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Abstract - In 2011, fashion has become more attentive for indonesian people hence this affect a lot of fashion 
industries to develop. Indonesian people are very interested to purchase fashion things particularly clothes to express 
their lifestyle. This research is aiming to analyze and to measure the effect of the element of brand equity which 
consist of brand awareness, perceived quality, brand association and brand loyalty toward purchase decision of (X) 
S.M.L.  
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A. PENDAHULUAN 
 

Pada tahun 2011, industri fesyen di 
Indonesia berkembang dengan cepat dan menjadi 
fokus perhatian masyarakat. Masyarakat Indonesia 
senang melakukan pembelian produk fesyen dan 
menunjukkan gaya hidup masyarakat melalui produk 
fesyen yang dikenakan. 

 
Tabel 1. Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan 

menurut kelompok barang 
Kelompok Barang 2009 2010 2011 2012 
Pakaian 3.33 3.38 6.96 5.95 
Daging 1.89 2.10 2.19 2.26 
Minyak dan lemak 1.96 1.92 1.79 1.79 

Sumber: www.bps.go.id Diunduh pada tanggal 9 Juli 2013 
 
Dari tabel 1.1, terlihat bahwa pada tahun 2011, 
pengeluaran masyarakat per bulan untuk kelompok 
pakaian meningkat signifikan dari 3.38% pada tahun 
2010 menjadi 6.96% pada tahun 2011, walaupun 
mengalami penurunan pada tahun 2012, namun 
penurunannya tidak signifikan, jika dibandingkan 
dengan pengeluaran untuk kelompok barang lainnya, 
yaitu: daging serta minyak dan lemak, dimana kedua 
sektor tersebut merupakan sektor kebutuhan primer, 
sedangkan pakaian lebih ke sektor kebutuhan 
sekunder. 

Indonesia berusaha menjadi salah satu 
pusat mode di dunia melalui penyelenggaraan 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dunia 
fesyen yang diadakan, khususnya di Jakarta. Salah 
satu kegiatan yang rutin diadakan adalah Jakarta 
Fashion Week. Penyelenggaraan event-event ini ikut 
mendukung berkembangnya desainer- desainer lokal 
di Indonesia, salah satunya adalah Biyan 
Wanaatmadja. Biyan Wanaatmadja merupakan salah 

satu desinger lokal yang terkenal dan berhasil 
meraih kesuksesan dalam bidang fesyen sekaligus 
mendirikan store yang bernama (X) S.M.L. (X) 
S.M.L adalah produk asli Indonesia dari PT. 
Benindo Ekakarya Sempurna yang didirikan oleh 
Biyan Wanaatmadja dan Benarty Suhali pada tahun 
1999. (X) S.M.L yang mulanya hanya terdapat di 
kota Jakarta, saat ini sudah mulai merambah ke luar 
kota Jakarta.   

Menurut penelitian yang dilakukan oleh 
Sudarsono dan Kurniawati (2013) ekuitas merek 
dapat memberikan dorongan bagi seseorang untuk 
melakukan keputusan pembelian suatu barang 
tertentu. Rumusan masalah pada penilitian ini adalah 
terdapatnya ketidak konsistenan terhadap hasil 
penelitian kesadaran merek, persepsi kualitas, 
asosiasi merek dan kesetian merek. 

Batasan masalah pada penilitian ini adalah 
meneliti faktor yang mempengaruhi keputusan 
pembelian yang dibatasi pada dimensi ekuitas merek 
yaitu terdiri dari kesadaran merek, persepsi kualitas, 
asosiasi merek dan kesetiaan merek. Objek yang 
diteliti adalah pakaian (X) S.M.L yang berlokasi di 
Surabaya.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menemukan data empiris mengenai pengaruh dari 
kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, 
kesetiaan merek dan pengaruh kesadaran merek, 
persepsi kualitas, asosiasi merek, kesetiaan merek 
secara bersamaan terhadap keputusan pembelian 
produk pakaian (X) S.M.L di Surabaya. Manfaat 
teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian 
diharapkan dapat mengisi perbedaan (gap) ketidak 
konsistenan hasil penelitian terdahulu. Penelitian 
juga diharapkan dapat memberikan penerapan 
teoritis ilmu marketing pada bidang industri pakaian.  
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Sistematika penulisan penelitian terdiri dari pertama, 
pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan, kedua, tinjauan pustaka yang menjelaskan 
mengenai teori-teori keputusan pembelian, ekuitas 
merek, kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi 
merek, dan kesetiaan merek, ketiga, metodologi 
penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, 
populasi, sampel motode pengumpulan data, 
pengukuran variable dan metode analisa data, 
keempat, hasil dan pembahasan yang menguraikan 
mengenai analisa data, persamaan matematika, 
diskusi dan interpretasi data, dan kelima, kesimpulan 
yang menjelaskan secara singkat kesimpulan 
mengenai penelitian yang dilakukan.  

 
B. TINJAUAN PUSTAKA 

 
Ekuitas Merek 

Merek adalah sebuah nama, istilah atau 
simbol atau rancangan atau kombinasi dari 
semuanya yang dimaksudkan untuk 
mengidentifikasikan barang atau jasa penjual untuk 
membedakannya dari barang atau jasa pesaing 
(Kotler & Keller, 2007). Menurut Aaker (1997), 
ekuitas merek dapat dikelompokkan menjadi lima 
elemen yaitu: kesadaran merek, persepsi kualitas, 
asosiasi merek, kesetiaan merek dan aset-aset merek 
lainnya. Penelitian ini tidak mengikutsertakan aset-
aset dari hak merek lain karena tujuan penelitian ini 
adalah melihat pengaruh ekuitas merek terhadap 
keputusan pembelian dari perspektif konsumen, 
sedangkan aset-aset dari hak merek lain merupakan 
komponen ekuitas merek dari perspektif perusahaan. 
 
