
 

 

1 

 

Analisis Pengaruh Kualitas layanan dan Brand image terhadap Minat beli ulang pada 

restoran Kentucky Fried Chicken (KFC) 

 

Adhi Laksista Winda Pradini 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana 

 

Abstract 

 

Today, the development of franchise business (franchise) is very fast and rapid. It can 

be seen from the many corporate trademarks mushrooming in Indonesia. Growing franchises 

in Indonesia, among others: Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Wendy's, Pizza Hut, 

Hoka-Hoka Bento and many more. As a fast-food restaurant, KFC has several competitors 

who are always ready to snatch market share to satisfy consumer needs. So, KFC should 

always develop quality, both through the quality of services and the development of new 

products. This is done to keep the brand image and also maintain consumers to buy. 

Therefore, this study, aims to analyze and explain of there is influence of service quality and 

brand image on consumers buying on fast food restaurants KFC Salatiga. The study involved 

100 respondents and the data was tested using linear regression analysis with SPSS 16.0 

software. The results show that the quality of service and brand image has a positive and 

significant impact on consumerse buying interest.  

 

Keywords: service quality, brand image, re buying interest of consumers 

Saripati 

 

Dewasa ini, perkembangan bisnis franchise (waralaba) sangat cepat dan pesat. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya merek dagang perusahaan yang menjamur di Indonesia. 

Waralaba yang berkembang di Indonesia saat ini antara lain : Kentucky Fried Chicken, 

McDonald’s, Wendy’s, Pizza Hut, Hoka-hoka Bento dan masih banyak lagi. Sebagai restoran 

cepat saji, KFC mempunyai beberapa kompetitor yang selalu siap berebut pangsa pasar untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen. Sehingga KFC harus selalu mengembangkan mutu, baik 

melalui kualitas layanan maupun pengembangan produk-produk baru. Hal ini dilakukan 

untuk tetap menjaga citra merek atau brand image dengan posisi tertinggi juga 

mempertahankan minat beli konsumen. Oleh karena itu dalam penelitian ini, bertujuan untuk 

menganalisis dan menjelaskan adakah pengaruh kualitas layanan dan brand image terhadap 

minat beli  ulang konsumen pada restoran cepat saji KFC Salatiga. Penelitian ini melibatkan 

100 responden dan datanya diuji menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 

software SPSS 16.0. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas layanan dan brand image 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli  ulang konsumen. 

Kata kunci: kualitas layanan, citra merek/brand image, minat beli ulang konsumen 

 

PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan lahan subur bagi pemasaran berbagai macam produk karena 

populasi yang sangat besar dan beragam, yang merupakan calon pembeli yang berlimpah, 

demikian pula dengan pemasaran makanan siap saji yang berbentuk waralaba. Pesatnya 
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pertumbuhan waralaba beberapa tahun terakhir dengan beragam produk dan rentang nilai 

investasi yang juga beragam, disebabkan karena berinvestasi dibisnis franchise (waralaba) 

menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Perkembangan usaha waralaba di Indonesia saat 

ini mempunyai prospek yang baik dan semakin pesat kemajuannya, karena dapat memberikan 

manfaat bagi Franchisor dan Franchisenya maupun bagi konsumen (mendapatkan jaminan 

produk yang bermutu), memperluas sarana dan akses pasar bagi produk-produk dan jasa 

Indonesia. Dari waktu ke waktu terjadi peningkatan jumlah usaha waralaba dengan lisensi 

asing di Indonesia, karena usaha waralaba dengan lisensi asing telah lama dikenal dengan 

tingkat sukses mencapai 90% sehingga dinilai dapat memberikan manfaat-manfaat positif 

seperti, perolehan laba yang lebih besar daripada usaha dagang biasa, mempercepat alih 

teknologi, memperbesar peluang usaha, dan memperluas kesempatan kerja (M.Fuad, 2000)  

 Ketertarikan masyarakat di Indonesia terhadap peluang usaha waralaba relatif tinggi. 

Bisnis waralaba di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an yang ditandai dengan munculnya 

beberapa restoran cepat saji (fastfood). Pada awal tahun 90-an hanya terdapat sekitar 35 

merek yang diwaralabakan. Setelah itu pada tahun 2008 melonjak hingga terdapat 700 merek 

yang telah diwaralabakan (Dalimunthe, 2009). Waralaba yang berkembang di Indonesia saat 

ini antara lain : Kentucky Fried Chicken, McDonald’s, Wendy’s, Pizza Hut, Hoka-hoka Bento 

dan masih banyak lagi. Di Salatiga sendiri, sebagai restoran cepat saji yang bahan utamanya 

daging ayam, KFC mempunyai beberapa kompetitor seperti California fried Chicken (CFC), 

Happy Chicken, Yogya Chicken yang selalu siap berebut pasar untuk memuaskan kebutuhan 

konsumen. 

 Pada restoran tersebut, tempat yang disediakan tidak hanya tempat makan saja, 

terkadang juga dijadikan sebagai perayaan acara-acara ulang tahun, syukuran, rekreasi dan 

sebagainya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh restoran untuk meyediakan model pelayanan 

jasa yang benar-benar di butuhkan oleh konsumen. Sehingga sangat wajar apabila dikatakan 

bahwa variasi dan sistem pelayanan restoran fastfood pada kenyataannya relatif dapat 

mempengaruhi keputusan seseorang dalam proses pembeliannya. 

