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Masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah (1) 

apakah variabel-variabel ekuitas merek  (brand awareness, brand association, 
perceived quality, dan brand loyalty) mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen terhadap handphone merek Nokia baik secara parsial maupun bersama-
sama. (2) diantara variabel-variabel tersebut (brand awareness, brand association, 
perceived quality, dan brand loyalty) variabel manakah yang paling 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap handphone merek 
Nokia. Sehubungan dengan masalah tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut 
(1) diduga terdapat pengaruh variabel-variabel ekuitas merek  (brand awareness, 
brand association, perceived quality, dan brand loyalty) terhadap  keputusan 
pembelian konsumen terhadap handphone merek Nokia baik secara parsial 
maupun bersama-sama. (2) diduga variabel kesadaran merek (brand awareness) 
merupakan  variabel yang paling mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 
terhadap handphone merek Nokia. 

Sejalan dengan masalah tersebut dan hipotesis penelitian maka penelitian 
ini dilaksanakan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan salah satu 
metode Non Probability Sampling, yaitu Convenience Sampling, dimana anggota 
populasi dapat dengan mudah dipilih sebagai sampel. Setiap mahasiswa yang 
memiliki  handphone dan berada di Fakultas Ekonomi UNS Surakarta dapat 
dengan mudah dijadikan sebagai anggota sampel dengan cara menyebar kuesioner 
kepada setiap mahasiswa. 
  Hasil analisis menunjukkan bahwa dari hasil pengolahan data dengan 
SPSS didapatkan persamaan regresi sebagai berikut : Y = -2,786+ 0.07528X1 + 
0.03581X2 + 0.03582X3 + 0.06781X4 . Apabila X1, X2, X3, X4 untuk variabel 
ekuitas merek tidak ada, maka besarnya keputusan pembelian (Y) turun karena 
minus.Untuk koefisien regresi variabel Brand Awareness (X1) terhadap keputusan 
pembelian konsumen adalah sebesar 0.07528. Untuk koefisien regresi variabel 
brand association (X2) terhadap keputusan pembelian adalah sebesar0.03581. 
Untuk koefisien regresi variabel perceived quality (X3) terhadap keputusan 
konsumen adalah sebesar 0.03582. Untuk koefisien regresi variabel brand loyalty 
(X4) terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 0.06781. Dari persamaan diatas 
menunjukkan bahwa variabel brand awareness yang paling berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel 
brand awareness yang paling besar yaitu sebesar 0.07528. Untuk uji t hasilnya 
variabel X1 thitung 3,733 ttabel 1,96 kesimpulan signifikan, variabel X2 thitung 2,231 
ttabel 1,96 kesimpulan signifikan, variabel X3 thitung 2,257 ttabel 1,96 kesimpulan 
signifikan, variabel X4 thitung 3,500 ttabel 1,96 kesimpulan signifikan. Untuk uji F, 
uji Fhitung 79,956 lebih besar dari Ftabel 2,53. Hal ini berarti bahwa variabel 
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independen (brand awareness, brand assosiation, perceived quality, dan brand 
loyalty) secara bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian. 
  Dari bukti–bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) hipotesis yang 
menyatakan bahwa variabel-variabel ekuitas merek (brand awareness, brand 
association, perceived quality, dan brand loyalty) secara individu dan bersama-
sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 
handphone merek Nokia diterima. (2) diduga variabel kesadaran merek (brand 
awareness) merupakan  variabel yang paling mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen terhadap handphone merek Nokia diterima. Berdasarakan temuan-
temuan tersebut maka dianjurkan saran-saran (1) melakukan promosi dan 
mensponsori berbagai acara outdoor secara gencar untuk dapat meningkatkan 
ekuitas merek handphone Nokia. (2) memakai slogan atau jingle yang menarik, 
melakukan periklanan yang berulang di berbagai media untuk meningkatkan 
pengingatan konsumen akan handphone Nokia. 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perusahaan memiliki tujuan utama di dalam usahanya yaitu menciptakan 

dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara 

ekonomis dan efisien agar memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut 

digunakan perusahaan untuk memuaskan semua pihak yang berkepentingan dan 

terlibat baik langsung maupun tidak langsung didalam perusahaan. Disamping itu 

keuntungan juga diperlukan untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan 

hidup perusahaan itu sendiri. 

 Keuntungan yang diraih perusahaan dibatasi oleh beberapa hal antara 

lain: jumlah dana yang dimiliki, kemampuan mesin-mesin yang dimiliki, 

kemampuan memasarkan hasil produksi, dan kemampuan meraih pangsa pasar 

dengan merek yang dimiliki, serta tenaga kerja yang dimiliki untuk bekerja secara 

optimal didalam batas produktivitas perusahaan. 

 Dalam memilih suatu produk, seorang konsumen pasti melakukannya 

dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah satunya dengan pemilihan 

merek. Merek yang kuat memiliki tempat di benak konsumen (Simamora, 

2003:20). 

 Peluncuran merek yang sukses dan bertahan lama untuk jangka panjang 

akan memberi harapan besar bagi perusahaan. Merek semacam ini biasanya 

dirancang sedemikian rupa dalam waktu yang relatif lama dan menggunakan 
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sumber daya organisasi yang reltif mahal. Hal ini dilakukan tidak semata-mata 

untuk meraih keuntungan, namun juga untuk menghindari risiko gagal yang akan 

berdampak buruk untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

 Merek yang berhasil dan mapan di pasar juga memiliki potensi yang 

besar untuk menghasilkan keuntungan lebih banyak lagi bila perusahaan mampu 

memanfaatkan merek tersebut secara agresif dan terus-menerus melalui berbagai 

cara seperti perluasan merek atau perluasan lini. Nama merek (brand name) dan 

apa yang dikandungnya merupakan aset terpenting sebagai basis strategi bersaing, 

dan sumber masa datang. Bagi produsen dan penyalur, merek bahkan bisa menjadi 

semakin bernilai, karena kedua pelaku ekonomi tersebut dapat memanfaatkannya 

untuk membangun basis kepercayaan konsumen dalam menentukan pilihan suatu 

produk (Aaker, 1997:38). 

 Merek pada hakekatnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberi seperangkat atribut, manfaat, dan pelayanan (Kotler, 2000:163). Adapun 

tataran yang lebih tinggi, merek bahkan dapat mencerminkan enam dimensi 

makna, yaitu atribut, nilai, kultur, kepribadian, dan pemakai (Kotler, 2000:189). 

 Dengan semakin banyaknya merek pesaing-pesaing baru yang muncul, 

dan berusaha memposisikan produknya di benak konsumen, maka diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kesadaran akan merek (brand 

awareness), asosiasi-asosiasi yang terkait dengan merek (brand association), 

persepsi kualitas konsumen terhadap merek (perceived quality), dan loyalitas 

konsumen terhadap merek (brand loyalty). 

 Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai 

pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian konsumen pada 
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handphone Nokia. Pemilihan merek ini diteliti karena berdasarkan pengamatan 

dari peneliti bahwa setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS yang memiliki HP 

mayoritas bermerek Nokia. Disamping itu pada merek Nokia, saat ini tetap 

bertahan di urutan pertama dalam penjualan produknya di Indonesia. Survei yang 

telah dilakukan oleh SOLOPOS kerjasama dengan FE UNS dalam SCSI (Solo 

Customer Satisfaction Index) tahun 2004 juga memberikan predikat terbaik pada 

kategori brand awareness, market share, dan satisfaction handphone dengan 

merek Nokia. 

1. TABEL I.1 

SURVEI SCSI UNTUK KATEGORI PRODUK HANDPHONE 
WILAYAH JOGJA, SOLO, SEMARANG TAHUN 2004 

No BRAND MARKET 
SHARE (%) 

SATISFACTION  ( 
skala 1-4 ) 

BRAND 
AWARENESS 
(skala 1-5%) 

1 Nokia 74,69 3,14 4,79 

2 Siemens 11,77 3,15 3,22 

3 Samsung 8,91 3,09 2,31 

4 Sony Ericsson 2,30 3,10 0,87 

Sumber: SCSI, 2004 

 Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh dengan mengambil judul: 

“ANALISIS PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN KONSUMEN PADA HANDPHONE NOKIA (Studi pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS Surakarta)”. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang akan 

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor-faktor ekuitas merek (brand awareness, brand association, 

perceived quality, dan brand loyalty) mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen terhadap handphone merek Nokia baik secara parsial maupun 

bersama-sama? 

2. Diantara faktor-faktor tersebut (brand awareness, brand association, 

perceived quality, dan brand loyalty) faktor manakah yang paling 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap handphone 

merek Nokia? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor ekuitas merek (brand awareness, 

brand association, perceived quality, dan brand loyalty) mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen terhadap handphone merek Nokia baik 

secara parsial maupun bersama-sama. 

2. Untuk mengetahui diantara faktor-faktor tersebut (brand awareness, brand 

association, perceived quality, dan brand loyalty) faktor manakah yang 

paling mempengaruhi dengan keputusan pembelian konsumen terhadap 

handphone merek Nokia. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam 

mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usaha untuk 

meningkatkan ekuitas merek produknya. 

2. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat memperoleh tambahan 

pengetahuan khususnya tentang pentingnya ekuitas merek. 

3. Bagi Pembaca 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian yang akan datang serta memberikan wacana baru khususnya 

mengenai ekuitas merek. 

 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A.  Menyusun Konsep Merek 

 Sebuah merek yang baik akan membuat anda merasa senang dengan 

pilihan yang anda buat, untuk membeli dan menggunakannya. Sebuah merek yang 

baik akan membantu anda untuk pertama kali memilihnya, dan merek tersebut 

dapat melakukan hal ini karena tahu cara membuat anda merasa senang. Semua 
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hal tersebut menunjukkan bahwa merek sangat kompleks. Jauh lebih berarti 

daripada sekedar nama atau slogan, dan pada pokoknya, lebih baik daripada 

sebuah iklan. Inti suatu merek adalah gagasan dan beberapa gagasan dapat 

berubah, dan diubah. Itulah cara merek hidup, belajar dan bertumbuh (Cheverton, 

2004:1) 

 Merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau 

kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa 

dari seorang atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk 

pesaing (Kotler dan Armstrong, 1997:283). 

 Merek adalah nilai tangible dan intangble yang terwakili dalam sebuah 

merek dagang (trademark) yang mampu menciptakan nilai dan pengaruh tersenriri 

di pasar bila dikelola dengan tepat. Merek mengandung janji perusahaan untuk 

secara konsisten memberikan cirri, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli 

(Durianto, Sugiarto, dan Budiman, 2004:2).  

 

 

Menutur American Marketing Association, definisi merek adalah sebagai 

berikut: 

”Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi 

dari hal-hal tersebut. Tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasikan 

produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang 

dihasilkan oleh pesaing” (Rangkuti, 2002:1).  