Kesadaran Merek 

Menurut Aaker (1997), kesadaran merek 
adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 
mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu 
merek merupakan bagian dari kategori produk 
tertentu. Kesadaran merek merupakan komponen 
penyusun ekuitas merek yang sangat penting. Pada 
umumnya konsumen cenderung membeli produk 
yang sudah dikenal dengan dasar pertimbangan-
pertimbangan tertentu yang mampu menyesuaikan 
kebutuhan konsumen. Peran kesadaran merek dalam 
ekuitas merek tergantung pada tingkat pencapaian 
kesadaran merek di benak konsumen. Merek 
membutuhkan jangkauan berkelanjutan (continum 
ranging) dari perasaan yang tidak pasti mengenai 
merek tertentu telah dikenal menjadi keyakinan 
bahwa produk tersebut adalah salah satunya dalam 
kelas produk yang berada pada kategorinya. 
Sedangkan menurut Baker dan Nedungadi (1986), 
ketika melakukan keputusan pembelian suatu produk 
atau jasa, maka harus ada pertimbangan merek, jika 
tidak ada yang dapat dipertimbangkan, kemungkinan 

adalah tidak ada merek yang dapat dipilih atau 
dijelaskan lebih lanjut adalah bahwa merek tersebut 
memiliki kesadaran merek yang sangat rendah 
sehingga tidak lagi menjadi pertimbangan 
konsumen.  

 
Persepsi Kualitas 

Menurut Aaker (1997), persepsi kualitas 
merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan 
kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 
layanan yang sama dengan maksud yang 
diharapkannya. Sedangkan menurut Tjiptono (2005), 
persepsi kualitas adalah penilaian konsumen 
terhadap keunggulan atau superioritas produk secara 
keseluruhan dan didasarkan pada evaluasi subjektif 
konsumen terhadap kualitas produk.  

Menurut Simamora (2007), persepsi 
kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas 
atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan 
ditinjau dari fungsinya secara relatif dengan produk-
produk lain. Sedangkan menurut durianto et al 
(2004), menyatakan bahwa persepsi kualitas 
merupakan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 
kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 
layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh 
pelanggan. 
 
Asosiasi Merek 

Menurut Aaker (1997) asosiasi marek 
adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan 
mengenai merek. Atau dengan kata lain segala kesan 
yang ada di benak konsumen terkait dengan 
ingatannya mengenai suatu merek. Nilai yang 
mendasari merek biasanya didasari pada asosiasi 
spesifik yang berkaitan dengannya.  

Simamora (2007) berpendapat bahwa 
asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan 
tentang merek dalam ingatan. Sedangkan menurut 
Durianto et. al. (2004), asosiasi merek merupakan 
segala kesan yang muncul di benak seseorang yang 
terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek.  
 
Kesetiaan Merek 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008) 
kesetiaan merek merupakan pilihan konsumen 
secara konsisten untuk melakukan pembelian pada 
merek yang sama pada produk yang spesifik atau 
kategori tertentu. Sedangkan menurut Aaker (1997), 
kesetiaan merek adalah suatu ukuran keterkaitan 
seorang pelanggan pada sebuah merek.  

Loudon & Bitta (1993) menyatakan bahwa 
kesetiaan merek adalah pola membeli berulang 
karena ada komitmen terhadap suatu merek tertentu. 
Mereka juga mendefinisikan kesetiaan merek 
sebagai sesuatu yang tidak bisa diduga, 
menghasilkan respon perilaku pembelian, dapat 
diekspresikan sepanjang waktu dengan proses 
pengambilan keputusan untuk membeli produk yang 
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berkenaan dengan satu atau lebih pilihan merek 
diluar merek-merek yang pernah dipakai dan 
merupakan suatu fungsi proses psikologis dalam diri 
konsumen itu sendiri.  
 
Keputusan Pembelian 

Keputusan Pembelian menurut Chapman 
dan Wahlers (1999) adalah keinginan konsumen 
untuk membeli suatu produk. Konsumen 
memutuskan membeli suatu produk berdasarkan 
persepsi terhadap produk tersebut berkaitan dengan 
kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya. 
Persepsi adalah sudut pandang seseorang terhadap 
suatu barang/jasa dimana setiap orang memiliki 
persepsi yang berbeda-beda. 

Kotler dan Armstrong (2008) menyatakan 
bahwa proses keputusan pembelian terdiri dari lima 
tahap yaitu: need recognition, information search, 
evaluation of alternatives, purchase decision, dan 
purchase evaluation. Proses pembelian tersebut 
berlangsung lama jika sebelumnya pembelian yang 
aktual tidak terjadi. Pembelian yang sudah menjadi 
rutinitas prosesnya tidak berlangsung lama karena 
konsumen sudah tidak mempertimbangkan tahap-
tahap tersebut. 
 
Pengembangan Hipotesis 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Sudarsono dan Kurniawati (2013), diperoleh hasil 
bahwa kesadaran merek memiliki pengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian dengan koefisien 
sebesar 0,126. Hal ini didukung juga oleh penelitian 
yang dilakukan oleh Astuti dan Cahyadi (2007) yang 
menyatakan bahwa kesadaran merek dapat 
memberikan pengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian dengan koefisien sebesar 0.115. Ketika 
konsumen memiliki kesadaran terhadap suatu 
merek, maka kepercayaan diri konsumen untuk 
melakukan keputusan pembelian akan lebih tinggi 
karena tingkat resiko akan lebih rendah terhadap 
produk yang dibeli. (Aaker, 1991). 
maka hipotesis yang diajukan adalah: 
 
H1: Kesadaran Merek berpengaruh signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian 
 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Sudarsono dan Kurniawati (2013) diperoleh hasil 
bahwa persepsi kualitas memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian dengan 
koefisien sebesar 0,364. Hal ini didukung juga 
dengan hasil penelitian dari Astuti dan Cahyadi 
(2007) dimana diperoleh hasil bahwa persepsi 
kualitas dapat memberikan pengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian dengan koefisien sebesar 
0.552. Ketika konsumen memiliki persepsi terhadap 
kualitas suatu produk tinggi maka akan lebih mudah 
dalam melakukan keputusan pembelian. Agar 

tercipta persepsi kualitas suatu produk yang baik 
dibenak konsumen, maka harus diikuti dengan 
peningkatan kualitas yang nyata dari produk tersebut 
sehingga mampu mempermudah dalam melakukan 
keputusan pembelian (Aaker, 1991). maka hipotesis 
yang diajukan adalah: 