 Dalam usaha memenangkan persaingan bisnis bidang jasa yang sangat berkembang 

ini, kualitas produk bukan lagi menjadi aspek yang dapat dibanggakan, karena setiap pelaku 

bisnis pasti dapat membuat produk dengan kualitas yang sama bahkan lebih tinggi. Kualitas 

sudah merupakan standart yang dengan mudah dan cepat dapat dimiliki oleh setiap pelaku 

bisnis. Kepercayaan dan citra perusahaan dan produk yang baik, (brand image) yang telah 

terekam dalam benak konsumen merupakan hal yang sulit untuk ditiru. Kentucky Fried 

Chicken (KFC), yang didirikan oleh PT. Fastfood Indonesia, Tbk merupakan pemimpin 
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bisnis global dalam kategori makanan cepat saji dengan menu andalan daging ayam goreng 

(www.kfcindonesia.com, 5 Juni 2011). Merek KFC juga sudah dikenal oleh masyarakat 

dengan cara penyajiannya yang juga praktis. Hal ini terlihat dari produk-produk yang inovatif 

dan pelayanan yang terus diperbaiki perusahaan dalam menarik perhatian konsumen untuk 

mengkonsumsi produk-produk KFC. Sebagai contoh, antara lain produk “Paket Attack” (satu 

nasi, minuman dan daging ayam berupa sayap) hanya Rp 6.465, “Paket Combo” yang 

menawarkan paket lengkap (Ayam, nasi dan minuman) dengan harga ringan, atau “Paket 

Chaki” yang dibuat khusus untuk anak-anak dengan harga yang ringan juga 

(www.kfcindonesia.com, 5 Juni 2011). 

Persepsi konsumen mengenai kualitas jasa yang berfokus pada lima dimensi kulitas 

jasa (Zeithaml dan Berry,1988), yaitu : bukti fisik (tangibles), kehandalan (realibility), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy). Dari penelitian 

sebelumnya pada tabel 1, hasil yang ditunjukkan masih kurang sempurna, sehingga peneliti 

akan mengkonfirmasi kembali dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu dalam penelitian 

ini, peneliti ingin mengukur apakah kualitas layanan dan citra merek memiliki pengaruh 

terhadap minat pembelian ulang konsumen. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan KFC 

Cabang Salatiga sebagai objek penelitian.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan Brand Image terhadap Minat Beli 

ulang pada restoran KFC di Salatiga”  
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Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Judul Variabel Hasil 

1. Ane Kurniawati Evi 

Lutvia 

(Survey pada Restoran 

Cepat Saji KFC Asia 

Plaza Tasikmalaya) 

(Jurnal Magister 

Manajemen Vol 4, Nomor 

2, Juni 2011) 

Pengaruh Delivery Service Dan Brand 

Image Terhadap Proses Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 
 

- Delivery service 

- Brand image 

- Keputusan   pembelian 

Terdapat pengaruh Delivery Service dan Brand Image terhadap Proses 

keputusan pembelian produk Restoran Cepat Saji KFC Asia Plaza 

Tasikmalaya baik secara parsial maupun simultan. 

2. Dwi Indah Mustikorini 

(EQUILIBRIUM Jurnal 

Ekonomi-Manajemen-

Akuntansi, Volume 7, 

Nomor 2, Oktober 2009) 

ISSN 1693-1378 

 

Analisis Pengaruh Brand Image, Service 

Quality, Product Quality, Price dan 

Situational Factors Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Kentucky Fried Chicken (KFC) 

Di BG Junction Surabaya. 

 

- Brand image 

- Service quality 

- Product quality 

- Variabel price 

- Situational factors 

- Customer satisfaction 

 

Hasil secara parsial menyatakan ada pengaruh brand image, service 

quality, product quality, variabel price dan situational factors terhadap 

kepuasan pelanggan KFC di BG Juntion Surabaya. 

3. Yugi Ramadhani, 2005 

Institut Pertanian Bogor 
Analisis Proses Keputusan konsumen dalam 

pembelian makanan siap saji di Kentucky 

Fried Chicken cabang Pajajaran, Bogor dan 

implikasinya terhadap bauran pemasaran. 

- Evaluasi 

Alternative 

- Niat 

Pembelian 

- Keputusan 

pembelian 

 

Proses keputusan pembelian terdiri dari beberapa tahap. Pada tahap 

pengenalan kebutuhan, konsumen menganggap produk KFC sebagai 

makanan 

selingan yang dimotivasi oleh sekedar melepas rasa lapar dan/atau 

dahaga saja, 

dengan intensitas kunjungan kurang dari dua kali dalam sebulan. Pada 

tahap 

pencarian informasi, media yang paling mempengaruhi dalam pembelian 

produk 

di KFC yaitu konsumen itu sendiri, begitu juga dengan sumber informasi 

dimana 

konsumen mengetahui tentang produk KFC dan yang menjadi fokus 

utama 

apabila ada promosi adalah atribut rasa. Pada tahap evaluasi alternatif, 

indikator 

yang menjadi pertimbangan awal dalam pembelian, kualitas dan alasan 

memilih 

produk KFC adalah rasa. Pada tahap pembelian, konsumen biasanya 

berkunjung 

pada hari Sabtu atau Minggu dan itu pun tergantung situasinya. Pengaruh 

keluarga, teman dan penjual dalam menyarankan pembelian produk KFC 

adalah 

tidak berkomentar. Pada tahap evaluasi pasca pembelian, konsumen 

merasakan 

puas akan produk KFC dan akan kembali untuk mencobanya. 
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MASALAH PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang penelitian bahwa semakin banyaknya bisnis waralaba dan 

persaingan pangsa pasar maupun berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan 

diatas, bahwa kualitas layanan dan citra merek berpengaruh pada minat beli atau keputusan 

pembelian, juga untuk mengkonfirmasi tentang kualitas pelayanan pada KFC Salatiga, maka 

masalah yang masih bisa dikaji dalam penelitian ini adalah : “Pengaruh kualitas layanan dan 

brand image terhadap minat beli ulang konsumen pada restoran cepat saji KFC Salatiga?”  