 Merek dapat juga dibagi dalam pengertian lainnya seperti: 
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a. Brand name (nama merek) yang merupakan bagian yang dapat diucapkan. 

Misalnya: Pepsodent, BMW, Toyota, dan sebagainya. 

b. Brand mark (tanda merek) yang merupakan sebagian dari merek yang 

dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain huruf 

atau warna khusus. Misalnya: simbol Toyota, gambar tiga berlian 

Mitsubishi. 

c. Trade mark (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian 

dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk 

menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi 

penjual dengan hak istimewanya untuk menggunakan nama merek (tanda 

merek). 

d. Copyright (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh 

undang – undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya 

tulis, karya musik, atau karya seni. (Rangkuti, 2002:2). 

Merek adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan feature, 

manfaat, dan jasa tertentu secara konsisten pada pembeli. Merek terbaik menjadi 

jaminan kualitas. Namun, pemberian nama atau merek suatu produk hendaknya 

tidak hanya merupakan suatu simbol, karena merek memiliki enam tingkat 

pengertian                        

a. Atribut 

Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan 

agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut–atribut apa saja 

yang terkandung dalam suatu merek. Contoh:BMW seri 7 merupakan 

merek mobil yang dirancang dengan kualitas tinggi, selalu menjaga 
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keamanan, bergengsi, berharga jual mahal serta dipakai oleh para senior 

eksekutif perusahaan multinasional. 

b. Manfaat 

Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak 

membeli atribut, mereka membeli manfaat. Produsen harus dapat 

menerjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional, maupun emosional. 

Atribut “aman” dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional, yaitu 

tidak perlu mengganti berbagai fungsi rem serta balon pelindung baik dari 

depan maupun dari samping kiri dan kanan. Manfaat fungsional ini dapat 

juga diterjemahkan kedalam manfaat emosional yaitu “Selama 

mengendarai BMW seri 7, saya merasa aman dan menyenangkan“. Selain 

itu, atribut– atribut lain juga harus dapat diterjemahkan menjadi manfaat 

yang dapat langsung dirasakan oleh konsumen. 

c. Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang 

memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang 

berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 

d. Budaya 

Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya Mercedes mewakili 

budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang 

efisien, dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. 

e. Kepribadian 
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Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para 

penggunanya. Jadi, diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian 

si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang ia gunakan. 

f. Pemakai  

Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah 

sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang–orang terkenal 

untuk penggunaan mereknya. Misalnya, untuk menggambarkan orang 

yang sukses selalu menggunakan BMW seri 7 (Rangkuti, 2002:3-4). 

 

B. Manfaat Merek 

 Keberadaan merek bermanfaat bagi pembeli, perantara, produsen maupun 

publik. Bagi pembeli, merek bermanfaat untuk menceritakan mutu, dan membantu 

memberi perhatian terhadap produk– produk baru yang mungkin bermanfaat bagi 

mereka.  

 Bagi masyarakat, merek bermanfaat dalam tiga hal. Pertama, pemberian 

merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten. Kedua, 

meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyeiakan informasi 

tentang produk dan tempat membelinya. Ketiga, meningkatkan inovasi–inovasi 

produk baru, karena produsen terdorong menciptakan keunikan–keunikan baru 

guna mencegah peniruan dari pesaing. 

 Bagi penjual, merek bermanfaat dalam empat hal. Pertama, memudahkan 

penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah–masalah yang timbul. Kedua, 

memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas produk. 

Ketiga, memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan 
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menguntungkan. Keempat, membantu penjual untuk melakukan segmentasi pasar 

(Kotler dalam Simamora, 2002:3-4). 

 Merek merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen maupun 

produsen. Dari sisi konsumen, merek mempermudah pembelian. Bila tidak ada 

merek, konsumen harus mengevaluasi semua produk yang tidak memiliki merek 

setiap kali mereka akan melakukan pembelian. Merek juga membantu 

meyakinkan konsumen bahwa mereka akan mendapatkan kualitas yang konsisten 

ketika mereka membeli produk tersebut. 

 Dari sisi produsen, merek dapat dipromosikan. Merek dapat dengan 

mudah diketahui ketika diperlihatkan atau ditempatkan dalam suatu display. 

Selain itu, merek dapat dipakai untuk mengurangi perbandingan harga, karena 

merek adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

membandingkan produk-produk sejenis yang berbeda (Rangkuti, 2002:5).       

 

 

 

 

  

C. Pengertian Ekuitas Merek 

 David A. Aaker menyatakan bahwa merek memberikan “nilai” sehingga 

total produk yang “bermerek” baik menjadi lebih tinggi dibandingkan produk 

yang dinilai semata-mata secara objektif. Salah satu pertimbangan yang dapat 

dikemukakan adalah reputasi tinggi meek yang baik tentunya tidak jatuh dari 

langit tetapi dibangun melalui proses yang bahkan tidak jarang memakan waktu 
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ratusan tahun. Jika perkembangan merek itu memerlukan usakha sedemikian rupa, 

maka wajarlah muncul kompensasi tambahan nilai. Aaker menyebit nilai tersebut 

ekuitas merek (brand equity), (Durianto, Sugiarto, dan Budiman, 2004:1). 

 Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan 

dengan suatu merek, nama atau simbolnya, yang dapat menambah atau 

mengurangi nilaiyang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan 

atau para pelanggan perusahaan (Aaker, 1997: 22-23). 

Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan merek kepada produk. 

Ekuitas itu dianggap ada jika merek itu memberikan nilai tambah, jika tidak 

memberikan nilai tambah apalagi jika dapat mengurangi nilai produk berarti tidak 

ada ekuitas merek (Hana dan Wozniak dalam Bilson Simamora, 2002:49). 

 

D. Manfaat Ekuitas Merek   

 Nilai ekuitas merek bisa berpengaruh kepada konsumen maupun 

perusahaan. Ekuitas merek dapat menambah atau mengurangi nilai produk bagi 

konsumen. Konsumen dibantu dalam menafsirkan, memproses, dan 

menyampaikan informasi mengenai produk dan merek. Ekuitas merek juga dapat 

mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam emgngambil keputusan 

pembelian (baik itu karena pengalaman masa lalu dalam menggunakannya 

maupun kedekatan dengan merk dan karakteristiknya). Yang lebih penting lagi 

adalah kenyataan bahwa persepsi kualitas dan asosiasi merek bisa meningkatkan 

kepuasan konsumen dalam menggunakan produk. 

 Bagi perusahaan, ekuitas merek memiliki potensi untuk menambah nilai 

dengan lima cara, yaitu: 
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a. Ekuitas merek dapat memperkuat program memikat para konsumen baru, 

atau merangkul kembali konsumen lama. 

b. Empat dimensi ekuitas merek yang terakhir dapat menguatkan loyalitas 

merek. Persepsi kualitas, asosiasi merek, dan nama yang terkenal dapat 

memberikan alasan untuk membeli dan dapat mempengaruhi kepuasan 

penggunaan. 

c. Ekuitas merek memungkinkan margin yang lebih tinggi dengan menjual 

produk pada harga optimum (premium pricing) dan mengurangi 

ketergantungan pada promosi. 

d. Ekuitas merek dapat memberikan landasan pertumbuhan dengan 

melakukan perluasan merek. 

e. Ekuitas merek dapat memberi dorongan bagi saluran distribusi (Bilson 

Simamora, 2002:48). 

Merek yang kuat (ekuitas merek) memperoleh manfaat berikut : 

a. Loyalitas memungkinkan terjadinya pembelian/transaksi berulang atau 

jika konsumen tersebut merupakan commited buyer, tidak hanya terhenti 

pada pembelian ulang, namun konsumen tersebut juga dapat 

menganjurkan/ merekomendasikannya kepada orang lain. 

b. Merek yang kuat memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang lebih 

tinggi (premium), yang berarti margin yang lebih tinggi bagi perusahaan. 

c. Merek yang kuat akan memberikan kredibilitas pada produk lain yang 

menggunakan merek tersebut. 

d. Merek yang kuat memungkinkan return yang lebih tinggi. 
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e. Merek yang kuat memungkinkan diferensiasi relatif dengan pesaing yang 

jelas, bernilai dan berkesinambungan. 

f. Merek yang kuat memungkinkan fokus internal yang jelas. 

g. Merek yang kuat, dapat menciptakan toleransi konsumen terhadap 

kesalahan produk atau perusahaan, melalui loyalitas yang tinggi terhadap 

merek tersebut. 

h. Merek yang kuat menjadi faktor yang menarik karyawan–karyawan 

berkualitas, sekaligus mempertahankan karyawan–karyawan (yang puas). 

i. Merek yang kuat dapat menarik konsumen untuk hanya menggunakan 

faktor merek dalam pengambilan keputusan pembelian (Davis dalam 

Simamora, 2002:50-51). 

 

E.  Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

      1.  Pengertian kesadaram merek  (Brand Awareness) 

 Kesadaran (awareness) menggambarkan keberadaan merek didalam 

pikiran konsumen, yang dapat menjadi penentu dalam beberapa katagori dan 

biasanya mempunyai peranan kunci dalam brand equity. Meningkatkan 

kesadaran adalah suatu mekanisme untuk memperluas pasar merek. Kesadaran 

juga mempengaruhi persepsi dan tingkah laku. Kesadaran merek merupakan 

key of  brand asset atau kunci pembuka untuk masuk ke elemen lainnya. Jadi 

jika kesadaran itu sangat rendah maka hampir dipastikan bahwa ekuitas 

mereknya juga rendah (Durianto, Sugiarto, dan Budiman, 2004:6). 
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 Kesadaran merek adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kaatagori tertentu (Aaker, 1997:90). 

 Kesadaran merek membutuhkan jangkauan yang kontunum 

(continuum ranging) dari perasaan yang tak pasti bahwa merek tertentu 

dikenal, menjadi keyakinan bhwa produk tersebut merupakan satu-satunya 

dalam kelas produk bersangkutan. 