 
H2: Persepsi Kualitas berpengaruh signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian 
 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Sudarsono dan Kurniawati (2013) diperoleh hasil 
bahwa asosiasi merek memiliki pengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian dengan koefisien 
sebesar 0,209. Hal ini didukung dengan hasil 
penelitian dari Astuti dan Cahyadi (2007) bahwa 
asosiasi merek dapat memberikan pengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien 
sebesar 0.507. Asosiasi merek dapat mempengaruhi 
konsumen dalam keputusan pembelian melalui 
penciptaan kredibilitas merek yang baik. Ketika 
konsumen memiliki asosiai merek yang tinggi yang 
disebabkan oleh kredibilitas merek yang baik di 
benak konsumen, maka kepercayaan diri konsumen 
dalam melakukan keputusan pembelian semakin 
besar atas merek tersebut. (Aaker, 1991). Maka 
hipotesis yang diajukan adalah: 

 
H3: Asosiasi Merek berpengaruh signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian 
 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Sudarsono dan Kurniawati (2013) diperoleh hasil 
bahwa kesetiaan merek memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian dengan 
koefisien sebesar 0,164. Hal ini didukung juga 
dengan hasil penelitian dari Astuti dan Cahyadi 
(2007) bahwa kesetiaan merek dapat memberikan 
pengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
dengan nilai koefisien sebesar 0.155. Ketika 
konsumen memiliki kesetiaan merek suatu produk 
yang tinggi, konsumen mempunyai rasa percaya diri 
yang tinggi dengan merek yang dipilihnya pada saat 
melakukan keputusan pembelian. (Aaker, 1991). 
Maka hipotesis yang diajukan adalah:  

 
H4: Kesetiaan Merek berpengaruh signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian 
 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Sudarsono dan Kurniawati (2013) kesadaran merek, 
persepsi kualitas, asosiasi merek dan kesetiaan 
merek yang merupakan dimensi dari ekuitas merek 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini 
didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Chan (2010) bahwa ekuitas merek memiliki 
pengaruh positif terhadap proses keputusan 
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pembelian dengan koefisien sebesar 0.974. Ketika 
konsumen memiliki tingkat ekuitas merek yang 
tinggi maka terciptanya penilaian yang tinggi 
terhadap suatu merek. Penilaian yang tinggi terhadap 
suatu merek mampu memberikan dorongan terhadap 
konsumen untuk melakukan keputusan pembelian 
meskipun dengan harga yang lebih tinggi (Aaker, 
1991). Maka hipotesis yang diajukan adalah: 

 
H5: Kesadaran merek, Persepsi Kualitas, 
Asosiasi Merek dan Kesetiaan Merek (Ekuitas 
Merek) secara bersamaan berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Model Penelitian 

Sumber: Data Diolah (2013) 
 

C. METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini merupakan penelitian kausal 
dimana digunakan untuk mengembangkan model 
penelitian dengan tujuan untuk menguji hipotesis 
penelitian yang telah ditentukan berdasarkan telaah 
pustaka untuk menjawab rumusan masalah. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan 
untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan 
menggunakan instrument penelitian tertentu, analisis 
data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 
2009).   

Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pembeli pakaian (X) S.M.L di Surabaya, dan 
teknik sampel yang digunakan adalah non-
probability sampling yang mana diambil adalah 
teknik purposive sampling. Purposive sampling 
adalah teknik sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005). Penerapan 
teknik purposive sampling dalam penelitian adalah 
dengan menyebarkan kuesioner di depan store (X) 
S.M.L di Grand City Surabaya kepada responden 
yang merupakan pembeli produk pakaian (X) S.M.L 
dengan menanyakan umur responden, berdomisili di 

Surabaya dan telah melakukan pembelian (X) S.M.L 
dua kali dalam satu tahun terakhir. Responden dalam 
penelitian ini adalah 100 orang dengan 
pertimbangan dari teori Hair, et al. (1995) yang 
menemukan bahwa ukuran sampel yang sesuai 
adalah 100-200 responden dan minimum responden 
adalah 50 orang dengan pertimbangan dari teori 
Roscoe (1975) yang menyatakan “Dalam penelitian 
multivrat (termasuk analisis regresi berganda), 
ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih 
disukai 10 kali atau lebih) lebih besar dari jumlah 
variable dan dalam penelitian ini terdapat lima 
variable yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas, 
asosiasi merek, kesetiaan merek dan keputusan 
pembelian. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan data primer dan data sekunder. 
Data primer yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan kuesioner. Data ini sangat diperlukan 
dalam penelitian ini agar dapat mengetahui 
tanggapan konsumen terhadap pembelian produk 
pakaian (X) S.M.L. Data sekunder yang digunakan 
adalah data yang diperoleh dari berbagai buku, 
jurnal, dan dokumen lainnya yang berhubungan 
dengan materi kajian.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan menyebarkan kuesioner yang 
dibagikan kepada pembeli pakaian (X) S.M.L di 
Surabaya. Penyebaran kusioner dibagikan kepada 
responden untuk mengukur persepsi responden 
dengan menggunakan likert scale. Pertanyaan di 
kuisioner dibuat dengan menggunaka skala 1-6 
untuk mewakili pendapat dari responden dimana 
nilai untuk skala 1 adalah untuk sangat tidak setuju 
dan nilai untuk skala 6 adalah untuk sangat setuju. 
Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 
orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari atau ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2009). Dalam penelitian ini, variable yang 
digunakan adalah pertama, variable terikat 
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat karena adanya variabel bebas 
(Sugiyono, 2009) variabel dalam penelitian ini 
adalah keputusan pembelian konsumen terhadap 
pakaian (X) S.M.L. kedua, variabel bebas yang 
dimaksud adalah variabel yang mempengaruhi atau 
yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
variabel terikat. Maka variabel bebas penelitian 
adalah kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi 
merek dan kesetiaan merek.  

Metode analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah dengan menggunakan Model 
Regresi Linier Berganda. Tahap-tahap yang 
dilakukan adalah melakukan uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, heteroskedastisitas, linieritas, 
multikolinieritas. Setelah melakukan pengukuran 

H1 

Asosiasi 
Merek 

Kesadaran 
Merek 

Kesetiaan 
Merek 

Persepsi 
Kualitas 

Keputuan 
Pembelian 

H2 

H3 

H4 

H5 
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terhadap validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik, 
maka dilakukan pengolahan data dengan metode 
regresi berganda yang terdiri dari pengujian 
koefisien korelasi (r), koefisien determinasi (R2) 
serta pengujian hipotesis yang terdapat dua 
pengujian yaitu uji F dan uji t.  