PERSOALAN PENELITIAN 

Dari perumusan masalah penelitian tersebut, peneliti menjabarkan dalam persoalan 

penelitian sebagai berikut :  

- Adakah pengaruh kualitas layanan terhadap minat beli ulang ? 

- Adakah pengaruh brand image terhadap minat beli ulang ? 

TUJUAN PENELITIAN 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan adakah 

pengaruh Kualitas layanan dan Brand image terhadap minat beli  ulang konsumen pada 

restoran cepat saji KFC Salatiga. 

MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi konsumen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

konsumen dalam menciptakan minat beli kembali setelah mengetahui kualitas layanan 

dan citra merek yang ada pada restoran cepat saji KFC. 

2. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau 

kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya agar mampu memperbaiki dan 

menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini. 

 

Landasan Teori, Perumusan Hipotesis, dan Model Penelitian 

Kualitas Layanan (Service Quality) 

Menurut Zeithaml dan Bitner (1990) “Service quality is the extent of discrepancy 

between customer’s expectations or desires and their perceptions”. Yang kurang lebih 

memiliki arti : kualitas layanan adalah ketidaksesuaian antara harapan atau keinginan 

konsumen dengan persepsi konsumen. Kualitas layanan mempunyai banyak karakteristik 

yang berbeda sehingga kualitas layanan sulit untuk didefinisikan atau diukur. Menurut Boone 

& Kurtz (1995) “Service quality refers to the expected perceived quality of service offering. 
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It is primary determinant of customer satisfaction or disatisfaction”. Yang kurang lebih 

memiliki arti : bahwa kualitas layanan mengacu pada kualitas yang diharapkan dalam jasa. 

Kualitas ditentukan dalam kepuasan atau ketidak puasan konsumen. Dari beberapa teori yang 

telah dijelaskan di atas maka konsep kualitas layanan  dalam penelitian ini adalah bahwa 

kualitas layanan mengacu pada kualitas yang diharapkan dalam penawaran jasa. 

Komponen/Dimensi Kualitas Layanan 

Sedangkan Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1985) menyatakan bahwa terdapat 

sepuluh dimensi dari kualitas layanan yang dipersepsikan, yaitu: 

1. Reliability mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kinerja dan kehandalan. 

2. Responsiveness berfokus pada sikap kesediaan dan kesiapan dari karyawan untuk 

menyediakan pelayanan.  

3. Competence berarti memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan. 

4. Access meliputi kemudahan untuk dicapai atau dihubungi.  

5. Courtesy melibatkan kesopanan, rasa hormat, pertimbangan, dan keakraban dari tiap 

karyawan.  

6. Communication berarti menjaga pelanggan tetap mendapatkan informasi dalam 

bahasa yang pelanggan mengerti, dan mendengarkan pelanggan.  

7. Credibility melibatkan sikap dapat dipercaya, jujur, mendapatkan perhatian pelanggan 

dengan sikap yang terbaik.  

8. Security merupakan bebas dari bahaya, risiko maupun keraguan.  

9. Understanding/ Knowing the customer berarti berusaha untuk mengerti kebutuhan 

pelanggan.  

10. Tangibles meliputi bukti fisik dari pelayanan. 

Pada perkembangan berikutnya Zeithaml dan Berry (1988), menyatakan 

bahwa 10 dimensi ini dapat disarikan menjadi 5 dimensi pokok, ialah: 

1. Reliability (kehandalan) merupakan kemampuan perusahaan 

menyampaikan jasa yang akurat dan konsisten. 

2.  Responsiveness (tanggapan) adalah kemauan untuk memberikan pelayanan 

dan membantu nasabah dengan segera. Dalam hal ini yang penting adalah standar-

standar yang digunakan harus sesuai dengan permintaan atau harapan, 

kecepattanggapan yang diinginkan nasabah serta persepsi nasabah tentang kecepatan 

bukan didasarakan atas persepsi perusahaan. 
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3. Assurance (jaminan kepastian) Adalah kompetensi, sopan santun, 

kredibilitas, dan keamanan yang akan membantu keyakinan nasabah bahwa ia akan 

mendapatkan jasa yang diharapkan. 

4. Emphaty (kemudahan akses dan pemahaman akan konsumen) Meliputi 

kemudahan dalam melakukan hubungan dengan konsumen, komunikasi yang baik, 

perhatian dan memahami pelanggan. 

5. Tangible (penampilan elemen fisik) Dimensi ini merupakan aspek 

perusahaan jasa yang mudah terlihat dan ditemui nasabah , yaitu tersedianya ruangan 

tunggu yang nyaman, bersih dan rapih, kelengkapan peralatan komunikasi dan 

penampilan personel. 

Citra Merek/Brand Image  

Menurut Kotler (2001) citra merek ( Brand image ) adalah seperangkat keyakinan 

konsumen mengenai merek tertentu. Menurut Shimp (2000) citra merek (Brand image) 

adalah jenis asosiasi yang muncul dibenak konsumen ketika mengingat sebuah merek 

tertentu. Citra merek adalah citra tentang suatu merek yang dianggap sebagai sekelompok 

asosiasi yang menghubungkan pemikiran konsumen terhadap suatu nama merek. Faktor-

faktor pembentuk citra merek adalah tipe asosiasi merek, keuntungan asosiasi merek, 

kekuatan asosiasi merek, dan keunikan asosiasi merek (Keller, 2003). Dari beberapa teori 

yang telah dijelaskan di atas maka konsep brand image dalam penelitian ini diartikan sebagai 

seperangkat keyakinan konsumen mengenai merek tertentu, seperti yang dikemukakan oleh 

Kotler (2001). 