 

2.  Peran Brand Awareness dalam Brand Equity 

 menurut durianto, sugiarti, dan Budiman (2004:7-8) peran brand 

awareness terhadap brand equity dalam kaitanyya untuk menciptakan nilai: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Keterangan: 

Kesadaran merek 

Mempertimbangkan merek 

Substansi/komitmen 

Familier rasa suka 

Jangkar yang enjadi cantolan asoasosiasi  

1. Gambar 2.1 

2. Nilai-nilai kesadaran merek  

(Sumber: Durianto, Sugiarto, Budiman, 2004:7) 
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a. Jangkar yang enjadi cantolan asoasosiasi  artinya suatu merek dapat 

digambarkan seperti suatu jangkar dengan beberapa rantai. Rantai 

menggambarkan asosiasi dari merek tersebut. 

b. Familier/rasa suka artinya dengan mengenal merek akan menimbulkan 

rasa terbiasa terutama untuk produk-produk yang bersifat low involvement                  

(keterlibatan rendah). Suatu kebiasaan dapat menimbulkan keterkaitan 

kesukaan yang kadang-kadang dapat menjadi suatu pendorong dalam 

membuat keputusan. 

c. Substansi atau komitmen. Kesadaran akan nama dapat menandakan 

keberadaan, komitmen, dan inti yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Secara logika, suatu nama dikenal karena beberapa alasan, 

mungkin karena program iklan perusahaan yang ekstensif, jaringan 

distribusi yang luas, eksistensi yang sudah lama dalam industri, dll. Jika 

kualitas dua merek sama, brand awareness akan menjadi faktor yang 

menentukan dalam keputusan pembelian konsumen. 

d. Mempertimbangkan merek. Langkah pertama dalam suatu proses 

pembelian adalah menyeleksi dari suatu kelompok merek-merek yang 

dikenal untuk dipertimbangkan merek mana yang akan diputuskan dibeli. 

Merek yang memiliki Top of Mind yang tinggi mempunyai nilai yang 

tinggi. Jika suatu merek tidak tersimpan dalam ingatan, merek tersebut 

tidak dipertimbangkan di benak konsumen. 

 

 

2. Cara Mencapai Kesadaran Merek 
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 Meraih kesadaran baik dalam tingkat pengenalan maupun pengingatan 

kembali, melibatkan dua tugas: mendapatkan identitas merek dan mengaitkannya 

pada kelas produk tertentu (Aaker, 1997:105-106)  

Agar brand awareness dapat dicapai dan diperbaiki dapat ditempuh 

dengan beberapa cara berikut: 

a. Pesan yang disampaikan harus mudah diingat dan tampil beda 

dibandingkan dengan lainnya serta harus ada hubungan antara merek 

dengan kategori produknya. 

b. Memakai slogan atau jingle lagu yang menarik, sehingga dapat 

membantu konsumen untuk mengingat merek. 

c. Jika produk memiliki simbol, hendaknya simbol yang dipakai dapat 

dihubungkan dengan mereknya. 

d. Perluasan nama merek dapat dipakai agar merek semakin banyak diingat 

pelanggan. 

e. Brand awareness dapat diperkuat dengan memakai suatu isyarat yang 

sesuai dengan kategori produk, merek, atau keduanya. 

f. Melakukan pengulangan untuk meningkatkan pengingatan karena 

membentuk ingatan lebih sulit dibandingkan membentuk pengenalan. 

 

 

 

 

 

F.  Asosiasi Merek (Brand Association) 
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   1. Pengertian Asosiasi Merek (Brand Association) 

  Menurut Aaker (1997:160), asosiasi merek adalah segala hal yang 

berkaitan dengan ingatan mengenai merek. Menurut Rangkuti (2002:43) 

asosiasi itu tidak hanya ada / eksis, namun juga memiliki tingkat kekuatan. 

Keterkaitan pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak 

pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikannya. Berbagai 

asosiasi yang diingat konsumen dapat dirangkai sehingga membentuk citra 

tentang merek atau brand image di dalam benak konsumen. Brand image itu 

sendiri berarti sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak 

konsumen. Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung 

memiliki konsistensi terhadap brand image atau hal ini disebut juga dengan 

kepribadian merek (brand identity). Selanjutnya jika konsumen menganggap 

apabila merek tertentu berbeda secara fisik dari merek pesaing, maka citra 

merek tersebut akan melekat secara terus–menerus sehingga dapat 

membentuk kesetiaan terhadap merek tertentu (loyalitas merek).  

 

 2. Keuntungan Asosiasi Merek  

  Terdapat lima keuntungan asosiasi merek dikemukakan oleh 
Rangkuti (2002:44), yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Diferensiasi/posisi 

membantu proses penyusunan informasi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Keterangan : 

a. Dapat membantu proses penyusunan informasi, yaitu dapat membantu 

memberikan sekumpulan fakta dan spesifikasi yang dapat dengan 

mudah dikenal oleh konsumen. 

b. Perbedaan. Asosiasi dapat memberikan landasan yang penting bagi 

usaha pembedaan satu merek dengan merek yang lain. 

c. Alasan untuk membeli. Asosiasi merek sangat membantu para 

konsumen untuk mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut 

atau tidak. 

d. Penciptaan sikap atau perasaan positif. Asosiasi merek dapat 

merangsang perasaan positif yang pada akhirnya juga akan berdampak 

positif pada produk yang bersangkutan. 

Asosiasi merek 

Menciptakan sikap/perasaan positif 

Alasan untuk membeli 

3. Gambar 2.2 

4. Nilai-nilai asosiasi merek  

(Sumber:Rangkuti, 2002:43) 

Basis perluasan 
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e. Landasan untuk perluasan. Asosiasi merek dapat menghasilkan 

landasan bagi suatu perluasan merek, yaitu dengan menciptakan rasa 

kesesuaian antara suatu merek dengan sebuah produk baru. 

3. Tipe-tipe Brand Association 

Menurut Aaker (1997:166-191), asosiasi-asosiasi yang terkait dengan 

suatu merek umumnya dihubungkan dengan berbagai hal berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

a. Products attributes 

Merek 

Nama &  

simbol 

Barang-barang 
tak berwujud 

Manfaat bagi 
pelanggan 

Harga relatif 

Pengguna 
/aplikasi 

Pengguna 
/pelanggan 

Orang tersohor 
/biasa 

Gaya 
hidup/personalitas 

Kelas produk 

kompetitior 

Negara 

/wil. 

Atribit 
produk 

5. Gambar 2.3 

6. Tipe-tipe asosiasi merek  

(Sumber:Aaker, 1997:169) 
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Mengasosiasikan atribut atau karakteritik suatu produk merupakan 

strategi positioning yang paling sering digunakan. Mengembangkan 

asosiasi semacam ini efektif karena jika atribut tersebut bermakna, 

asosiasi dapat secara langsung diterjemahkan dalam suatu alasan 

pembelian suatu merek. 

b. Intangibles attributes ( Atribut tak berwujud ) 

Suatu faktor tak berwujud merupakan atribut umum, seperti halnya persepsi 

kualitas, kemajuan teknologi, atau kesan nilai yang mengihtisarkan serangkaian 

atribut yang objektif. 

c. Customer’s benefit ( Manfaat bagi pelanggan) 

Manfaat bagi pelanggan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1)    Rational benefits (Manfaat rasional), yaitu manfaat yang berkaitan  

erat atribut dari produk yang dapat menjadi bagian dari proses 

pengambilan keputusan yang rasional. 

2)   Psychological benefits (Manfaat psikologis), yaitu manfaat yang   

dapat berupa konsekuensi ekstrem dalam proses pembentukan 

sikap, berkaitan dengan perasaan yang ditimbulkan ketika 

membeli atau menggunakan merek tersebut. 

d. Relatif price (Harga relatif) 

Evaluasi terhadap suatu merek di sebagian kelas produk ini, akan diawali 

dengan penentuan posisi merek tersebut dalam satu atau dua dari tingkat harga. 

e. Application (Penggunaan) 

Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan merek tersebut dengan 

suatu penggunaan atau aplikasi tertentu. 
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f. User/Customer (Pengguna/pelanggan) 

Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan sebuah merek dengan sebuah 

tipe pengguna atau pelanggan dari produk tersebut. 

g. Celebrity/person (Orang terkenal/khalayak) 

Mengaitkan orang terkenal atau artis dengan sebuah merek dapat 

mentransfer asosiasi kuat yang dimiliki oleh orang terkenal pada merek 

tersebut. 

h. Life style/personality (Gaya hidup/kepribadian) 

Asosiasi sebuah merek dengan gaya hidup dapat diilhami oleh asosiasi 

para pelanggan merek tersebut dengan aneka kepribadian dan 

karakteristik gaya hidup yang hampir sama. 

i. Product class (Kelas produk) 

Mengasosiasikan sebuah merek menurut kelas produknya. 

j. Competitors (Para pesaing) 

Mengetahui pesaing dan berusaha untuk menyamai atau bahkan 

mengungguli pesaing. 

k. Country/geographic area (Negara/wilayah geografis) 

Sebuah negara dapat menjadi simbol yang kuat asalkan memiliki 

hubungan yang erat dengan produk, bahan, dan kemampuan. 

 

 

G.  Kesan Kualitas (Perceived Quality) 

1. Pengertian Kesan Kualitas (Perceived Quality) 
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  Kesan kualitas bisa didefinisikan sebaga persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan 

berkaitan dengan maksud yang diharapkan (Aaker, 1997:124).  

  Kesan kualitas memberikan nilai dalam beberapa bentuk manfaat / 

keuntungan, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Keterangan: 

a. Alasan untuk membeli 

Kesan kualitas 

Minat saluran distribusi 

Harga optimum 

Diferensiasi/posisi 

Alasan untuk membeli 

7. Gambar 2.4 

8. Nilai-nilai kesan kualitas 

(Sumber:Durianto, Sugiarto, dan Budiman, 2004:16) 

Perluasan merek 
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Konsumen seringkali tidak termotivasi untuk mendapatkan dan 

menyaring informasi yang mungkin mengarah pada objektiviasnya 

mengenai kualitas 

b. Diferensiasi/ posisi 

Apakah merek tersebut super optimum, optimum, bernilai, atau 

ekonomis. 

c. Harga optimum 

Harga optimum  bisa meningkatkan laba dan atau memberikan sumber 

daya untuk reinvestasi pada merek tersebut. 

d. Minat saluran distribusi 

Pos saluran distribusi dimotivasi untuk menyalurkan merek-merek 

yang diminati oleh konsumen. 

e. Perluasan merek 

Sebuah merek yang kuat dalam hal persepsi kualitas dapat 

dieksploitasi untuk meluaskan diri lebih jauh, dan akan mempunyai 

peluang sukses yang lebih besar dibandingkan merek dengan persepsi 

kualitas yang lemah. 

 2. Yang mempengaruhi kesan kualitas untuk produk 

  Menurut Aaker (1997:134-136), dimensi kesan kualitas dibagi 

menjadi tujuh, yaitu: 

 

 

a. Kinerja: Melibatkan berbagai karakteristik operasional utama. 
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Pembeli yang puas                                      

dengan biaya peralihan 

b. Pelayanan: Mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada 

produk tersebut. 

c. Ketahanan: Mencerminkan umur ekonomis dari produk tersebut. 

d. Keandalan: Konsistensi dari kinerja  yang dihasilkan dari suatu produk 

dari suatu pembelian ke pembelian berikutnya. 

e. Karakteristik produk: Bagian-bagian tambahan dari produk (feature) 

f. Kesesuaian dengan spesifikai: Merupakan pandangan mengenai 

kualitas proses manufaktur (tidak ada cacat produk) sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ditentukan dan teruji. 

g. Hasil: Mengarah pada kualitas yang dirasakan yang melibatkan enam 

dimensi sebelumnya. 