 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan data dari 100 responden, 

diperoleh informasi karakteristik responden 
berdasarkan usia, tempat tinggal, dan frekuensi 
pembelian. Penggolongan tersebut bertujuan untuk 
mengetahui secara jelas mengenai gambaran 
responden sebagai objek penelitian. 

 
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah (orang) Persentase 
< 17 Tahun 0 0% 

17 – 65 Tahun 100 100% 
> 65 Tahun 0 0% 

Sumber: Data diolah 2013 
 

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi 
Pembelian 

Pembelian Jumlah (orang) Persentase 
Tidak Pernah – 1x 0 0% 

2x 76 76% 
3 – 4x 15 15% 
> 4x 9 9% 

Sumber: Data diolah 2013 
 
Berdasarkan dari tabel 2 dan tabel 3, karakteristik 
responden yang membeli pakaian (X) S.M.L adalah 
berusia 17-65 tahun dan 76% adalah orang yang 
pernah membeli dua kali, 15% orang yang membeli 
tiga sampai empat kali dan 9% orang yang membeli 
lebih dari empat kali.  

 
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov-
Smirnov Z 

Standar Keterangan 

BAW, 
PQ,BAS,BL*PD 

1,118 0,05 Normal 

Sumber: Data diolah 2013 

Tabel 4 menunjukkan bahwa kolom Kolmogorov-
Smirnov Z nilai signifikansi seluruh variabel lebih 
besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
sampel data variabel Kesadaran Merek (BAW), 
Persepsi Kualitas (PQ), Asosiasi Merek (BAS), 
Kesetiaan Merek (BL) dan Keputusan Pembelian 
(PD) berdistribusi normal. 
 

 
Gambar 1. ScatterPlot Uji Normalitas 

Sumber: Data Diolah (2013) 
 
Gambar 1 diatas terlihat tidak ada titik menyebar di 
sekitar garis diagonal, maka data terdistribusi secara 
normal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. ScatterPlot Uji Heterokedastisitas 
Sumber: Data Diolah (2013) 
 
Gambar 2 menunjukkan bahwa tidak ada pola yang 
jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan 
dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 
disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada 
model regresi. 

 
Tabel 5. Hasil Uji Linearitas 

Variabel Linearitas Standar Kriteria 
BAW*PD 0,00 0,6 Linier 

PQ*PD 0,00 0,6 Linier 
BAS*PD 0,00 0,6 Linier 
BL*PD 0,00 0,6 Linier 

Sumber: Data diolah 2013 

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 
pada liniearity sebesar 0, maka antara variabel 
Kesadaran merek (BAW) dengan Keputusan 
Pembelian (PD), variabel Persepsi Kualitas (PQ) 
dengan Keputusan Pembelian (PD), variabel 
Asosiasi Merek (BAS) dengan Keputusan Pembelian 
(PD) dan variabel Kesetiaan Merek (BL) dengan 
Keputusan Pembelian (PD) terdapat hubungan yang 
linier. 

 
Tabel 6. Nilai Tolerance dan VIF 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 
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Kesadaran 
merek 

0,359 2,782 Bebas multikolinearitas 

Persepsi 
Kualitas 

0,229 4,370 Bebas multikolinearitas 

Asosiasi Merek 0,232 4,312 Bebas multikolinearitas 
Kesetiaan 

Merek 
0,209 4,783 Bebas multikolinearitas 

Sumber: Data diolah 2013 

Tabel 6 menunjukkan nilai VIF dari variabel 
kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, 
dan kesetiaan merek lebih kecil dari 10 (VIF < 10), 
ini berarti tidak terjadi multikolinearitas antar 
variabel bebas dalam model regresi. Nilai tolerance 
dari variabel kesadaran merek, persepsi kualitas, 
asosiasi merek, dan kesetiaan merek lebih besar dari 
0 (tolerance > 0), ini menunjukkan bahwa tidak 
terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam 
model regresi.  
 

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda 
Variabel Standardized Coefficient B 

Kesadaran Merek 0,266 
Persepsi Kualitas 0,070 
Asosiasi Merek 0,139 

Kesetiaan Merek 0,451 
Sumber: Data diolah 2013 

 
Dari data diatas, maka dihasilkan persamaan regresi 
sebagai berikut 
 
Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 
Y= 0,266 X1 + 0,070 X2 + 0,139 X3 + 0,451 X4 
 
Keterangan: 
Y  = Keputusan Pembelian 
X1  = Kesadaran Merek 
X2  = Persepsi Kualitas 
X3  = Asosiasi Merek 
X4  = Kesetiaan Merek 
b1, b2, b3, b4 = Koefisien regresi  
 
Koefisien yang bertanda positif menunjukkan 
perubahan yang searah antara variabel bebas dengan 
variabel terikat. Berdasarkan perhitungan regresi 
diatas menunjukkan bahwa semua variabel bebas 
X1,X2,X3,X4 memiliki koefisien yang positif. Maka 
persamaan regresi berganda diatas dapat dijelaskan 
bahwa kesetiaan merek paling berpengaruh secara 
signifikan terhadap keputusan pembelian dengan 
koefisien regresi 0,451, diikuti dengan kesadaran 
merek yang berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian dengan koefisien regresi 0,266, 
persepsi kualitas tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan pembelian dengan koefisien 
regresi 0,070 dan asosiasi merek tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap keputusan pembelian 
dengan koefisien regresi 0,139. 
 

Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Korelasi 
Variabel R 

BAW, PQ, BAS, BL*PD 0,860 

Sumber: Data diolah 2013 
 
Berdasarkan output diperoleh angka R sebesar 
0,860. Hal ini menjelaskan bahwa terjadi korelasi 
yang sangat kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa 
hubungan antara Kesadaran Merek (BAW), Persepsi 
Kualitas (PQ), Asosiasi Merek (BAS), dan 
Kesetiaan Merek (BL) terhadap Keputusan 
Pembelian (PD) besar. 
 

Tabel 9. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
Variabel R2 

BAW, PQ, BAS, BL*PD 0,728 
Sumber: Data diolah 2013 

 
Berdasarkan output diperoleh angka Adjusted R2 

sebesar 0.728 atau 72.8%. Hal ini menunjukkan 
bahwa presentase sumbangan pengaruh Kesadaran 
Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Kesetiaan 
Merek terhadap Keputusan Pembelian adalah 
sebesar 72.8% yang diartikan variabel bebas mampu 
menjelaskan sebesar 72.8% variabel terikat, 
sedangkan sisa 27.2% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian 
ini. 
 