Indikator-indikator yang membentuk citra merek 

Menurut Biel dalam jurnal penelitian (Darmawan & Setyaningsih, 2004) indikator-indikator 

yang membentuk citra merek adalah : 

1. Citra Korporat 

Citra yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan sebagai organisasi 

berusaha membangun imagenya dengan tujuan tak lain ingin agar nama 

perusahaan ini bagus, sehingga akan mempengaruhi segala hal mengenai apa yang 

dilakukan oleh perusahaan tersebut. 
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2. Citra Produk / konsumen 

Citra konsumen terhadap suatu produk yang dapat berdampak positif maupun 

negatif yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. 

Image dari produk dapat mendukung terciptanya sebuah brand image atau citra 

dari merek tersebut. 

3. Citra Pemakai 

Dapat dibentuk langsung dari pengalaman dan kontak dengan pengguna merek 

tersebut. Manfaat adalah nilai pribadi konsumen yang diletakkan terhadap atribut 

dari produk atau layanan yaitu apa yang konsumen pikir akan mereka dapatkan 

dari produk atau layanan tersebut. 

 

Minat Beli Ulang 

Pengertian minat beli menurut Howard (1994) dalam Durianto dan Liana (2004) 

adalah minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk 

membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode 

tertentu. Minat membeli ulang merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap 

mengkonsumsi pada suatu produk. Minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk 

bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Sedangkan minat membeli 

ulang merupakan minat membeli produk yang telah dilakukan di masa lalu, yang timbul lagi. 

Dari beberapa teori yang telah dijelaskan di atas maka konsep minat beli ulang dalam 

penelitian ini diartikan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan minat pembelian produk kembali yang telah 

dilakukan di masa lalu. Oleh karena itu, variabel minat beli ulang dapat dibentuk dari tiga 

indikator, yaitu frekuensi pembelian, komitmen pelanggan, dan rekomendasi positif 

(Hawkins, Best dan Coney, 1998).   

 

Pengaruh Antar Variabel 

Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Minat Beli Ulang 

Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai penilaian pelanggan atas keunggulan atau 

keistimewaan suatu produk atau layanan secara menyeluruh (Zeithaml, 1998). Kualitas 

kinerja layanan merupakan suatu proses evaluasi menyeluruh pelanggan mengenai 

kesempurnaan kinerja layanan (Mowen, 1995). Kualitas pelayanan terutama untuk  sektor 

jasa selalu diidentikkan dengan mutu usaha itu sendiri. Semakin baik dan memuaskan tingkat 

pelayanannya maka akan semakin bermutu usaha tersebut begitu pula sebaliknya. Sehingga 
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usaha untuk meningkatkan pelayanan selalu dilakukan agar dapat memaksimalkan kualitas 

jasa. Ruyter et al (1996) mengemukakan tentang kaitan antara kualitas layanan dan minat 

beli. Dalam penelitiannya, diungkapkan bahwa kualitas layanan yang baik akan mendorong 

minat beli ulang konsumen. Jika restoran cepat saji mampu memberikan layanan yang 

berkualitas, seperti adanya pengenalan produk yang baik, tempat yang nyaman serta 

pemberian gift dan service yang memadai, diharapkan mampu mendorong konsumen untuk 

membeli produk tersebut. Dari paparan di atas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Semakin tinggi kualitas layanan, semakin tinggi minat beli ulang konsumen. 

Pengaruh Citra Merek Terhadap Minat Beli Ulang 

Penelitian yang dilakukan oleh Dood, Monroe dan Grewal (1991) dengan model dari 

Monroe dan Krishnan (1985) yang menggunakan konseptualisasi Monroe’s (1991)  

mengembangkan model berkaitan dengan harga, kualitas yang dirasakan, pengorbanan yang 

dirasakan, citra merek dan keinginan untuk membeli. Dari ketiga penelitian terdahulu 

terdapat beberapa perbedaan ataupun persamaan, baik yang menyangkut indikator dari 

variabel kualitas yang dirasakan maupun hasilnya. Rao dan Monroe (1989) serta Monroe dan 

Grewal (1991) sama-sama menggunakan harga, citra merek dan nama toko sebagai indikator 

kualitas yang dirasakan. Kaitan antara citra merek dengan minat beli ulang dikemukakan 

Häubl (1996). Dikemukakan bahwa citra merek akan berpengaruh langsung terhadap 

tingginya minat beli ulang pada suatu produk. Hal tersebut didukung oleh pendapat Graeff 

(1996) yang menyatakan bahwa perkembangan pasar yang demikian pesat mendorong 

konsumen untuk lebih memperhatikan citra merek dibandingkan karakteristik fisik suatu 

produk dalam memutuskan pembelian. Hal tersebut menjustifikasi pengaruh citra merek 

terhadap minat beli ulang. Dari paparan di atas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Semakin tinggi citra merek suatu produk, semakin tinggi minat beli ulang 

konsumen. 

 

Model Penelitian  

Dari pemaparan telaah pustaka di atas, maka dapat dikembangkan suatu Model 

Penelitian yang dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut : 

 

  H1 

 

 

  H2 

 

      Kualitas 

      layanan 

       Citra  

       merek 

       Minat Beli 

      Ulang  
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Variabel  

Variabel Kualitas Layanan 

Indikator untuk mengukur kualitas layanan adalah Realibility, Responsiveness, 

Assurance, Empathy, Tangibles. 

Variabel Citra merek 

Indikator untuk mengukur citra merek adalah Citra Korporat, Citra Produk, 

dan Citra Pemakai. 

Variabel Minat Beli ulang 

Indikator untuk mengukur minat beli ulang adalah Frekuensi pembelian, Komitmen 

pelanggan, dan Rekomendasi positif 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam laporan ini, penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam jenis expalanatory. 