 

H. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

1.  Pengertian Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Kepuasan adalah pengukuran secara langsung bagaiman konsumen 

tetap loyal pada suatu merek. Kepuasan terutama menjadi pengukuran di 

bisnis jasa. Sementara itu loyalitas merupakan hasil akumulasi pengalaman 

penggunaan produk (Durianto, Sugiarto, dan Budiman, 2004:19).  

 

2. Tingakatan Loyalitas Merek  

 Loyalitas merek adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu 

merek. Terdapat lima tingkatan loyalitas merek (Aaker, 19976:57): 

  

                                                     pembeli  
                                                       komit 

                    menyukai merek 
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                   menganggap merek  
                     sebagai sahabat 
  

 
 
 
 

 
                  

 
 
 

 
              Gambar 2.5 
       Piramida Loyalitas 
                (Sumber: Aaker, 1997:57) 

 

Keterangan:  

a. Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak 

loyal/sama sekali tidak tertarik pada merek–merek apapun yang 

ditawarkan. Dengan demikian merek memainkan peran yang 

sangat kecil dalam keputusan pembelian. Jenis konsumen seperti 

ini, suka berpindah–pindah merek atau disebut tipe konsumen 

switcher atau price buyer, dimana konsumen lebih memperhatikan 

harga di dalam melakukan pembelian. 

b. Tingkat kedua adalah pembeli merasa puas dengan produk yang ia 

gunakan, atau minimal konsumen tidak kecewa dengan produk 

tersebut. Dengan kata lain, tidak terdapat dimensi kektidakpuasan 

yang cukup memadai untuk mendorong suatu perubahan, terutama 

apabila pergantian ke merek lain memerlukan suatu tambahan 

biaya.Pembeli/konsumen tipe ini dapat disebut pembeli tipe 

kebiasaan (habitual buyer). 

c. Tingkat ketiga adalah orang–orang/konsumen–konsumen yang 

merasa puas, namun mereka kepuasan tersebut memerlukan suatu 

Berpindah-pindah/peka terhadap perubahan harga tidak ada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



tambahan biaya peralihan (switching cost) sehubungan dengan 

upayanya untuk melakukan pergantian ke merek lain.Kelompok ini 

biasanya disebut dengan konsumen loyal yang merasakan adanya 

suatu pengorbanan apabila ia melakukan pergantian ke merek lain. 

Tipe pembeli seperti ini disebut dengan satisfied buyer. 

d. Tingkat keempat adalah konsumen benar–benar menyukai merek 

tersebut. Pilihan mereka terhadap suatu merek dilandasi pada suatu 

asosiasi,seperti simbol,rangkaian pengalaman dalam menggunakan 

merek tersebut maupun kesan kualitas yang tinggi. Tipe pembeli 

seperti ini disebut dengan sahabat merek, sebab terdapat perasaan 

emosional dalam menyukai merek (liking the brand). 

e. Tingkat teratas adalah para pelanggan atau konsumen yang setia. 

Konsumen tipe ini memiliki kebanggaan dalam menemukan atau 

menjadi pengguna suatu merek. Merek tersebut sangat penting bagi 

mereka baik dari segi fungsinya, maupun sebagai ekspresi 

mengenai siapa mereka sebenarnya (commited buyer). 

 

3.  Nilai Loyalitas Merek 

 Durianto, Darmadi dan Budiman (2004:21) mengatakan  loyalitas 

merek yang dimiliki oleh konsumen yang ada mewakili suatu aset yang 

strategis jika dikelola dengan baik, sebab memberikan nilai kepada perusahaan 

sebagai berikut: 
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a. Dapat mengurangi biaya pemasaran, sebab biaya untuk 

mempertahankan konsumen lebih murah jika dibandingkan dengan 

biaya untuk mendapatkan pelanggan baru. 

b. Dapat meningkatkan perdagangan. Hal ini berkaitan dengan pihak 

pengecer, yang meyakini para pelanggan akan mencantumkan merek 

tersebut dalam daftar belanjaan mereka, sehingga para pengecer tidak 

segan–segan untuk memajang merek tersebut pada rak–rak yang 

dimilikinya. 

c. Dapat mengikat customer baru, melalui meciptakan kesadaran 

kembali, maupun meyakinkan kembali. 

d. Dapat memberikan kecepatan waktu merespon dari perusahaan dalam 

menghadapi pesaing. 

 

4. Strategi yang Dapat Dilakukan untuk menciptakan dan memelihara 

Loyalitas Merek 

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

loyalitas merek (Aaker, 1997:74:82) : 

a. Memperlakukan pelanggan dengan layak 

Menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan, 

dapat dilakukan dengan cara memelihara relationship marketing yang 

baik dengan para pelanggan. 

b. Menjalin kedekatan dengan pelanggan. 

 Menjaga kedekatan dengan pelanggan secara berkesinambungan. 

Misalnya dengan membentuk suatu keanggotaan. 
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c. Mengukur/mengelola keputusan pelanggan. 

Menciptakan biaya peralihan yang tinggi yang mampu menyulitkan konsumen 

untuk berpindah merek. Langkah ini digunakan untuk “mengikat” konsumen 

agar tidak beralih ke merek pesaing. 

d. Menciptakan biaya peralihan 

Memberikan imbalan atas loyalitas pelanggan. Misalnya dengan 

memberi hadiah/reward kepada pelanggan. 

e. Memberikan ekstra. 

 Memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggan. 

 

I.  Keputusan Pembelian 

 Pengertian keputusan pembelian menurut Swastha (1995:251) yaitu 

mengidentifikasikan semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan persoalan 

itu dan menilai pilihan-pilihan secara sistematis dan objektif serta sasaran-

sasarannya yang menentukan keuntungan serta kerugiannya masing-masing. 

 Tahap-tahap proses keputusan pembelian dapat digambarkan dalam 

sebuag model dibawah ini (Kotler, 2000:170): 

 

 

  

 

 

                                             Gambar 2.6 
                        Model lima tahap proses pembelian 
                                  (Sumber:Kotler, 2000:170) 

 

Pengenalan 
masalah 

Pencarian 
informasi 

Penilaian 
alternatif 

Keputusan 
membeli 

Perilaku setelah 
membeli 
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 Keterangan : 

1. Pengenalan Masalah (ProblemRrecognition). 

Proses membeli dimulai dengan ppengenalan masalah atau kebutuhan. 

Pembeli menyadari suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya dan 

keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh 

rangsangan dari dalam diri pembeli atau luar. 

2. Pencarian Informasi. 

Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan atau 

mungkin tidak mencari informasi yang lebih bayak. Jika dorongan 

konsumen adalah kuat, dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu 

tersedia, maka konsumen akan membeli objek itu. Jika tidak , kebutuhan 

konsumen itu tinggal mengendap dalam ingatannya. 

3. Penilaian Alternatif 

Setelah melakukan pencarianinformasi sebanyak mungkin tentang banyak 

hal, selanjutnya konsumen harus melakukan penilaina tentang beberapa 

alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. Penilaian ini 

tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sumber-sumber yang dimiliki oleh 

konsumen (waktu, uang, dan informasi) maupun resiko keliru dalam 

penilaian. 

4. Keputusan Membeli 

Setelah tahap-tahap awal tadi telah dilakukan, sekarang tiba saatnya bagi 

pembeli untuk menentukan pengambilan keputusan apakah jadi membeli 

atau tidak terhadap keputusan yang menyangkut jenis produk, bentuk 

produk, mere, penjual, kualitas, dan sebagainya. 
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5. Perilaku Setelah Pembelian 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan atau tidak ada kepuasan. Ada kemungkinan bahwa 

pembeli memiliki ketidakpuasan setelah melakukan pembelian. Untuk 

mencapai keharmonisan dan meminimumkan kepuasan pembeli harus 

mengeluarkan waktu lebih banyak lagi untuk melakukan evaluasi sebelum 

membeli.  

 

J.  Kerangka Pemikiran          

 

     EKUITAS MEREK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Gambar 2.7 
                                Konsep Ekuitas Merek 

                                               (Sumber:Gambar Diolah, 2005) 

 

Brand Awareness 

Brand association 

Perceived Quality 

Brand Loyalty 

 

KEPUTUSAN 
PEMBELIAN 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 Keterangan : 

  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (dependen) adalah Keputusan Pembelian, 
sedangkan yang menjadi variabel bebas (independen) adalah Ekuitas Merek yang terdiri dari Brand Awareness, Brand 
Association, Perceived Loyalty, dan Brand Loyalty.  Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis ingin mengetahi apakah 
keempat variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh terhadap Keputusan Pembelian.  

  

J.  Penelitian Terdahulu 

 Secara umum, penelitian-penelitian tentang ekuitas merek, juga pernah 

dilakukan, antara lain: 

1. R. FX. Heru Sukendro (2002) 

  Judul: Analisis Faktor-Faktor Ekuitas Merk Berbasis Konsumen Yang 

Mempengaruhi Intensitas Pembelian “Simpati“ dan “Kartu 

Halo“.Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini adalah 

variabel kesadaran merek (brand awareness), kualitas persepsi 

(perceived quality), loyalitas, dan ukuran perilaku pasar, sedangkan 

untuk variabel dependennya adalah intensitas pembelian “Simpati” 

dan “Halo”. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda, dan hasilnya adalah dari semua variabel independennya 

berpengaruh secara parsial terhadap intensitas pembelian “Simpati” 

dan “Halo”, namun variabel independen yang paling dominan 

/signifikan adalah variabel kesadaran merek (brand awareness). 

Dan secara keseluruhan, faktor-faktor ekuitas merek (variabel-

variabel independen) tersebut mempengaruhi intensitas pembelian 

“Simpati” dan “Halo” sebesar 63%,sedangkan sisanya 37% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain faktor-faktor ekuitas merek 

tersebut. 

2. Lanny Aditya (2003) 
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 Judul : Analisis Ekuitas Merek Rumah Sakit Islam Surakarta (Studi pada 

masyarakat Sukoharjo). 

   Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

variabel kesadaran merek (Brand Awareness), persepsi kualitas 

(Perceived Quality), asosiasi merek(Brand Association), dan 

loyalitas merek (Brand Loyalty). Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu 

statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini, untuk brand 

awareness, RSIS menempati posisi top of mind awareness. Untuk 

brand association, yang memperkuat brand identity dari RSIS 

adalah rumah sakit yang nyaman, islami, dan rumah sakit yang 

lokasinya mudah dijangkau.Untuk kesan kualitasnya menunjukkan 

bahwa RSIS memiliki performance yang lebih rendah daripada 

importance-nya. Dan untuk brand loyalty, switcher 13,33%, 

habitual buyer 95,33%, satisfied buyer 99,33%, liking the brand 

98,67%, dan comitted buyer 55,33%. 

