0.0043 < 0.05 dan nilai t-statistics > 1,96 yaitu 2,866 sehingga H1 diterima dan H0 

ditolak. Oleh karena itu, keputusan pembelian memberikan pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap kepuasan konsumen. Semakin meningkatnya 

keputusan pembelian, maka akan semakin meningkat pula kepuasan konsumen 

produk almond crispy cheese “Wisata Rasa”. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Magenta (2015), bahwa keputusan 

pembelian berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.  

Kotler dan Keller (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi manfaat atau 

kinerja produk yang ditawarkan kepada konsumen, maka semakin tinggi nilai yang 

diharapkan oleh konsumen dan semakin tinggi pula dorongan konsumen untuk 

memutuskan pembelian produk yang ditawarkan. Produk yang memberikan 

kinerja yang makin mendekati nilai yang diharapkan konsumen,  maka semakin 

tinggi kepuasan konsumen yang akan dicapai.  

Terdapat berbagai macam merek produk almond crispy cheese namun 

merek Wisata Rasa adalah pilihan terbaik. Ekuitas merek yang baik menjadi salah 

satu alasan konsumen membeli produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” 

(Kusuma dkk., 2017). Sikap positif yang ditimbulkan konsumen terhadap produk 

almond crispy cheese “Wisata Rasa” mengacu pada keputusan pembelian yang 

kemudian akan berdampak pada kepuasan konsumen. Konsumen tidak akan 

berhenti pada proses konsumsi setelah membeli, selanjutnya konsumen akan 

melakukan evaluasi. Kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli dan 

mengonsumsi ulang produk tersebut. Perasaan yang tidak puas akan 

menyebabkan konsumen kecewa, menghentikan pembelian kembali dan 

konsumsi produk tersebut (Michael dan Bernarto, 2010). 

 

4.8  Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa ekuitas 

merek terbukti berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian dan 

kepuasan konsumen almond crispy cheese “Wisata Rasa”. Oleh karena itu, 

hendaknya perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan ekuitas merek almond 

crispy cheese “Wisata Rasa”. Pada penelitian ini, didapatkan suatu pemahaman 

bahwa aspek brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand 
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loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap ekuitas merek almond crispy 

cheese “Wisata Rasa”. Ekuitas yang baik akan mempengaruhi keputusan 

pembelian dan kepuasan konsumen. 

 Pada variabel brand awareness dapat dilihat bahwa almond crispy cheese 

“Wisata Rasa” belum berada pada tingkatan top of mind di benak konsumen. 

Konsumen sudah mengenali merek dan atribut almond crispy cheese “Wisata 

Rasa”, tetapi belum menjadi satu-satunya merek yang teringat dan muncul 

pertama kali di benak konsumen ketika harus membuat keputusan pembelian. 

Cara untuk membuat almond crispy cheese “Wisata Rasa” berada di tingkatan top 

of mind konsumen adalah dengan strategi promosi yang baik. Salah satunya 

adalah penayangan iklan. Tujuan iklan adalah upaya untuk menimbulkan citra 

yang baik dan rasa suka penerima iklan terhadap produk yang diiklankan. Almond 

crispy cheese “Wisata Rasa” melakukan iklan berupa iklan display dengan 

menampilkan nama merek, logo merek, dan foto produk di depan Toko. Selain itu, 

Wisata Rasa juga melakukan iklan berupa iklan elektronik melalui internet (website 

resmi dan facebook). Oleh karena itu, agar Wisata Rasa dapat lebih dikenal 

masyarakat maka harus memberbaiki strategi promosinya dengan menambahkan 

iklan berupa iklan elektronik melalui radio dan televisi. Selan itu, Wisata Rasa perlu 

untuk mempertimbangkan produknya dijual di tempat oleh-oleh umum.  

 Brand association merupakan yang paling rendah pengaruhnya terhadap 

ekuitas merek almond crispy cheese “Wisata Rasa”. Informasi mengenai produk 

almond crispy cheese “Wisata Rasa” belum diketahui secara baik dibenak 

konsumen. Salah satu penyebabnya adalah almond crispy cheese “Wisata Rasa” 

tidak memiliki keunikkan dibandingkan dengan merek-merek lainnya. Banyaknya 

merek-merek baru yang bermunculan membuat Wisata Rasa harus memiliki 

keunikkan agar tetap unggul. Salah satu caranya adalah dengan membuat inovasi-

inovasi baru yang tidak dimiliki oleh merek lain. Wisata Rasa dapat membuat 

varian rasa baru yang lebih unik, seperti membuat varian rasa yang asin dan gurih. 

Selain itu, Wisata Rasa juga dapat menambahkan pilihan ukuran kemasan agar 

konsumen dapat menyesuaikan kemampuannya.  