Menurut Masri Singarimbun (1995) penelitian explanatory menjelaskan hubungan kausal dan 

pengujian hipotesa. Selanjutnya akan digambarkan lapangan penelitian yang diarahkan untuk 

menganalisa sebuah model keterkaitan antara kualitas layanan, citra merek dan minat beli 

ulang. Sebuah kerangka pemikiran teoritis dan model telah dikembangkan pada bab 

sebelumnya yang akan dipakai sebagai landasan untuk teori penelitian. 

Jenis dan Sumber Data 

Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, dari individu, seperti: 

hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasanya dilakukan peneliti (Siagian, 

Sugiarta, 2000). Jenis data ini diperoleh langsung dari wawancara berdasarkan daftar 

pertanyaan kepada para konsumen Restoran cepat saji KFC Salatiga. 

Populasi dan Metode Pengumpulan Data 

Populasi 

Populasi adalah kumpulan individu atau obyek penelitian yang memiliki kualitas-

kualitas serta ciri-ciri yang ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat 

dipahami sebagai sekelompok individu atau obyek pengamatan yang minimal memiliki satu 

persamaan karakteristik (Cooper dan Emory, 1999). Untuk penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah konsumen restoran cepat saji KFC Salatiga.  
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Sampel 

Menurut Singarimbun (1989) dalam suatu penelitian yang menggunakan metode 

survey, tidak terlalu perlu meneliti semua individu dalam populasi, karena disamping 

memakan biaya sangat besar, juga membutuhkan waktu lama. Dengan meneliti sebagian dari 

populasi, kita mengharapkan bahwa hasil yang diperoleh akan dapat menggambarkan sifat 

populasi yang bersangkutan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non 

probabilitas. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah accidental sampling dimana 

peneliti mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang 

kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2004). Besarnya sampel adalah 100 

orang. Jumlah sampel tersebut mengacu pada (Supramono & Haryanto, 2005) yang 

menyatakan jumlah sampel  minimum yaitu 100 orang. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara berdasarkan daftar pertanyaan 

kepada para konsumen. Metode wawancara merupakan percakapan dua arah atas inisiatif 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden (Cooper dan Emory, 1997). 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan tertutup. Daftar 

pertanyaan tertutup yaitu daftar pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang 

dimensi-dimensi dari kualitas layanan, citra merek dan minat beli ulang. Pernyataan-

pernyataan dalam daftar pertanyaan tertutup dibuat dengan menggunakan skala likert 1 - 5 

untuk mendapatkan data yang bersifat interval dan diberi skor atau nilai sebagai berikut : 

sangat setuju   = skor 5 

setuju    = skor 4 

netral    = skor 3 

tidak setuju   = skor 2 

sangat tidak setuju  = skor 1 

 

Pengukuran konsep 

Dalam penelitian ini, indikator empirisnya diukur pada aras pengukuran interval 

setiap indikator empirisnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan pilihan dengan kategori 

jawaban serta diberi skor menurut skala Likert. 
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Definisi operasional 

Indikator empirik adalah pertanyaan-pertanyaan beserta kategori-kategori 

jawabannya (Ihalauw, 2000). Berikut ini adalah indikator empirik untuk masing-masing 

variabel: 

Tabel 2. 

 

 

Variabel Definisi Indikator empirik  Pertanyaan Sumber 

Kualitas 

layanan 

Kualitas layanan 

didefinisikan sebagai 

penilaian pelanggan 

atas keunggulan atau 

keistimewaan suatu 

produk atau layanan 

secara menyeluruh 

(Zeithaml,1998) 

1. Reliability 

 

2. Responsiveness 

 

3. Assurance 

 

4. Emphaty 

 

5. Tangible 

1. Apakah pegawai dan 

staf yang dimiliki KFC 

selalu dapat di andalkan 

dalam memberikan 

pelayanan? 

2. Karyawan memberi 

penjelasan kepada 

konsumen mengenai 

produknya 

3. Apakah KFC memberi 

jaminan akan kualitas 

produk dan 

pelayanannya? 

4. KFC menyediakan 

fasilitas pendukung 

yang menyenangkan 

5. Apakah tempat, alat 

makan dan minum 

bersih? 

Stiyopey.

M 

2008 

Citra 

merek 

(Brand 

Image) 

Menurut Kotler (2001) 

citra merek (Brand 

image) adalah 

seperangkat keyakinan 

konsumen mengenai 

merek tertentu. 

1. Citra Korporat 

 

2. Citra Produk 

3. Citra Pemakai 

 

1. Apa merek KFC dapat 

membedakan produk 

KFC dengan produk 

pesaing? 

2. Apakah anda mengenal 

produk KFC dengan 

baik? 

3. Apakah harapan 

konsumen pada produk 

dan layanan terpenuhi? 

Eva 

Sheilla 

Rahma 

2010 

Minat 

beli 

ulang 

Kemungkinan seorang 

konsumen untuk 

melakukan pembelian 

ulang setelah 

konsumen merasa puas 

dengan produk atau 

jasa yang diberikan. 

1. Frekwensi 

Pembelian 

2. Komitmen 

Pelanggan 

3. Rekomendasi 

Positif 

 

1. Berapa kali anda 

membeli produk KFC? 

2. Apakah anda akan 

membeli produk KFC 

kembali? 

3. Konsumen akan 

membeli kembali 

setelah pelayanan dan 

produk KFC baru 

Novel, SE 

2007 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Sebelumnya telah dilakukan pre-tes untuk kuesioner dengan menggunakan 30 

responden untuk melihat validitas dan reliabilitas dari masing-masing indikator yang 

digunakan sebagai pernyataan dalam kuesioner. Valid  atau  tidaknya suatu instrumen dapat 

diketahui dengan membandingkan indeks korelasi r product moment Pearson dengan level 

signifikansi 5%. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid 

dan sebaliknya apabila signifikansi hasil korelasi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak 

valid. Hasil uji dengan menggunakan SPSS 16.0 menemukan bahwa terdapat beberapa 

indikator yang tidak valid pada pre-tes dan kemudian dilakukan sedikit perubahan pertanyaan 

pada kuesioner yang indikatornya tidak valid, dan kuesioner baru disebarkan ulang kepada 

100 responden. Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kemudian akan 

dianalisis menggunakan Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan software SPSS 

16.0 (dapat dilihat pada lampiran). 