 

 

 

 

L.  Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara atau jawaban teoritis atas masalah 

penelitian atau berupa pernyataan sementara tentang pengaruh atau hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Hipotesis tersebut harus dapat diuji kebenarannya 
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melalui pengumpulan dan penganalisaan data. Dalam penelitian ini disajikan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga terdapat pengaruh variabel-variabel Ekuitas Merek (Brand 

Awareness, Brand Association, Perceived Loyalty, dan Brand Loyalty) 

terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap handphone Nokia, baik 

secara parsial maupun bersama-sama. 

2. Diduga variabel Kesadaran Merek (Brand Awareness) merupakan variabel 

yang paling mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada 

handphone merek Nokia 

2. BAB III 

3. METODE PENELITIAN 

 
 
 
A. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa yang memiliki handphone 

(HP) di Fakutas Ekonomi UNS Surakarta. Metode pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode dengan berdasar pada metode 

survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.   

 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling. 

1.  Populasi 

 Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan–satuan/individu– 

individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto dan Pangestu, 
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1996:107). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mempunyai 

handphone di Fakultas Ekonomi UNS Surakarta. 

2.  Sampel 

   Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Djarwanto dan 

Pangestu, 1996:108). Oleh karena jumlah populasi mahasiswa yang 

mempunyai handphone di Fakultas Ekonomi tidak diketahui, maka 

pengambilan sampel menggunakan Non Probability Sampling. Menurut 

Djarwanto dan Pangestu (1996:158) penentuan jumlah sampel jika populasi 

tidak terbatas/tidak diketahui, maka sampel dapat dihitung dengan rumus:  
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Keterangan : 

n =  jumlah sampel 

Z =  angka yang menunjukkan penyimpangan suatu nilai variabel dari  

mean dihitung dalam deviasi standard tertentu. 

E =  error (kesalahan) 

Dari nilai a (Level of Significance) yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 0,05 diharapkan bahwa besarnya kesalahan dalam 

penggunaan sampel (kesalahan sampling) tidak lebih dari 10%. Dengan rumus 

diatas jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut: 
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Jumlah sampel hasil perhitungan di atas adalah 96,04. Agar sampel 

dapat mewakili populasi maka jumlah sampel yang digunakan minimal 96,04 

orang. Pada penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 100 responden dan 

jumlah tersebut diperkirakan sudah dapat mewakili populasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa yang memiliki handphone di Fakultas 

Ekonomi UNS Surakarta. 

3. Teknik Penganmbilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel menggunakan salah satu metode Non 

Probability Sampling, yaitu Convenience Sampling, dimana anggota populasi 

dapat dengan mudah dipilih sebagai sampel. Setiap mahasiswa yang memiliki  

handphone dan berada di Fakultas Ekonomi UNS Surakarta dapat dengan 

mudah dijadikan sebagai anggota sampel dengan cara menyebar kuesioner 

kepada setiap mahasiswa. 

  

C. Pengukuran Variabel  dan Definisi Operasional  

1. Teknik Pengukuran Variabel 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan 

jenis pertanyaan tertutup. Untuk pertanyaan variable independent skala untuk 

mengetahui perilaku responden melibatkan serangkaian pertanyaan sikap 
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responden apakah setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan. Skala ini 

merupakan skala ordinal, skala ini mengurutkan data dari tingkat yang paling 

rendah ke tingkat yang paling tinggi atau sebaliknya. Format jawaban tipe 

Likert dengan menggunakan skala empat tingkat yang terdiri dari sangat 

setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju untuk pertanyaan variabel 

dependen merupakan variabel dummy yang terdiri dari Nokia dan Selain 

Nokia. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang bersifat memberikan arti kepada 

suatu variabel dengan menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan 

yang   perlu untuk mengukur  variabel  tersebut.   Definisi operasional ini akan 

memberikan batasan atau ciri suatu variabel dengan merinci hal-hal 

yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut. Jadi 

dalam definisi operasional ini harus dirinci ciri-ciri yang akan diteliti dan 

bagaimana mengamatinya. Sebelum definisi operasional dibuat, terlebih dulu 

menjelaskan variabel secara konseptual. 

a. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah keputusan pembelian.  

  Pengertian keputusan pembelian menurut  Swastha 

(1995:251) yaitu mengidentifikasikan semua pilihan yang mungkin untuk 

memecahkan persoalan itu dan menilai pilihan-pilihan secara sistematis 

dan obyektif serta sasaran-asarannya yang menentukan keuntungan serta 
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kerugiannya masing-masing. Indikatornya adalah produk HP yang dibeli 

terakhir. 

b.     Variabel Independen (Variabel Bebas) 

 Variabel independen merupakan variabel yang diharapkan 

mempengaruhi variabel terikat. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur ekuitas merek handphone Nokia ini adalah brand awareness, 

brand assosiation, percevied quality, dan brand loyalty. 

1). Brand Awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli   untuk 

mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu 

 kategori produk tertentu. Indikatornya produk yang familier (tidak 

asing),  dikenal, diingat, yang sering dilihat/dengar di iklan baik 

cetak maupun elektronik. 

2). Brand Assosiation adalah segala kesan yang muncul di benak 

seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. 

Indikatornya adalah kecanggihan, purna jual, harga, model, kualitas, 

dan merek yang terkenal. 

  3).  Perceived Quality adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan 

dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Indikatornya adalah 

kinerja, pelayanan, ketahanan, keandalan, karakteristik produk, 

kesesuaian dengan spesifikasi, hasil. 

4). Brand Loyalty merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada 

sebuah merek. Indikatornya adalah penganti (switcher), kebiasaan 
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(habiual buyer), kepuasan (satisfied buyer), menyukai merek (likes 

the brand), dan menyarankan (commited buyer). 

 

Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan berupa 

kuesioner serta pengamatan langsung. Kuesioner yang digunakan disini, berisi 

daftar – daftar pertanyaan yang menggambarkan informasi yang ingin diketahui 

dari konsumen/masyarakat , dimana dalam kuesioner ini digunakan skala Likert. 

Untuk menghindari kesulitan responden dalam melakukan penilaian, maka nilai 

tengah atau netral dihilangkan. Sehingga skala Likert yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya menggunakan skor 1 sampai 4, dimana untuk pembagiannya 

adalah sebagai berikut: 

Untuk variabel independen masing-masing penilaian diberi bobot 

sebagai berikut: 

v Jawaban “Sangat Setuju” diberi skor 4,  

v Jawaban “Setuju” diberi skor 3,  

v Jawaban “Tidak Setuju” diberi skor 2, dan 

v Jawaban “Sangat Tidak Setuju” diberi skor 1 untuk setiap 

pernyataan. 

Untuk variabel dependen karena dummy penilaian diberi bobot : 

v Jawaban “Setuju” diberi skor 1,  

v Jawaban “Tidak Setuju” diberi skor 0. 
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4. E. Sumber Data 

Ada dua sumber data yang digunakan yaitu : 

a. Data primer (data konsumen) yaitu data yang dikumpulkan dan diolah 

sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, misalnya dari 

studi pustaka dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. 

 

 

 

5. F.  Metode Pengumpulan Data 

a.   Kuesioner 

Yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden dan 

responden memilih alternatif jawaban yang sudah tersedia. Responden 

tidak diberi kesempatan menjawab yang lain diluar jawaban yang telah 

disediakan.  

b.   Wawancara 

Yaitu proses memperoleh keterangan dengan tanya jawab antara 

pewawancara dengan si penjawab atau responden yang berlandaskan 

pada tujuan penelitian.  

 

G. Metode Analisis Data 

1. Analisis Validitas Kuesioner 
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Validitas instrumen penelitian atau tingkat ketepatan instrumen penelitian 

adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data 

sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkannya. Validitas pengukuran 

berhubungan dengan kesesuaian dan kecermatan fungsi ukur dari alat yang 

digunakan. Dengan menggunakan instrumen penelitian yang memiliki 

validitas tinggi, maka hasil penelitian akan mampu menjelaskan masalah 

penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tinggi rendahnya validitas 

suatu angket dihitung dengan teknik korelasi Product Moment dengan rumus 

(Husein, 2002:213). 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Rxy  =  koefisien korelasi antara variable X dan Y 

n  =  jumlah sampel 

X  =  nilai total atribut 

Y  =  nilai dari variabel 

Apabila rhitung lebih besar dari rtabel, maka pengukuran tersebut adalah 

valid. 

 
2. Analisis Reliabilitas Kuesioner 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alah pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan sejauh mana 

rxy  = 
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hasil pengukuran tetep konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama. 

Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah indeks yang menunjukkan seberapa 

jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan. Untuk mengukur reliabilitas alat 

pengukuran yang digunakan adalah Teknik Alpha Cronbach, dengan 

rumus sebagai berikut: 
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( Husein, 2002: 207- 209 ) 

 

 

Keterangan: 

rtt =  Reliabilitasbilitas instrumen 

st2 =  variabel total 

Sst2 =  S variabel butir 

k =  banyaknya butir pertanyaan atau S soal 

Nilai r hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan 

nilai r tabel product moment. Tarif signifikansi ditetapkan dengan 

alpha 5%, jika dihitung nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka 

kuesioner dinyatakan reliabel. 

 

3. Analisis Regresi Berganda 

Alat ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y), dimana variabel independen terdiri lebih dari 

dua variabel. 
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Rumus umum dari regresi linier berganda ini adalah (Husein, 2002:307) :  

 

 

 

 

Keterangan : 

Y  =  kepuasan konsumen 

a =  bilangan konstan 

b =  koefisien regresi 

X1 = brand awareness,   

X2 = brand assosiation 

X3 = percevied quality 

X4 = brand loyalty 

e = error 

 

4. Uji t  (Pengujian secara individu) 

Uji t ini digunakan untuk menguji apakah variabel bebas brand awareness 

(X1), brand assosiation (X2),  perceived quality (X3), dan brand loyalty  (X4) 

secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak 

bebas yaitu keputusan pembelian (Y). Pengujian masing – masing koefisien 

regresi dipakai uji dua arah.  

Langkah-langkah pengujian: 

(1) Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  + e 
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Ho : bi  =  0  berarti tidak ada pengaruh yang signifikan secara 

parsial variabel independen (brand awareness, brand 

assosiation, perceived quality, dan brand loyalty) 

terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) 

Ha : bi ≠ 0 berarti ada pengaruh yang signifikan secara parsial 

variabel independen (brand awareness, brand 

assosiation, perceived quality, dan brand loyalty ) 

terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) 

(2) Menggunakan taraf signifikansi (a) = 0,05. 

 

 

(3) Kriteria pengujian  

Ho diterima dan Ha ditolak apabila –ttabel  £ thitung £ ttabel atau 

probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05. 

Ho ditolak dan Ha diterima apabila thitung > ttabel  atau probabilitas nilai 

t atau signifikansi < 0,05. 