 
 

Tabel 10.  Hasil Uji F 
Variabel Fhitung Ftabel Signifikansi Keterangan 

BAW, PQ, 
BAS, BL*PD 

67,323 2,47 0,000 Hipotesis 
diterima 

 Sumber: Data diolah 2013 

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F test pada tabel 
diatas, didapatkan Fhitung sebesar 67,233 dengan 
tingkat signifikansi 0,00. Perbandingan antara nilai F 
hitung dengan F tabel yaitu 2,47. Berdasarkan 
kriteria pengujian hipotesis jika Fhitung > Ftabel maka 
H0 ditolak, artinya variabel bebas (Kesadaran 
Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, dan 
Kesetiaan Merek) secara serentak berpengaruh 
positif terhadap variabel terikat (Keputusan 
Pembelian) sebesar 0,000 (dibawah 0,05). 
 

Tabel 11.  Hasil Uji t 
Variabel thitung ttabel Signifikansi Keterangan 
BAW*PD 3,038 1,66 0,003 H0 ditolak dan 

Hipotesis 
terdukung 

PQ*PD 0,637 1,66 0,526 H0 diterima dan 
Hipotesis tidak 
terdukung 

BAS*PD 1,279 1,66 0,204 H0 ditolak dan 
Hipotesis tidak 
terdukung 

BL*PD 3,936 1,66 0,000 H0 ditolak dan 
Hipotesis 
terdukung 

Sumber: Data diolah 2013  
 
Nilai thitung variabel kesadaran merek adalah 3,038 
dan nilai ttabel sebesar 1,66. Maka thitung > ttabel (3,038 
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> 1,66) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
kesadaran merek berpengaruh positif (0,003 < 0,05) 
secara sendiri-sendiri terhadap keputusan pembelian. 
Nilai thitung variabel persepsi kualitas adalah 0,637 
dan nilai ttabel sebesar 1,66. Maka thitung < ttabel (0,637 
< 1,66) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
persepsi kualitas tidak berpengaruh (0,526 > 0,05) 
secara sendiri-sendiri terhadap keputusan pembelian. 
Nilai thitung variabel kesetiaan merek adalah 3,936 
dan nilai ttabel sebesar 1,66. Maka thitung > ttabel (3,936 
> 1,66) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
kesetiaan merek berpengaruh positif (0,000 < 0,05) 
secara sendiri-sendiri terhadap keputusan pembelian 
Nilai thitung variabel asosiasi merek adalah 1,279 dan 
nilai ttabel sebesar 1,66. Maka thitung < ttabel (1,279 < 
1,66) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
asosiasi merek tidak berpengaruh (0,204 > 0,05) 
secara sendiri-sendiri terhadap keputusan pembelian. 
 
Pembahasan 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 
indikator yang memiliki angka rhitung paling tinggi 
adalah merek melekat diingatan dengan nilai sebesar 
0,913. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang 
paling mendukung variable kesadaran merek adalah 
merek melekat diingatan dimana indikator tersebut 
adalah yang paling penting, sehingga perusahaan 
harus lebih memperhatikan merek (X) S.M.L agar 
mudah diingat dengan cara mengenalkan merek (X) 
S.M.L melalui berbagai majalah fesyen seperti 
memperkenalkan produk (X) S.M.L setiap musim 
karena dengan perkenalan merek yang berkelanjutan 
mampu membuat konsumen mengingat merek.  

Berdasarkan dari hasil uji t diketahui bahwa 
Kesadaran Merek memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Keputusan Pembelian dengan 
koefisien regresi sebesar 0,266 dimana kesadaran 
merek memiliki pengaruh besar terhadap keputusan 
pembelian. Sedangkan berdasarkan dari tabel 
distribusi jawaban responden terhadap kesadaran 
merek, hasil rata-rata mean kesadaran merek adalah 
3,57 (agak setuju) hal ini menunjukkan bahwa 
konsumen secara mean rata-rata memiliki kesadaran 
merek yang baik terhadap merek (X) S.M.L, Maka 
dapat disimpulkan (X) S.M.L sudah melakukan 
langkah kearah yang tepat didasari dari nilai mean 
dan nilai regresi yang baik sehingga untuk 
meningkatkan kesadaran merek konsumen menjadi 
lebih baik adalah mempromosikan merek (X) S.M.L 
di media sehingga masyarakat semakin mengenal 
(X) S.M.L. Penelitian ini sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono & 
Kurniawati (2013) dan Astuti & Cahyadi (2007) 
yang menemukan adanya hubungan positif dan 
signifikan antara variabel Kesadaran Merek terhadap 
Keputusan Pembelian. Hal ini didukung juga oleh 
teori Aaker (1991) bahwa ketika konsumen memiliki 
kesadaran terhadap suatu merek, maka kepercayaan 