Tabel 3.Uji Validitas 
Item r Pearson sig keterangan 

X1_1 0,343 0,064 Tidak valid 

X1_2 0,879 0,000 valid 

X1_3 0,786 0,000 valid 

X1_4 0,826 0,000 valid 

X1_5 0,683 0,000 valid 

X1_6 0,677 0,000 valid 

X1_7 0,767 0,000 valid 

X1_8 0,672 0,000 valid 

X1_9 0,786 0,000 valid 

X1_10 0,354 0,057 Tidak valid 

X1_11 0,689 0,000 valid 

X1_12 0,804 0,000 valid 

X1_13 0,837 0,000 valid 

X1_14 0,823 0,000 valid 

X2_1 0,888 0,000 valid 

X2_2 0,925 0,000 valid 

X2_3 0,884 0,000 valid 

Y1_1 0,777 0,000 valid 

Y1_2 0,841 0,000 valid 

Y1_3 0,774 0,000 valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS 16 (2012) 

 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas, diketahui bahwa  signifikansi hasil korelasi pada 

item X1_1 dan X1_10 lebih besar dari 0,05 (0,000 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

item dari X1_1 dn X1_10 dalam penelitian ini tidak valid. Sedangkan item dari variabel 

lainnya sudah valid. 
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Tabel 4.Uji Reliabititas 

Variabel Cronbach’s Alpha 

Kualitas layanan 0,920 

Citra merek 0,818 

Minat beli ulang 0,769 
Sumber: Hasil olah data SPSS 16 (2012) 

 

Menurut Hair et al., (2010), suatu indikator dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 

0,60. Sehingga dapat disimpulkan tiap variabel dalam penelitian ini berada pada tingkat 

reliable. 

 

Berikut ini adalah karakteristik responden yang dipakai untuk mendukung serta 

melengkapi hasil analisis penelitian berdasarkan rentang usia, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, pekerjaan, dan pengeluaran per bulan. 

 
Tabel 5.Karakteristik Responden 

 

Kategori Sub Kategori Frekuensi Persentase 

(%) 

Rentang Usia <18 tahun 8 8 

 18-30 tahun 72 72 

 >30 tahun 20 20 

Jenis Kelamin Perempuan 52 52 

 Laki-laki 48 48 

Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa 79 79 

 Pegawai swasta 6 6 

 Pegawai negeri 15 15 

Pendidikan terakhir < S1 73 73 

 S1 27 27 

 >S1 0 0 

Pengeluaran per bulan Rp 2.000.000,00- 

Rp 3.000.000,00 

93 93 

 Rp 3.000.000,00-Rp 

5.000.000,00 

7 7 

 Rp 4.000.000,00 0 0 
Sumber: Data primer (2012) 

 

Hasil pengolahan data 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Terlihat bahwa pada kolmogorov-smirnov nilai tiap variabel > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. Juga tergambar dalam kurva P-P plot 

bahwa data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti model regresi sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data berdistribusi normal (Tabel dan 

Gambar terdapat pada lampiran) 
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2. Uji Multikolinieritas 

Dari hasil output data didapatkan bahwa nilai semua nilai VIF<10, hal ini berarti tidak terjadi 

multikolonieritas.( Tabel pada lampiran) 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Dari hasil output pada gambar Scatterplot, dapat diketahui bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas, sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. (Gambar pada lampiran) 

 

Analisis Regresi Berganda 

Dengan menggunakan Analisis Regresi berganda, untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen (bebas) yaitu Kualitas layanan (X1) dan Citra 

merek/Brand image (X2) terhadap variabel dependen yaitu Minat beli ulang konsumen 

(Y). Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan program SPSS for Windows 

16.00 diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 6.Hasil  Pengujian Regresi berganda 

Koefisien B β t Sig.t 

Konstanta  4,926  3,337 0,001 

Kualitas layanan 0,055 0,243 2,546 0,012 

Citra merek 0,289 0,272 2,850 0,005 

F 9,388 

Sig F 0,00 

R² 0,145 

 

Dilihat dari tabel di atas, didapatkan persamaan model regresi berganda sebagai berikut : 

Y = 4,926 + 0,055 X1 + 0,289 X2 + E 

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai Konstanta (a) artinya, jika semua variabel bebas yaitu kualitas layanan (X1) dan 

citra merek (X2) memiliki nilai nol (0) / konstan maka nilai variabel terikat (minat beli 

ulang) (Y) sebesar 4,926. 

2. Nilai koefisien regresi variabel kualitas layanan (X1) sebesar 0,055 menyatakan 

bahwa apabila nilai variabel kualitas layanan (X1) bertambah sebesar 1 satuan, maka 

nilai variabel minat beli ulang (Y) akan meningkat sebesar  5,5% dengan asumsi 

bahwa variabel lainnya dianggap nol atau konstan.  

3. Nilai koefisien regresi variabel citra merek (X2) sebesar 0,289 menyatakan bahwa 

apabila nilai variabel citra merek (X2) bertambah sebesar 1 satuan, maka nilai variabel 
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minat beli ulang (Y) akan meningkat sebesar  28,9% dengan asumsi bahwa variabel 

lainnya dianggap nol atau konstan.  