(4) Perhitungan nilai t 

         

 

 

Keterangan : 

b1  =  koefisien regresi 

t = 
)( 1

1

bSe
b
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Se(b1) =  standar error koefisien regresi 

(5) Kesimpulan 

Jika thitung > ttabel  atau thitung  < -ttabel atau probabilitas nilai t atau 

signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya, jika –ttabel  £ thitung £ ttabel atau probabilitas nilai t atau 

signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 

 
5. Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen 

secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan 

dengan menggunakan level of signifikan sebesar 95% (a  = 5%) dan derajat 

kebebasan pembilang (n-k) dan penyebut (k-1) (Cooper dan Emory, 1999:86). 

Langkah-langkah pengujian: 

(1) Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0  berarti tidak ada pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama 

variabel independen (brand 

awareness, brand assosiation, 

perceived quality, dan brand loyalty) 
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terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian). 

Ha : b1 ¹ b2 ¹ b3 ¹ b4 ¹ 0 berarti ada pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama variabel 

independen (brand awareness, brand 

assosiation, perceived quality, dan 

brand loyalty) terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian). 

(2) Menggunakan taraf signifikansi (a) = 0,05 

(3) Kriteria pengujian 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila Fhitung £ Ftabel atau probabilitas 

nilai F atau signifikansi > 0,05 

Ho ditolak dan Ha diterima apabila Fhitung > Ftabel atau probabilitas 

nilai F atau signifikansi < 0,05 

(4) Perhitungan 

 
 

 

Keterangan : 

 
R2  =  koefisien determinasi 

n = jumlah sampel 

k = jumlah variabel independen 

 

(5) Kesimpulan 

)1/()1(
1/

2

2

---
-

=
knR

kR
F
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Jika Fhitung > Ftabel  atau probabilitas F atau signifikansi < 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama variabel independen terhadap dependen. Sebaliknya, 

jika Fhitung £ Ftabel atau probabilitas nilai F atau signifikansi > 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 

6. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi 

dalam variabel  dependen yang diterangkan oleh variabel independen secara 

bersama-sama. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien 

determinasi yang besarnya antara nol dan satu (0 £ R2 £ 1). Jika Koefisien 

determinasi mendekati satu, maka variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen dengan sempurna atau terdapat suatu kecocokan yang 

sempurna (variabel bebas yang dipakai dapat menerangkan dengan baik 

variabel tidak bebasnya). Namun jika koefisien determinasi adalah nol (0) 

berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Perhitungan koefisien determinasi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

R2  = koefisien determinasi 

 

å
å-= 2

2
2 1

yi

ei
R

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ei2 = nilai kuadrat residual 

yi2 = nilai kuadrat variabel dependen 

 
BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

 

 

A. Gambaran Umum Industri Telepon Seluler 

1. Sejarah Umum Telepon Seluler 

Sampai dengan pertengahan tahun 2005 telah berkembang empat generasi 

teknologi telekomunikasi telepon seluler, yaitu :  

a. Generasi pertama, diwakili oleh NMT (Nordic Mobile 

Telecommunications), AMPS (Advance Mobile Phone Systems) serta 

CDMA (Code Division Multiple Access). Pada generasi ini telepon 

seluler hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi secara audio 

(suara). 

b. Generasi kedua, diwakili oleh GSM (Global Systems for Mobile 

Communications) serta CDMA One. Pada generasi ini dikembangkan 

fitur baru seperti pengiriman data singkat, misalnya SMS. 

c. Generasi ketiga, diwakili oleh WCDMA (Wideband Code Division 

Multiple Access) serta UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

Systems). Pada generasi ini dikembangkan gambar yang bergerak dan 

kecepatan transmisi data yang lebih cepat. 

d. Generasi keempat yang pada saat ini sedang digencar-gencarkan 

promosinya yaitu HP dengan teknologi 3G atau third generation 
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memberikan fitur dimana orang dapat melihat orang lain yang sedang 

berkomunikasi dengannya saat itu melalui layar telepon seluler. Meski 

jaringan telekomunikasi generasi ketiga (3G) belum hadir secara 

komersial di Tanah Air, niat vendor telepon seluler (ponsel) 

memasukkan ponsel 3G tetap tinggi. Contohnya Nokia yang kemarin 

meluncurkan ponsel 3G seri 6680 dengan fitur unggulan Video Call 

dan Video Sharing, teknologi 3G semakin gencar dikembangkan 

operator telekomunikasi, terutama di luar negeri. Konsumen juga 

menunggu kehadiran teknologi ini karena bisa memberi banyak 

keuntungan. Daya tarik utama 3G adalah kemampuannya mentransfer 

data ukuran besar secara cepat. Kemampuannya bisa menyamai 

kapasitas internet broadband. Teknologinya juga mendorong layanan 

seperti online game di ponsel semakin digemari. 

 
2. Gambaran umum telepon seluler merek Nokia di Indonesia 

Sejauh ini Nokia mensegmentasi konsumen berdasarkan kebutuhannya 

terhadap fitur-fitur yang ditawarkan. Cara segmentasi ini dilakukan, 

mengingat masing-masing konsumen memiliki motivasi pembelian ponsel 

yang berbeda. Ada yang sekadar butuh bisa bicara, tapi tak sedikit yang 

menuntut kemampuan lebih, seperti dapat terhubung dengan Internet, wireless 

application protocol (WAP), untuk mengaplikasikan program-program 

tertentu dan yang terakhir tentu saja teknologi yang sekarang sedang diuji 

coba di tanah air yaitu teknologi 3 G. Karenanya, produk-produk Nokia juga 

disegmentasi berdasarkan kelengkapan dan kualifikasi fitur-fiturnya itu. 
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Sampai saat ini Nokia memiliki lima distributor yakni PT Bimasakti Usindo 

Persada, PT Trikomsel Citrawahana, PT Parastar Echorindo, PT Erajaya 

Swasembada, dan PT In Touch. Grup Bimasakti, milik Hermes Thamrin, 

merupakan distributor terbesar dengan jumlah gerai terbanyak. Jaringan 

gerainya bernama Global Teleshop. 

Selain itu, Nokia juga mengembangkan standardisasi dalam hal kualitas 

pelayanan agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Saat ini, Nokia 

mengembangkan tiga jenis pusat pelayanan, yaitu : 

a. Nokia Priority Dealers (NPD), gerai yang didukung oleh Nokia dan 

50% ruangan didedikasikan untuk display produk-produk Nokia.  

b. Nokia Professional Center (NPC), gerai yang dirancang sebagai pusat 

layanan menyeluruh. Disini konsumen dapat memperoleh beragam 

produk ponsel dan produk nirkabel Nokia, lengkap dengan demo 

penggunaannya dan bergaransi.  

c. Nokia Care Center (NCC), gerai yang menyediakan layanan pasca jual 

secara lengkap, resmi dan profesional, dari perbaikan hingga penjualan 

aksesori.. 

 

3. Gambaran Umum Telepon Seluler Merek Nokia di Surakarta. 

Karena tingkat mobilitas yang lumayan tinggi di Kota Suirakarta ini, 

ponsel merupakan suatu alat yang bisa dikatakan wajib untuk dibawa. Salah 

satu ponsel yang rata-rata dibawa dan setidaknya diketahui dan dikenal oleh 

masyarakat di Kota Surakarta ini adalah Nokia. Hal ini diketahui dengan 

adanya survey yang dilakukan oleh Solo Customer Satisfaction Index (SCSI) 
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pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa merek Nokia menduduki urutan 

pertama dalam hal Brand Awareness, Market Share, dan Tingkat Kepuasan 

dibanding merek-merek telepon seluler lain yang ada di Kota Surakarta. 

 
Tabel IV.1 Tabel Brand Awareness HP 

6. Brand 

Awareness 
Skala (1-5) 

Nokia 
Siemens 
Samsung 
SonyEricsson 

4,79 
3,22 
2,31 
0,87 

          Sumber : SCSI 2004 

Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa HP merek Nokia menduduki 

urutan pertama dalam kategori brand awareness di wilayah Kota Surakarta. 

 
Tabel IV.2 Tabel Market Share Pasar HP 

Merek Market Share (%) 
Nokia 
Siemens 
Samsung 
Sony Ericsson 

74,69 
11,77 
8,91 
2,30 

   Sumber : SCSI 2004 

Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa HP merek Nokia menduduki 

urutan pertama dalam kategori market share di wilayah Kota Surakarta. 

 
 

A. Tabel IV.3 Tabel Tingkat Kepuasan HP 

Merek Tingkat Kepuasan  Skala (1-4) 
Nokia  
Sony Ericsson 
Siemens 
Samsung 

3,137 
3,095 
3,077 
3,015 

                    Sumber : SCSI 2004 
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Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa HP merek Nokia menduduki 

urutan pertama dalam kategori tingkat kepuasan di wilayah Kota Surakarta. 

 

 

 

B. Gambaran Umum Responden Penelitian 

Responden adalah mahasiswa yang mempunyai HP dan berada di 

Fakultas Ekonomi UNS Surakarta. Untuk pengambilan sampel, dalam penelitian 

ini digunakan teknik convenience sampling, yaitu tipe pemilihan sampel yang 

respondennya diambil dari individu yang kebetulan atau mudah dijumpai oleh 

peneliti. 

 
1. Jenis Kelamin 

Konsumen terdiri dari pria dan wanita. Berdasarkan hasil pengolahan 

data, dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden jumlah responden pria 

sebanyak 59 orang  atau 59 % dan responden wanita sebanyak 41 orang atau 

41 %. 

 

B. Tabel IV.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Jenis Kelamin  Frekuensi Prosentase 

Pria  59 59 % 

Wanita 41 41 % 

Jumlah  100 100 % 
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   Sumber : Data Primer, 2005. 

 
2. Umur atau Usia Responden 

Umur diukur dari masa hidup responden yang dihitung sejak tanggal 

lahir sampai dengan ulang tahun terakhir. 

Dalam penelitian ini responden dikelompokkan dalam tiga kelompok 

umur yaitu usia kurang dari 21 tahun, usia 21 tahun sampai 25 tahun, dan 25 

tahun keatas. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian distribusi usia 

responden tertera sebagai berikut : 

 

Tabel IV.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur 
Kategori Jumlah Prosentase 

Kurang dari 21 tahun 35 35 % 

21 tahun – 25 tahun 55 55 % 

25 tahun keatas  10 10% 

Jumlah  100 100% 

     Sumber : Data Primer, 2005. 

 

 Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan 

kelompok umur 21 tahun sampai 25 tahun memiliki jumlah yang terbesar 

yaitu 55 orang atau 55%, sedangkan kelompok usia kurang dari 21 tahun 

sebanyak 35 orang atau 35%, dan kelompok usia 25 tahun keatas sebanyak 25 

orang atau 25% 

 
3. Pendidikan yang masih ditempuh 
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Tingkat pendidikan responden dikelompokkan dalam tiga kategori 

yaitu responden dengan tingkat pendidikan yang masih ditempuh D3, S1 

Reguler, dan S1 Ekstensi. 