diri konsumen untuk melakukan keputusan 
pembelian akan lebih tinggi karena tingkat resiko 
akan lebih rendah terhadap produk yang dibeli. 
(Aaker, 1991). Dapat disimpulkan bahwa Kesadaran 
Merek memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian sehingga hipotesis 
pertama dari penelitian ini terdukung. 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 
indikator yang memiliki angka rhitung paling tinggi 
adalah kesesuaian harga dengan kualitas produk 
dengan angka sebesar 0,935. Hal ini menunjukkan 
bahwa indikator variabel persepsi kualitas yang 
paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
adalah kesesuaian antara kualitas produk dengan 
harganya, sehingga dalam penetapan harga, 
perusahaan harus lebih memperhatikan kesesuaian 
antara harga dengan kualitas produk sehingga dapat 
memberikan dampak yang baik, seperti misalnya 
aksesori pakaian, contohnya kacing yang bermutu, 
maupun kualitas jahitan yang tidak mudah lepas. 
Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa perepsi 
kualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian dengan koefisien regresi 
sebesar 0,070 dimana persepsi kualitas memiliki 
pengaruh yang kecil terhadap keputusan pembelian. 
Sedangkan berdasarkan dari tabel distribusi jawaban 
responden terhadap persepsi kualitas, hasil rata-rata 
mean persepsi kualitas adalah 3,81 (agak setuju) hal 
ini menunjukkan bahwa konsumen secara mean rata-
rata memiliki persepsi yang baik terhadap merek (X) 
S.M.L. Hal ini terjadi karena produk (X) S.M.L 
mempunyai kekuatan pada merek sehingga secara 
otomatis konsumen akan mengabaikan faktor 
kualitas karena konsumen sudah percaya dengan 
merek (X) S.M.L sehingga persepsi kualitas tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Penelitian ini sesuai dengan penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Pambudi (2012) juga 
menyatakan bahwa Persepsi Kualitas memiliki 
pengaruh yang tidak nyata dan tidak signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian terhadap semen 
Baturaja. Maka penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis kedua yang menyatakan Persepsi 
Kualitas berpengaruh positif terhadap Keputusan 
Pembelian tidak terdukung. 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 
indikator yang memiliki angka rhitung paling tinggi 
adalah mengagumi citra merek dengan angka 
sebesar 0,882. Hal ini menunjukkan bahwa indikator 
variabel asosiasi merek yang paling berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian adalah mengagumi 
citra merek dimana indikator tersebut adalah yang 
paling penting, sehingga perusahaan harus lebih 
memperhatikan dan berusaha membangun 
kekaguman konsumen akan merek (X) S.M.L, 
perusahaan harus bisa meyakinkan konsumen, 
bahwa meskipun (X) S.M.L merupakan merek lokal, 
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namun dari segi desain dan kualitas, tidak kalah dari 
produk import. 

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa 
asosiasi merek tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian dengan koefisien 
regresi sebesar 0,139 dimana asosiasi merek 
memiliki pengaruh yang kecil terhadap keputusan 
pembelian. Sedangkan berdasarkan dari tabel 
distribusi jawaban responden terhadap asosiasi 
merek, hasil rata-rata mean persepsi kualitas adalah 
4,03 (agak setuju) hal ini menunjukkan bahwa 
konsumen secara mean rata-rata memiliki persepsi 
yang baik terhadap merek (X) S.M.L. Hal ini terjadi 
karena konsumen masih sulit dalam 
mengasosiasikan produk lokal dan merupakan 
produk relatif baru. Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Issani 
(2012) menyatakan bahwa asosiasi merek tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Maka penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan asosiasi 
merek berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian tidak terdukung.  

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 
indikator yang memiliki angka rhitung paling tinggi 
adalah setia terhadap merek dengan angka sebesar 
0,921. Hal ini menunjukkan bahwa indikator 
variabel kesetiaan merek yang paling berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian adalah setia terhadap 
merek dimana indikator tersebut adalah yang paling 
penting, sehingga perusahaan harus lebih fokus 
dalam membuat konsumen setia terhadap merek 
dengan cara perusahaan tetap konsisten dengan moto 
(X) S.M.L yang menyatakan bahwa (X) merupakan 
generasi pria atau wanita masa kini dengan sosok 
yang aktif, dinamis dan muda; (X) S.M.L adalah 
sesuatu yang mendasar bagi siapa saja, segala usia 
dan berbagai ukuran.  Sehingga dengan 
kekonsistenan perusahaan sesuai dengan moto (X) 
S.M.L, konsumen akan lebih percaya terhadap merk 
(X) S.M.L dan memiliki persepsi bahwa (X) S.M.L 
ada merek yang menjajikan dan berkomitmen 
sehingga mampu menciptakan kesetiaan konsumen. 

Berdasarkan dari hasil uji t, diketahui 
bahwa kesetiaan merek memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan 
koefisien regresi sebesar 0,451 dimana kesetiaan 
merek memiliki pengaruh yang paling besar 
terhadap keputusan pembelian. Sedangkan 
berdasarkan dari tabel distribusi jawaban responden 
terhadap kesetiaan merek, hasil rata-rata mean 
persepsi kualitas adalah 2,77 (agak tidak setuju) hal 
ini menunjukkan bahwa konsumen secara mean rata-
rata memiliki kesetiaan merek yang rendah terhadap 
merek (X) S.M.L. Hal ini terjadi karena produk (X) 
S.M.L merupakan produk baru sehingga konsumen 
masih memiliki kesetiaan yang rendah. Kesetiaan 
merek memberikan pengaruh besar terhadap 

keputusan pembelian karena kesetiaan adalah pola 
pembelian yang berulang kali dengan komitmen 
konsumen dalam membeli merek dan produk 
tertentu (Loudon & Bitta, 1993). Maka dalam kasus 
ini, (X) S.M.L perlu meningkatkan kesetiaan merek 
karena hasil koefisien regresi kesetiaan merek 
adalah paling tinggi dalam memberikan pengaruh 
terhadap keputusan pembelian. Untuk meningkatkan 
kesetiaan merek, (X) S.M.L perlu mempromosikan 
merek melalui celebriti terkenal untuk 
mempengaruhi konsumen dalam membeli pakaian 
(X) S.M.L. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Sudarsono & Kurniawati 
(2013) dan Astuti & Cahyadi (2007) yang 
menemukan adanya hubungan positif dan signifikan 
antara variabel kesetiaan merek terhadap keputusan 
pembelian. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat 
disimpulkan hipotesis keempat terdukung. 

Dari Hasil pengujian statistik uji F 
didapatkan hasi Fhitung > Ftabel yaitu 67,323 > 2,47 
dengan hasil signifikansi 0,000, maka H0 ditolak. 
Hal ini dapat diartikan kesadaran merek, persepsi 
kualitas, asosiasi merek dan kesetiaan merek 
berpengaruh positif secara serentak terhadap 
keputusan pembelian. 

Hubungan linier variabel bebas dengan 
variabel terikat sangat kuat. Berdasarkan dari hasil 
analisis korelasi berganda, didapati nilai sebesar 
0,860, maka dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi 
yang kuat antara kesadaran merek, persepsi kualitas, 
asosiasi merek dan kesetiaan merek terhadap 
keputusan pembelian. 
Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi 
diperoleh hasil sebesar 0,728, maka dapat dikatakan 
bahwa sumbangan pengaruh variabel kesadaran 
merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan 
kesetiaan merek terhadap keputusan pembelian 
adalah sebesar 72.8%. sisa 27.2% adalah hasil yang 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan 
di penelitian ini.  