Pengujian Hipotesis 

1. Uji T 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu variabel bebas yaitu kualitas 

layanan dan citra merek dalam mempengaruhi variabel terikat yaitu minat beli ulang (Y).  

a) Pengaruh Variabel kualitas layanan (X1) terhadap minat beli ulang (Y) 

Merumuskan Hipotesis 

Ho : 1  ≤ 0 Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kualitas layanan 

(X1) terhadap minat beli ulang (Y) 

Ha : b1  ≥  0 Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kualitas layanan (X1) 

terhadap minat beli ulang (Y) 

Taraf Signifikansi  = 5 % 

Derajat Kebebasan (df) = n – k = 100 – 2 = 98 

Maka diperoleh t  tabel sebesar 1,66 (one tail test). 

Nilai t hitung sebesar 3,337 sig  0,001 

Kesimpulan : 

 Pada tabel Coefficients diperoleh hasil  t_hitung > t_tabel (3,337 > 1,66) maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, secara parsial (individu) ada pengaruh yang positif dan signifikan 

antara kualitas layanan (X1) terhadap minat beli ulang (Y). Pengaruh yang positif dan 

signifikan ini artinya dengan terpenuhinya variabel kualitas layanan yang berupa Realibility, 

Responsiveness, Assurance, Empathy dan Tangibles maka dapat meningkatkan minat beli 

ulang konsumen KFC Salatiga.  

b) Pengaruh Variabel citra merek (X2) terhadap minat beli ulang (Y) 

Merumuskan Hipotesis 

Ho : 2 ≤ 0 Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel citra merek (X2) 

minat beli ulang (Y) 

Ha : 2 ≥ 0 Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel citra merek (X2) 

terhadap minat beli ulang (Y) 

Taraf Signifikansi  = 5 % 

Derajat Kebebasan (df) = n – k = 100 – 2 = 98 

Maka diperoleh t tabel sebesar 1,66 (one tail test). 

Nilai t hitung sebesar 3,337 sig  0,001 
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Kesimpulan : 

Pada tabel diperoleh hasil  t_hitung > t_tabel (3,064 > 1,66) maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, secara parsial (individu) ada pengaruh yang positif dan signifikan antara citra merek  

(X2) minat beli ulang (Y). Pengaruh yang positif dan signifikan ini artinya dengan 

terpenuhinya variabel citra merek yang berupa Citra Korporat, Citra Produk dan Citra 

Pemakai maka dapat meningkatkan minat beli ulang konsumen KFC Salatiga. 

 

2. Uji Hipotesis Secara Simultan (dengan uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji atau mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) antara variabel kualitas layanan (X1) dan citra merek (X2) terhadap minat beli 

ulang konsumen (Y).  

Merumuskan Hipotesis : 

Ho : 1,2 ≤ 0 : tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kualitas layanan 

(X1) dan citra merek (X2) terhadap minat beli ulang konsumen (Y).  

Ha : b1,b2 ≥ 0 : ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kualitas layanan (X1) 

dan citra merek (X2) terhadap minat beli ulang konsumen (Y).  

Taraf Signifikansi  = 5 % 

Derajat Kebebasan (df) = (n – k – 1)(k) = (100–2–1 = 97) (2) 

Maka diperoleh F-tabel sebesar 0,502 

Nilai F-hitung sebesar 9,388 

Kesimpulan : 

Berdasarkan uji F pada tabel Anova diperoleh hasil F-hitung > F-tabel (9,388> 0,502)  

maka  Ho ditolak dan Ha diterima, maka secara simultan (bersama-sama) ada pengaruh yang 

positif dan signifikan antara variabel kualitas layanan (X1) dan citra merek (X2) terhadap 

minat beli ulang konsumen (Y).  Pengaruh yang signifikan ini artinya dengan kualitas 

layanan dan citra merek yang dilakukan oleh perusahaan berjalan baik maka dapat 

meningkatkan minat beli ulang konsumen KFC salatiga. 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel (terikat) dependen (Ihalauw, 2000). Dari hasil uji regresi 

pada tabel diatas diperoleh hasil  angka koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,145. Hal ini 

berarti variable dependen yaitu variabel minat beli ulang dapat dijelaskan oleh variasi dari 
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kualitas layanan (X1) dan citra merek (X2) yang hanya memiliki peranan atau kontribusi 

sebesar 14,5% secara bersama-sama yang dapat meningkatkan minat beli ulang konsumen 

KFC salatiga. Standart Error of estimate (SEE) sebesar 1.838. Jadi, variable kualitas layanan 

dan citra merek hanya memiliki konstribusi sedikit untuk mempengaruhi minat beli ulang 

konsumen. 

 

Analisis koefisien Beta Standarized ( β ) 

Koefisien beta Standarized () digunakan untuk menentukan variabel independen 

(bebas) yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Dari hasil uji regresi 

diketahui bahwa yang memiliki nilai koefisien  standardized yang paling besar adalah 

variabel kualitas layanan, dimana memiliki nilai sebesar 0,272 atau 27,2%. Ini berarti bahwa 

variabel citra merek mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap minat beli ulang 

konsumen dibandingkan dengan variabel lainnya. 