 

 

 

 

Tabel IV.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan 
Yang Masih Ditempuh 

Pendidikan Jumlah Prosentase 

Akademi (D3) 10 10% 

S1 Reguler 30 30% 

S1 Ekstensi 60 60% 

Jumlah  100 100% 

 Sumber : Data Primer, 2005 

 
  Dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa responden yang masih 

menempuh pendidikan S1 Ekstensi memiliki jumlah paling besar yaitu 

sebanyak 60 orang atau 60%, responden yang masih menempuh pendidikan 

S1Reguler sebanyak 30 orang atau 30%, dan responden yang masih 

menempuh pendidikan D3 sebanyak 10 orang atau 10%. 

 

4. Uang Saku Tiap Bulan 

Dalam hal ini responden dibagi dalam empat kategori berdasarkan 

jawaban yang diberikan yaitu uang saku kurang dari Rp 300.000,00; uang saku 
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antara Rp 300.000,00 sampai Rp 500.000,00; uang saku antara Rp 500.000,00 

sampai Rp 700.000,00; dan uang saku Rp 700.000,00 keatas. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel IV.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Uang Saku 

Uang Saku Tiap Bulan Jumlah Prosentase 

< Rp 300.000,00 18 18% 

Rp 300.000,00 - < Rp 500.000,00 53 53% 

Rp 500.000,00 -< Rp 700.000,00 22 22% 

> Rp 700.000,00 7 7% 

Jumlah  100 100% 

   Sumber : Data Primer, 2005 

 

Dari tabel 4.7 diketahui bahwa responden dengan tingkat uang saku 

antara Rp 300.000,00 sampai Rp500.000,00  mempunyai jumlah yang paling 

besar yaitu sebanyak 53 orang atau 53%. Tingkat uang saku antara Rp 

500.000,00 sampai Rp 700.000,00 sebanyak 22 orang atau 22%, sedangkan 

responden dengan tingkat uang saku kurang dari Rp 300.000,00 sebanyak 18 

orang atau 18%, dan tingkat uang saku lebih dari Rp 700.000,00 hanya 

sebanyak 3 orang atau 3%. 

 
C. Diskripsi  Data Penelitian 
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 Dalam hal ini akan dilakukan analisis pengaruh ekuitas merek terhadap 

keputusan  pembelian konsumen pada HP Nokia yang berada di Fakultas 

Ekonomi UNS Surakarta. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang 

mendasarkan diri pada laporan diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan atau 

keyakinan pribadi. Kuesioner yang disebarkan pada responden meliputi variabel 

brand awareness, brand assosiation, percevied quality, dan brand loyalty. 

 Alat analisis yang akan digunakan adalah model statistik analisis regresi 

linear berganda, uji t, dan uji F yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

ekuitas merek terhadap keputusan pembelian konsumen HP Nokia.  

 
7. Uji Validitas Kuesioner 

Dalam penelitian ini kesalahan diuji dengan cara mengkorelasikan skor 

tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor butirnya untuk menguji kesalahan butir 

dari alat ukur. ( Perhitungan selengkapnya ada di lampiran validitas halaman 

1-4). 

 

Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Brand Awareness (a  = 0,05) 

Pertanyaan Koefisien Korelasi Nilai Kritis Status 

1 0,712 0,195 Valid 
2 0,761 0,195 Valid 
3 0,725 0,195 Valid 
4 0,760 0,195 Valid 

     Sumber : Data Primer, 2005 

 

Diketahui  untuk nilai n = 100 dengan taraf signifikan 5% adalah 

0,195. Dari uji validitas dengan menggunakan teknik korelasi product moment 
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dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan variabel brand awareness valid 

karena koefisien korelasinya lebih besar dari 0,195. 

 

 

 

 

 

Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Brand Association (a  = 0,05) 

Pertanyaan  Koefisien Korelasi Nilai Kritis Status 
5 0,592 0,195 Valid 
6 0,584 0,195 Valid 
7 0,694 0,195 Valid 
8 0,657 0,195 Valid 
9 0,603 0,195 Valid 
10 0,665 0,195 Valid 

     Sumber : Data Primer, 2005 

 
Diketahui  untuk nilai n = 100 dengan taraf signifikan 5% adalah 

0,195. Dari uji validitas dengan menggunakan teknik korelasi product moment 

dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan variabel brand association valid 

karena koefisien korelasinya lebih besar dari 0,195. 

  
 

Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas Variabel Perceived Quality (a  = 0,05) 

Pertanyaan  Koefisien Korelasi Nilai Kritis Status 
11 0,689 0,195 Valid 
12 0,472 0,195 Valid 
13 0,658 0,195 Valid 
14 0,563 0,195 Valid 
15 0,607 0,195 Valid 
16 0,658 0,195 Valid 
17 0,630 0,195 Valid 

     Sumber : Data Primer, 2005 
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Diketahui  untuk nilai n = 100 dengan taraf signifikan 5% adalah 

0,195. Dari uji validitas dengan menggunakan teknik korelasi product moment 

dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan variabel perceived quality valid 

karena koefisien korelasinya lebih besar dari 0,195. 

 
  
  
  
  

Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas Variabel Brand Loyalty (a  = 0,05) 

Pertanyaan  Koefisien Korelasi Nilai Kritis Status 
18 0,745 0,195 Valid 
19 0,692 0,195 Valid 
20 0,508 0,195 Valid 
21 0,566 0,195 Valid 
22 0,739 0,195 Valid 

      Sumber : Data Primer, 2005 

Diketahui  untuk nilai n = 100 dengan taraf signifikan 5% adalah 

0,195. Dari uji validitas dengan menggunakan teknik korelasi product moment 

dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan brand loyalty valid karena 

koefisien korelasinya lebih besar dari 0,195. 

 

8. Analisis Reliabilitas Kuesioner 

Hasil analisis uji reliabiltas menggunakan teknik uji Cronbanch’s 

Alpha. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika mempunyai alpha lebih dari 0,6 

(Husein, 2002: 207- 209) . Dalam penelitian ini alpha menunjukkan nilai > 0,6 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut reliabel. 

 
Tabel IV.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel brand awareness, brand 

assosiation, percevied quality, dan brand loyalty. 
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No Variabel Koefisien Korelasi Status 

1 9. Brand Awareness 0,7239 Reliabel 

2 Brand Association 0,7008 Reliabel 
3 Perceived Quality 0,7186 Reliabel 
4 Brand Loyalty 0,6549 Reliabel 

    Sumber : Data Primer, 2005 

 

 
 

10. Analisis Regresi Berganda    

Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau meramalkan besarnya 

pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel tak bebas (Y). Dari hasil 

pengolahan data dengan SPSS didapatkan persamaan regresi sebagai berikut : 

 Y = -2,786+ 0.07528X1 + 0.03581X2 + 0.03582X3 + 0.06781X4 

 Pengertian dari persamaan diatas adalah sebagai berikut : 

a. Untuk a = -2,786 artinya konstanta negatif yaitu -2,786 hal ini 

menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel X1, X2, X3, X4 maka 

besarnya keputusan pembelian mengalami penurunan sebesar 2,786 

karena tanda negatif (-) hanya merupakan uji tanda bahwa itu 

menandakan penurunan terhadap keputusan pembelian (Y). 

b. Untuk b1 = + 0.07528  artinya koefisien regresi variabel Brand 

Awareness (X1) bernilai positif (+) 0.07528. Hal ini berarti terdapat 

hubungan yang positif antara variabel Brand Awareness (X1) terhadap 

keputusan pembelian (Y). Artinya jika ada peningkatan variabel  

Brand Awareness (X1) sebesar satu (1) maka keputusan pembelian (Y) 

mengalami kenaikan sebesar 0.07528 dengan asumsi X2, X3, X4 tetap. 
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Karena tanda positif (+) hanya merupakan uji tanda bahwa itu 

menandakan kenaikan terhadap keputusan pembelian (Y).  

c. Untuk b2 = + 0.03581  artinya koefisien regresi variabel Brand 

Association (X2) bernilai positif (+) 0.03581. Hal ini berarti terdapat 

hubungan yang positif antara variabel Brand Association (X2) terhadap 

keputusan pembelian (Y). Artinya jika ada peningkatan variabel  

Brand Association (X2) sebesar satu (1) maka keputusan pembelian 

(Y) mengalami kenaikan sebesar 0.03581 dengan asumsi X1, X3, X4 

tetap. Karena tanda positif (+) hanya merupakan uji tanda bahwa itu 

menandakan kenaikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

d. Untuk b3 = + 0.03182  artinya koefisien regresi variabel Perceived 

Quality (X3) bernilai positif (+) 0.03582. Hal ini berarti terdapat 

hubungan yang positif antara variabel Perceived Quality (X3) terhadap 

keputusan pembelian (Y). Artinya jika ada peningkatan variabel  

Perceived Quality (X3) sebesar satu (1) maka keputusan pembelian (Y) 

mengalami kenaikan sebesar 0.03582 dengan asumsi X1, X2, X4 tetap. 

Karena tanda positif (+) hanya merupakan uji tanda bahwa itu 

menandakan kenaikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

e. Untuk b4 = + 0.06781  artinya koefisien regresi variabel Brand Loyalty 

(X4) bernilai positif (+) 0.06781. Hal ini berarti terdapat hubungan 

yang positif antara variabel Brand Loyalty (X4) terhadap keputusan 

pembelian (Y). Artinya jika ada peningkatan variabel  Brand Loyalty 

(X4) sebesar satu (1) maka keputusan pembelian (Y) mengalami 

kenaikan sebesar 0.06781 dengan asumsi X1, X2, X3 tetap. Karena 
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tanda positif (+) hanya merupakan uji tanda bahwa itu menandakan 

kenaikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel brand 

awareness yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel brand 

awareness yang paling besar yaitu sebesar 0.07528. 

 
 

11. Uji t 

Uji t adalah uji koefisien regresi secara parsial yang digunakan untuk 

menguji tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel 

independen (brand awareness, brand assosiation, perceived quality, dan 

brand loyalty) terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). Pengujian 

koefisien regresi secara individu ini dilakukan dengan menggunakan a = 5% 

yang berarti bahwa tingkat keyakinan adalah 95%. Pengujian ini 

menggunakan uji dua sisi. 

 
Tabel IV.14. Nilai thitung  dan ttabel 

Variabel thitung ttabel Kesimpulan 
X1 3,733 1,96 Signifikan 
X2 2,231 1,96 Signifikan 
X3 2,527 1,96 Signifikan 
X4 3,500 1,96 Signifikan 

     Sumber : Data Primer, 2005 

Kesimpulan dari masing-masing pengujian tersebut menunjukkan 

bahwa pada tingkat signifikan 5% semua variabel bebas yaitu X1 (brand 

awareness), X2 (brand association), X3 (perceived quality), dan X4 (brand 
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loyalty) secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat (keputusan 

pembelian). 