Penelitian yang dilakukan oleh Khan dan 
Noor (2012) menemukan bahwa variabel harga, ctira 
merek, informasi produk, motivasi, perilaku 
konsumen dan budaya mempengaruhi keputusan 
pembelian. Hasil penelitian yang dilakukan 
berpengaruh secara positif terhadap keputusan 
pembelian. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa 
beberapa variabel lain yang mampu mempengaruhi 
keputusan pembelian dan tidak ada dalam penelitian 
ini adalah variabel harga, citra merek, informasi 
produk, motivasi, perilaku konsumen, dan budaya.  
Pada hasil uji F menyatakan bahwa kesadaran 
merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan 
kesetiaan merek memiliki pengaruh pada keputusan 
pembelian. Penelitian ini didukung penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Sudarsono & 
Kurniawati (2013) dan Astuti & Cahyadi (2007) 
yang menyatakan bahwa kesadaran merek, persepsi 
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kualitas, asosiasi merek dan kesetiaan merek secara 
serentak berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Serta teori yang mendukung 
adalah berdasarkan dari teori Aaker (1991) yang 
menyatakan bahwa ketika konsumen memiliki 
tingkat ekuitas merek (keseluruhan dari variabel 
kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek 
dan kesetiaan merek) yang tinggi maka terciptanya 
penilaian yang tinggi terhadap suatu merek. 
Penilaian yang tinggi terhadap suatu merek mampu 
memberikan dorongan terhadap konsumen untuk 
melakukan keputusan pembelian meskipun dengan 
harga yang lebih tinggi (Aaker, 1991). Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa kesadaran merek, persepsi 
kualitas, asosiasi merek dan kesetiaan merek 
(ekuitas merek) secara bersamaan berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian sehingga 
hipotesa kelima dari penelitian ini terdukung. 
 

E. KESIMPULAN 
 

Hasil pengujian pertama secara serempak 
(uji F) Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi 
Merek dan Kesetiaan Merek berpengaruh secar 
positif dan signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian. Secara parsial (uji t) variabel Kesadaran 
Merek dan Kesetiaan Merek memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian, namun Persepsi Kualitas dan Asosiasi 
merek tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian.  

Hasil analisis angka R dalam penelitian ini 
adalah 0,860, artinya terjadi korelasi yang besar, 
sedangkan dari hasil angka R2 adalah 0,728 atau 
72,8%. Ini menunjukkan bahwa presentase 
sumbangan pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi 
Kualitas, Asosiasi Merek, Kesetiaan Merek terhadap 
Keputusan Pembelian adalah sebesar 72.8% yang 
diartikan variabel bebas mampu menjelaskan sebesar 
72.8% variabel terikat.  

Indikator Kesadaran Merek yang 
memberikan pengaruh besar adalah indikator 
mengetahui merek dengan baik. Hal ini berarti 
responden masih mampu mengenal dengan baik 
terhadap merek (X) S.M.L. Sedangkan indikator 
Persepsi Kualitas yang memberikan pengaruh besar 
adalah indikator kepercayaan terhadap kualitas 
produk. Hal ini menunjukkan responden agak 
percaya terhadap kualitas produk (X) S.M.L. 
Selanjutnya, indikator Asosiasi Merek yang 
memberikan pengaruh besar adalah indikator 
menyukai merek dan indikator mempercayai merek. 
Hal ini menunjukkan bahwa responden agak percaya 
dan agak menyukai merek (X) S.M.L. Yang terakhir, 
indikator Kesetiaan Merek yang memberikan 
pengaruh adalah indikator merekomendasikan ke 
orang lain namun berdasarkan hasil mean rating 
interval, indikator tersebut memasuki tingkat agak 

tidak setuju, sehingga responden memiliki kesetiaan 
merek yang rendah terhadap produk (X) S.M.L. 
Implikasi teoritis dari penelitian ini akan disajikan 
sebagai berikut: 
 

Tabel 12. Implikasi Teoritis 
Penelitian 
Terdahulu 

Penelitian 
Sekarang 

Implikasi Teoritis 

Sudarsono & 
Kurniawati (2013) 
dan Astuti & 
Cahyadi (2007) 
menemukan 
bahwa Kesadaran 
Merek 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap 
Keputusan 
Pembelian  

Kesadaran Merek 
memiliki 
pengaruh yang 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
Keputusan 
Pembelian (X) 
S.M.L. Maka 
Kesadaran Merek 
menjadi salah satu 
faktor pendorong 
konsumen untuk 
melakukan 
keputusan 
pembelian (X) 
S.M.L 

Memperkuat 
penelitian Sudarsono 
& Kurniawati (2013) 
dan Astuti & Cahyadi 
(2007) mengenai 
hubungan antara 
Kesadaran Merek 
terhadap Keputusan 
Pembelian. 

Sudarsono & 
Kurniawati (2013) 
dan Astuti & 
Cahyadi (2007) 
menemukan 
bahwa Persepsi 
Kualitas 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap 
Keputusan 
Pembelian 

Persepsi Kualitas 
tidak berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Keputusan 
Pembelian (X) 
S.M.L.  

Menentang penelitian 
terdahulu Sudarsono 
& Kurniawati (2013) 
dan Astuti & Cahyadi 
(2007) mengenai 
hubungan antara 
Persepsi Kualitas 
terhadap Keputusan 
Pembelian yang 
positif.  
Memperkuat 
Penelitian yang 
dilakukan oleh 
Pambudi (2012) 
dengan objek semen 
Baturaja menemukan 
adanya pengaruh 
yang tidak signifikan 
antara Persepsi 
Kualitas dengan 
Keputusan Pembelian 
yang disebabkan oleh 
kondisi pasar semen 
Baturaja merupakan 
pasar oligopoli yang 
semua produknya 
hampir sama baik 
dari sisi, kualitas dan 
harga. 

Sudarsono & 
Kurniawati (2013) 
dan Astuti & 
Cahyadi (2007) 
menemukan 
bahwa Asosiasi 
Merek 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap 
Keputusan 
Pembelian 

Asosiasi Merek 
tidak memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
Keputusan 
Pembelian (X) 
S.M.L. 