 

Pembahasan 

 KFC merupakan salah satu bisnis waralaba yang produk atau menu utamanya 

ayam goreng. Persaingan yang cukup ketat mendorong KFC untuk tetap selalu menjaga 

kualitas produk dan kualitas layanannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan menjelaskan adakah pengaruh Kualitas layanan dan Brand image terhadap 

minat beli  ulang konsumen pada restoran cepat saji KFC di Salatiga. Pada penelitian 

sebelumnya, kualitas layanan KFC masih sangat kurang, dilihat dari indikator-indikatornya, 

yaitu : tangible, reliability, responsiveness, asusurance, dan emphaty. Setelah penelitian yang 

dilakukan, berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa  nilai t_hitung > t_tabel (3,337 > 

1,66) dan nilai sig. 0,00 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan (X1)  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang konsumen (Y). Angka positif 

dan signifikan pada variabel kualitas layanan mengindikasikan bahwa dengan terpenuhinya 

variabel kualitas layanan yang berupa Realibility, Responsiveness, Assurance, Empathy dan 

Tangibles yang semakin meningkat maka dapat meningkatkan minat beli ulang konsumen 

KFC Salatiga. Sedangkan citra merek, memberikan kontribusi yang cukup besar juga. Karena 

dari kualitas layanan yang bagus dan maksimal, akan menimbulkan keyakinan dan citra 

tersendiri dalam benak konsumen, sehingga akan menimbulkan minat beli ulang juga. 

Dilihat dari hasil Karakteristik Responden, pada penelitian ini didapatkan bahwa rata-rata 

konsumen yang membeli di KFC berusia antara 18-30 tahun dengan persentase 72%, artinya 

konsumen pada KFC kebanyakan adalah anak-anak dan remaja. Selain itu, dilihat dari jenis 
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kelamin, didapatkan presentase sebesar 52% perempuan yang dominan mengkonsumsi 

produk KFC. Lalu pada kategori pekerjaan, didapatkan presentase terbesar 79% pada 

kalangan pelajar/mahasiswa. Dan dari tingkat pendidikan terakhir, didapatkan presentase 

sebesar 73% pada konsumen KFC yang pendidikannya kurang dari S1. Selanjutnya, dari 

kategori pengeluaran per bulan didapatkan presentase sebesar 93% yang memiliki 

pengeluaran sebesar Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000. Dari hasil karakteristik responden 

tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa minat beli ulang pada KFC di Salatiga kebanyakan 

ada pada konsumen yg berusia 18-30 tahun, yang merupakan pelajar/mahasiswa. Hal ini 

dikarenakan banyaknya sekolah di Salatiga dan letak KFC yang strategis. Kelompok 

konsumen ini menyukai makanan cepat saji karena pelayanan yang cepat dan tidak memakan 

waktu, sehingga menimbulkan minat pembelian kembali. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa  ada  pengaruh kualitas layanan dan 

citra merek terhadap minat beli ulang konsumen KFC Salatiga.  Hal ini berarti bahwa 

pelayanan perusahaan yang didasarkan pada Realibility, Responsiveness, Assurance, 

Empathy dan Tangibles berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen. Selain itu, 

pengalaman, kecakapan dan keahlian yang dimiliki karyawan menjadikan kualitas 

layanan KFC semakin bagus. Sehingga para konsumen beminat untuk melakukan 

pembelian kembali pada produk KFC. 

2. Variabel citra merek merupakan variabel yang lebih tinggi nilai kontribusinya 

dibandingkan dengan kualitas layanan. Hal ini dikarenakan keyakinan konsumen 

terhadap merek KFC sudah sangat melekat dan benar-benar yakin bahwa merek 

tersebut halal dan bagus, sehingga mempengaruhi minat beli ulang konsumen.  

 

Implikasi Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru untuk penelitian yang 

berhubungan dengan: kualitas layanan dan citra merek dalam kaitannya dengan minat beli 

ulang konsumen. Diharapkan ke depan, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau 

referensi bahkan juga sebagai dasar pembentukan teori baru bagi peneliti selanjutnya yang 

hendak melakukan penelitian yang berhubungan dengan kualitas layanan dan citra merek 

dalam kaitannya dengan minat beli ulang konsumen. 
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Implikasi Manajerial 

KFC seperti restoran cepat saji lainnya, yang pasti mengharapkan pembelian ulang 

pada produknya.  Selama ini peneliti banyak yang berfokus pada pelayanan dan kepuasan 

konsumen, ternyata dari hasil penelitian kualitas layanan hanya menyumbang konstribusi 

kecil untuk mempengaruhi minat beli ulang. Jika pengaruh kualitas layanan itu dianggap 

sebagai sesuatu yang penting yang mempengaruhi minat beli ulang, maka perlu adanya 

peningkatan kualitas layanan. Hal ini supaya dijadikan masukan dan perhatian oleh restoran 

cepat saji, khususnya KFC dalam memasarkan produk-produknya. 

 

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang 

Peneliti menyadari berbagai keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan. Untuk itu, 

diajukan beberapa saran perbaikan dan juga saran untuk penelitian mendatang. 

 Peneliti tidak menanyakan kepada responden dalam kuesioner, tentang frekuensi 

pembelian atau lama berlangganan. Oleh karena itu, penelitian mendatang dapat 

menambahkan pertanyaan tersebut untuk dapat memperkuat argumen dalam 

penelitian yang dilakukan. 

 Peneliti tidak memberikan pertanyaan terbuka kepada responden dalam kuesioner, 

oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan adanya pertanyaan terbuka, agar 

responden dapat memberikan kritik, saran maupun masukan. 

 Dalam penulisan kuesioner, masih ada kuesioner yang doubel-barrel. Rumusan 

pertanyaan untuk kuesioner sebaiknya menggunakan kalimat yang jauh lebih 

sederhana dan mudah dimengerti oleh responden. 

 Peneliti juga kurang sempurna dalam memahami dan membuat pertanyaan-pertanyaan 

pada indikator-indikator yang terkait. Sehingga penelitian mendatang dapat lebih 

memahami setiap indikator yang ada. 

 Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian dari variabel kualitas layanan dan citra 

merek memiliki kontribusi sebesar 14,5% pada minat beli ulang konsumen. Hal ini 

membuktikan bahwa variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap minat beli 

ulang konsumen. Variabel-variabel lain itu bisa diteliti dalam penelitian mendatang. 
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