 

 Langkah-langkah prosedur pengujian : 

a. Pengujian Terhadap brand awareness 

1). Formula hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

 Ho : b1 = 0       (brand awareness tidak memiliki pengaruh 

                                                 yang  signifikan terhadap keputusan pembelian) 

 Ha : b1 ¹  0        (brand awareness memiliki pengaruh yang            

                                                  signifikan terhadap keputusan pembelian) 

2). Uji statistik yang sesuai adalah uji t 

3). Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 

            N = 100 

            Derajat kebebasan (d.f) = N-k-1 = 95; t tabel = t(0,025),(95)= 1,96 

4). Nilai kritis = 1,96 

 

            Gambar 4.1 Uji t untuk b1 Regresi Linier Berganda untuk Y 

 

 

    

  

   

              Ho diterima apabila = -1,96 £  thitung £  1,96 

              Ho ditolak apabila = thitung  > 1,96 atau  thitung  < -1,96 

5). Harga uji statistik 

Ho Ditolak Ho Ditolak 
 

Ho Diterima 

-1,960 1,960 3,733 
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             Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung  sebesar 3,733 

 

 

6). Kesimpulan 

Oleh karena harga uji thitung lebih besar dari nilai kritis maka Ho 

ditolak  pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel 

independen X1 (brand awareness) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

 

b. Pengujian Terhadap brand assiciation 

1). Formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

                  Ho : b1 = 0 (brand association tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian) 

             Ha : b1 ¹  0 (Brand association memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian) 

2). Uji statistik yang sesuai adalah uji t 

3). Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 

            N = 100 

            Derajat kebebasan (d.f) = N-k-1 = 95; t tabel = t(0,025),(95)= 1,96 

 
4). Nilai kritis = 1,96 
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                  Gambar 4.2. Uji t untuk b2 Regresi Linier Berganda untuk Y 

 

 

 

 

 

             Ho diterima apabila = -1,96 £  thitung £  1,96 

             Ho ditolak apabila = thitung  > 1,96 atau  thitung  < -1,96 

5). Harga uji statistik 

             Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung  sebesar 2,231 

6). Kesimpulan 

Oleh karena harga uji thitung lebih besar dari nilai kritis maka Ho 

ditolak  pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel 

independen X2 (brand association) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

 
c. Pengujian Terhadap perceived quality 

1). Formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

            Ho : b1 = 0 (perceived quality tidak memiliki pengaruh yang                

                                     signifikan terhadap keputusan pembelian) 

             Ha : b1 ¹  0 (perceived quality  memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian) 

Ho Ditolak Ho Ditolak 
 

Ho Diterima 

-1,960 1,960 2,231 
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2). Uji statistik yang sesuai adalah uji t 

3). Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 

            N = 100 

            Derajat kebebasan (d.f) = N-k-1 = 95 

            t tabel = t(0,025),(95)= 1,96 

4). Nilai kritis = 1,96 

 
 

 
Gambar 4.3 Uji t untuk b3 Regresi Linier Berganda untuk Y 

 

 

 

 

              Ho diterima apabila = -1,96 £  thitung £  1,96 

              Ho ditolak apabila = thitung  > 1,96 atau  thitung  < -1,96 

5). Harga uji statistik 

             Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung  sebesar 2,527 

 

6). Kesimpulan 

Oleh karena harga uji thitung lebih besar dari nilai kritis maka Ho 

ditolak  pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel 

independen X3 (perceived quality) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

 
 

 
d. Pengujian Terhadap brand loyalty 

Ho Ditolak Ho Ditolak 
 

Ho Diterima 

-1,960 1,960 2,527 
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1). Formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

             Ho : b1 = 0 (brand loyalty tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian) 

             Ha : b1 ¹  0 (brand loyalty memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian) 

2). Uji statistik yang sesuai adalah uji t 

3). Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 

            N = 100 

            Derajat kebebasan (d.f) = N-k-1 = 95 

            t  tabel = t(0,025),(95)= 1,96 

4). Nilai kritis = 1,96 

 
 

                  Gambar 4.4 Uji t untuk b4 Regresi Linier Berganda untuk Y 

 

 

 
 
 
 
             Ho diterima apabila = -1,96 £  thitung £  1,96 

             Ho ditolak apabila = thitung  > 1,96 atau  thitung  < -1,96 

5). Harga uji statistik 

             Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung  sebesar 3,500 

6). Kesimpulan 

Oleh karena harga uji thitung lebih besar dari nilai kritis maka Ho 

ditolak  pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel 

Ho Ditolak Ho Ditolak 
 

Ho Diterima 

-1,960 1,960 3,500 
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independen X4 (brand loyalty) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

 

 
12. Uji F 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah variabel bebas 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Dari 

hasil perhitungan dengan SPSS didapatkan hasil perhitungan untuk nilai Fhitung 

sebesar 79,956 dengan probabilitas kesalahan sebesar 0,000. Dengan demikian 

dalam tingkat signifikansi 5%, variabel bebas (brand awareness, brand 

assosiation, perceived quality, dan brand loyalty) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat (keputusan pembelian). 

a. Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif 

       Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0  

 Artinya variabel brand awareness, brand assosiation, perceived      

quality, dan brand loyalty secara bersama-sama tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan konsumen 

 Ha : b1 ¹ b2 ¹ b3 ¹ b4 ¹ 0  

Artinya variabel brand awareness, brand assosiation, perceived 

quality, dan brand loyalty secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

b. Uji statistik yang digunakan adalah uji F 

c. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 

       N = 100 

       Derajat kebebasan (d.f) = (k-1),(n-k) = (3),(96) 
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       F tabel = F(0,05),(3)(96) = 2,53 

 

 

d. Nilai kritis berdasarkan Ftabel  = 2,53 

 

Gambar 4.5 Uji “F” Untuk Koefisien Regresi Linier Berganda 

 

 

 

 

 

                               

                   Ho diterima apabila F hitung £  2,53 

       Ho ditolak apabila F hitung  > 2,53 

e. Harga uji statistik 

 Dari hasil pengolahan data diketahui nilai Fhitung adalah sebesar 79,956  

f. Kesimpulan 

Oleh karena harga uji Fhitung  lebih besar dari Ftabel maka bahwa 

hipotesa nol (Ho) ditolak dan hipotesa alternatif (Ha) diterima. Hal ini 

berarti bahwa variabel independen (brand awareness, brand 

assosiation, perceived quality, dan brand loyalty) secara bersama-sama 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

 

13. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Daerah Terima 

Daerah Tolak 

0 2,53 79,956 
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Pengujian koefisien determinasi atau adjusted R2 yang gunanya untuk 

mengetahui berapa % variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel independen. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan melihat 

koefisien R2 dengan kriteria pengujian 0 £  R2 £  1 dimana nilai R2 antara 0 

dan 1, R2 akan selalu positif. 

Hasil perhitungan untuk nilai R2  dalam analisis regresi berganda 

diperoleh angka koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,761. Artinya bahwa 

76,1% variasi variabel kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel (brand awareness, brand assosiation, perceived quality, dan brand 

loyalty) sedangkan sisanya yaitu 23,9 % tidak dapat dijelaskan. Dengan kata 

lain pengaruh brand awareness, brand assosiation, perceived quality, dan 

brand loyalty  terhadap keputusan pembelian adalah 76,1% dan faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 23,9%. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

] 

14. Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan 

berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dibahas pada Bab IV, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hipotesis yang menyatakan  bahwa variabel-variabel Brand Awareness, 

Brand Association, Perceived quality, dan Brand Loyalty baik secara 

individu maupun bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
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terhadap keputusan pembelian handphone Nokia diterima. Untuk uji t 

hasilnya variabel X1 thitung 3,733 ttabel 1,96 kesimpulan signifikan, variabel X2 

thitung 2,231 ttabel 1,96 kesimpulan signifikan, variabel X3 thitung 2,257 ttabel 1,96 

kesimpulan signifikan, variabel X4 thitung 3,500 ttabel 1,96 kesimpulan 

signifikan. Untuk uji F, uji Fhitung 79,956 lebih besar dari Ftabel 2,53. 

2. Hipotesis yang menyatakan variabel Kesadaran Merek (Brand 

Awareness)merupakan faktor yang paling mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen terhadap handphone Nokia diterima. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel Brand Awareness yang 

paling besar yaitu sebesar 0,07528. 

 

 

 

15. Saran 

 Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat, maka saran-saran 

yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

3. Karena variabel-bariabel dalam ekuitas merek mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian maka sebaiknya pihak Nokia 

melakukan promosi dan mensponsori berbagai acara outdoor secara 

gencar untuk dapat meningkatkan ekuitas merek handphone Nokia. 

Karena dengan ekuitas merek yang kuat memungkinkan perusahaan 

memperoleh margin yang lebih tinggi dengan menerapkan harga premium.  

4. Meskipun dalam penelitian ini variabel Brand Awareness dari handphone 

Nokia merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya dalam 
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keputusan pembelian, tetapi perlu diwaspadai variabel Brand Awareness 

merek-merek handphone pesaing dibawahnya. Sebab dengan iklan dan 

slogan yang berusaha ditanamkan oleh produsen pesaing, dapat 

mengakibatkan Nokia kehilangan kekuatan akan variabel Brand 

Awareness dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Oleh karena iti 

maka sebaiknya pihak produsen Nokia memakai slogan atau jingle yang 

menarik, melakukan periklanan yang berulang di berbagai media untuk 

meningkatkan pengingatan konsumen akan handphone Nokia 

 

 

 

 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Jumlah sampel yang terbatas untuk mewakili populasi secara keseluruhan. 

Hal ini antara lain disebabkan adanya keterbatasan waktu, tenaga, serta 

biaya dari peneliti. Oleh karena itu sebaiknya untuk penelitian selanjutnya 

menggunakan sample yang lebih luas dan lebih banyak. 

2. Pada penelitian ini, variabel – variabel yang digunakan hanya meliputi 

brand awareness (kesadaran merek), brand association (asosiasi merek), 

perceived quality (kesan kualitas), dan brand loyalty (loyalitas merek) 

saja. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya, variabel yang diteliti 

hendaknya perlu ditambah lagi, misalnya untuk pangsa pasar. 
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3. Teknik pengukuran utama variabel menggunakan kuesioner dengan skala 

pengukuran Likert. Sehingga data yang diperoleh dari responden 

memungkinkan terjadinya kerancuan pengertian di dalam kalimat-kalimat 

pertanyaan. Oleh karena itu sebaiknya menggunakan pengukuran yang 

lebih baik dan terstruktur sesuai dengan laporan yang ingin dibuat. 
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