 Pada variabel perceived quality dapat dilihat bahwa persepsi kualitas 

konsumen almond crispy cheese “Wisata Rasa” sangat baik. Oleh karena itu, 

penerapannya harus dilakukan secara optimal dan konsisten. Salah satu cara agar 

persepsi kualitas konsumen tetap terjaga adalah dengan memberikan free tester 

almond crispy cheese “Wisata Rasa”. Kegiatan ini dapat menarik para konsumen 
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untuk mencoba terlebih dahulu almond crispy cheese “Wisata Rasa” dengan 

tujuan mengetahui secara langsung bagaimana kualitas produk tersebut. Pada 

variabel brand loyalty dapat dilihat bahwa konsumen almond crispy cheese 

“Wisata Rasa” memiliki kesetiaan terhadap merek karena menyukai semua produk 

yang dijual. Konsumen Wisata Rasa tidak hanya membeli almond crispy cheese 

saja, tetapi juga membeli produk lain seperti lapis Surabaya, kue blinjo, dan kue 

mente. Oleh karena itu untuk mempertahankan brand loyalty, Wisata Rasa harus 

memperhatikan produk yang lain. Wisata Rasa harus memperbaiki kualitas dan 

strategi promosi untuk produk lainnya agar timbul kesetiaan terhadap merek.  
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BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

1. Indikator pembangun brand awareness, brand association, perceived quality, 

dan brand loyalty memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

ekuitas merek. Semakin baik brand awareness, brand association, perceived 

quality, dan brand loyalty maka nilai ekuitas merek semakin baik. Indikator 

pembangun yang paling berpengaruh berpengaruh adalah perceived quality, 

sedangkan yang kurang berpengaruh adalah brand association. Hal ini 

menunjukkan bahwa informasi mengenai produk almond crispy cheese “Wisata 

Rasa” belum diketahui secara baik dibenak konsumen dan perlu dilakukan 

perbaikan oleh manajemen Wisata Rasa. 

2. Ekuitas merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Semakin meningkatnya nilai ekuitas merek, maka semakin 

meningkat kepuasan konsumen produk almond crispy cheese “Wisata Rasa”. 

Ekuitas merek sangat penting dalam mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan pembelian suatu produk karena konsumen dapat dengan mudah 

membedakan produk yang dibelinya dengan merek lain. 

3. Ekuitas merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Semakin meningkatnya nilai ekuitas merek, maka semakin 

meningkat kepuasan konsumen produk almond crispy cheese “Wisata Rasa”. 

Ekuitas merek digunakan untuk meningkatkan nilai dan memiliki kesan kualitas 

yang baik dari konsumen, sehingga konsumen merasa puas dalam 

menggunakan produk tersebut. Kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi 

produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” dapat dipengaruhi oleh 

pemeliharaan ekuitas merek yang baik oleh pihak Wisata Rasa. 

4.  Keputusan pembelian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Semakin meningkatnya keputusan pembelian, maka 

semakin meningkat kepuasan konsumen produk almond crispy cheese “Wisata 

Rasa”. Sikap positif yang ditimbulkan konsumen terhadap produk almond crispy 

cheese “Wisata Rasa” mengacu pada keputusan pembelian yang kemudian 

akan berdampak pada kepuasan konsumen. 
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5.2   Saran 

 Ekuitas merek dari produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” sangat 

mempengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, 

manajemen dari Wisata Rasa perlu membuat strategi untuk mempertahankan dan 

meningkatkan ekuitas merek produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” agar 

dapat selalu diterima oleh masyarakat dan konsumen serta dapat bersaing dengan 

merek-merek almond crispy cheese baru.  

 Variabel yang paling berpengaruh terhadap ekuitas merek adalah perceived 

quality, oleh karena itu Wisata Rasa perlu untuk terus mempertahankan kualitas 

dari produk almond crispy cheese dan juga pelayanan terhadap konsumen karena 

sangat mempengaruhi persepsi kualitas dari konsumen. Variabel yang kurang 

mempengaruhi ekuitas merek adalah brand association, yang menunjukkan 

bahwa informasi mengenai produk almond crispy cheese “Wisata Rasa” belum 

diketahui secara baik dibenak konsumen. Cara yang dapat dilakukan oleh Wisata 

Rasa adalah dengan membuat inovasi-inovasi baru untuk produk almond crispy 

cheese, seperti menambahkan rasa yang belum ada di merek almond crispy 

cheese lainnya. Selain itu, Wisata Rasa juga dapat membuat produk dengan 

ukuran yang lebih kecil agar dapat menjual produk dengan harga yang lebih 

murah. 
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