Menentang Penelitian 
terdahulu Sudarsono 
& Kurniawati (2013) 
dan Astuti & Cahyadi 
(2007) yang 
menyatakan bahwa 
Asosiasi Merek 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
Keputusan 
Pembelian.  
Memperkuat 
penelitian yang 
dilakukan oleh Issani 
(2012) dengan objek 
teh botol sosro yang 
menemukan bahwa 
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Asosiasi merek tidak 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian 
karena teh botol 
Sosro sudah bukan 
menjadi gaya hidup 
masyarakat. 

Sudarsono & 
Kurniawati (2013) 
dan Astuti & 
Cahyadi (2007) 
menemukan 
bahwa Kesetiaan 
Merek 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap 
Keputusan 
Pembelian.   

Kesetiaan Merek 
memiliki 
pengaruh yang 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
Keputusan 
Pembelian (X) 
S.M.L. Maka 
Kesetiaan Merek 
menjadi salah satu 
faktor pendorong 
konsumen untuk 
melakukan 
Keputusan 
Pembelian (X) 
S.M.L 

Memperkuat 
Penelitian Sudarsono 
& Kurniawati (2013) 
dan Astuti & Cahyadi 
(2007) mengenai 
hubungan yang 
positif dan signifikan 
antara Kesetiaan 
Merek dengan 
Keputusan 
Pembelian.  

Sudarsono & 
Kurniawati (2013) 
dan Astuti & 
Cahyadi (2007) 
menemukan 
bahwa Ekuitas 
Merek (Kesadaran 
Merek, Persepsi 
Kualitas, Asosiasi 
Merek dan 
Kesetiaan Merek) 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap 
Keputusan 
Pembelian.  

Kesadaran Merek, 
Persepsi Kualitas, 
Asosiasi Merek, 
dan Kesetiaan 
Merek secara 
bersamaan 
memiliki 
pengaruh yang 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
Keputusan 
Pembelian (X) 
S.M.L 

Memperkuat 
Penelitian Sudarsono 
& Kurniawati (2013) 
dan Astuti & Cahyadi 
(2007) 

Sumber: Data diolah 2013 

Implikasi praktis dari penelitian ini akan disajikan 
sebagai berikut 
 

Tabel 13. Implikasi Praktis 
Penelitian 
Sekarang 

Implikasi Praktis 

Variable 
kesadaran merek 
memiliki 
pengaruh 
signifikan 
terhadap 
keputusan 
pembelian produk 
(X) S.M.L 

Untuk meningkatkan kesadaran merek (X) 
S.M.L, langkah yang dapat dilakukan 
adalah  
memperkenalkan produk (X) S.M.L setiap 
musim melalui berbagai majalah fesyen. 
Dengan perkenalan merek yang 
berkelanjutan, konsumen yang suka 
membaca majalah fesyen akan selalu 
melihat produk merek (X) S.M.L sehingga 
mempermudah konsumen untuk mengingat 
merek (X) S.M.L 

Variabel persepsi 
kualitas memiliki 
pengaruh yang 
tidak signifikan 
terhadap 
keputusan 
pembelian produk 
(X) S.M.L 

Meskipun persepsi kualitas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian, (X) S.M.L tetap perlu 
memperhatikan kualitasnya secara 
konsisten dengan cara (X) S.M.L perlu 
menjaga kualitas kain yang baik, kancing 
yang bermutu dan tidak mudah lepas agar 
konsumen tetap memiliki persepsi kualitas 
yang baik. 

Variabel asosiasi 
merek memiliki 
pengaruh yang 

Meskipun asosiasi merek tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian, 
(X) S.M.L tetap memperhatikan asosiasi 

tidak signifikan 
terhadap 
keputusan 
pembelian produk 
(X) S.M.L 

mereknya dengan cara perusahaan perlu 
meyakinkan konsumen bahwa meskipun 
(X) S.M.L merupakan merek lokal, namun 
bukan berarti kalah dengan produk impor 
agar konsumen dapat mengasosiasikan 
merek (X) S.M.L dengan baik 
 
 
 
 

Variabel kesetiaan 
merek memiliki 
pengaruh yang 
paling signifikan 
terhadap 
keputusan 
pembelian (X) 
S.M.L 

Untuk meningkatkan kesetiaan merek (X) 
S.M.L, langkah yang dapat dilakukan 
adalah dengan mempromosikan merek (X) 
S.M.L melalui celebritis terkenal untuk 
mempengaruhi konsumen dalam dalam 
membeli pakaian (X) S.M.L dan 
menggunakan kekuatan celebriti untuk 
menggunakan pakaian (X) S.M.L.  

Sumber: Data diolah 2013 
 
Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melihat 
keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini. 
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam objek 
dan juga variabel penelitian. Untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan akan mempertimbangkan 
keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian 
ini. Berikut merupakan keterbatasan yang ada dalam 
penelitian ini: 

Keterbatasan objek penelitian yang hanya 
menggunakan responden yang sudah pernah 
membeli pakaian (X) S.M.L di Surabaya. 
Diharapkan penelitian berikutnya menggunakan 
model yang sama atau dimodifikasi dan 
diaplikasikan pada objek yang berbeda untuk 
mendapatkan hasil yang lebih sesuai mengenai 
pengaruh elemen ekuitas merek terhadap keputusan 
pembelian. 

Penelitian ini menggunakan variabel 
kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek 
dan kesetiaan merek dari teori Aaker (1991) 
sehingga ada kekurangan pada variabel kesadaran 
merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan 
kesetiaan merek. Peneliti lanjutan diharapkan dapat 
melengkapi kekurangan variabel yang digunakan 
pada penelitian dengan menggunakan teori lain 
seperti teori Keller, K.L (1993) yang menyatakan 
bahwa adanya variabel lain dalam menyempurnakan 
hubungan kesadaran merek yaitu kesadaran merek 
dipengaruhi oleh brand recall dan brand 
recognition. 

Penelitian lanjutan dapat dikembangkan 
dengan menghubungkan pengaruh elemen ekuitas 
merek yang terdiri dari kesadaran merek, persepsi 
kualitas, asosiasi merek dan kesetiaan merek 
terhadap keputusan pembelian berdasarkan tingkat 
penghasilan, dan jenis kelamin. Penelitian 
selanjutnya juga dapat memperluas cakupan 
responden yang diteliti, melakukan penelitian di 
daerah yang berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan ini, jumlah responden yang lebih banyak 
agar hasil yang didapatkan lebih luas dan valid. 
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