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ABSTRAK  

Penelitian ini dilatar belakangi guna meningkatkan keputusan pembelian melalui 

beberapa variabel diantaranya kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan 

loyalitas merek yang ada pada sebuah produk, sehingga dapat meningkatkan keputusan 

pembelian produk tersebut.  

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 

pengaruh: (1) Untuk mengetahui pengaruh parsial kesadaran merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen produk laptop ACER mahasiswa  Universitas Nusantara PGRI Kediri 

tahun 2018. (2) Untuk mengetahui pengaruh parsial asosiasi merek terhadap keputusan 

pembelian produk laptop ACER mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2018. 

(3) Untuk mengetahui pengaruh parsial persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian 

produk laptop ACER mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2018. (4) Untuk 

mengetahui pengaruh parsial loyalitas merek terhadap keputusan pembelian produk laptop 

ACER mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2018. (5) Untuk mengetahui 

pengaruh simultan kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek 

terhadap keputusan pembelian produk Laptop ACER mahasiswa Universitas Nusantara PGRI 

Kediri tahun 2018.    

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 71 responden, dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda 

software SPSS for windows versi 23. 
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I. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan 

aliran informasi terjadi sangat pesat 

dalam rentang waktu sepuluh tahun 

terakhir. Akibat paling besar 

dirasakan oleh generasi yang lahir 

dan besar pada waktu terjadinya 

ledakan teknologi, generasi ini bisa 

dikatakan juga dengan "generasi 

Z". Karakter yang dimiliki generasi 

Z ini sangat unik dan begitu 

berbeda dengan karakter yang 

dipunyai oleh generasi-generasi 

sebelumnya. Menurut Ozkan & 

Solmaz (2015) dikutip Yusuf. F 

(2016:44), "pengaruh teknologi 

yang sangat kuat tercermin pada 

generasi ini, contohnya generasi Z 

yang tidak bisa lepas dengan 

gadget  dan waktu konsentrasi yang 

pendek".  

Dilain hal, kemajuan dunia 

IPTEK yang begitu hebat itu 

memang sangat membawa 

keuntungan yang luar biasa untuk 

perkembangan peradaban umat 

manusia. Begitu juga ditemukannya 

penemuan-penemuan baru 

kapasitas komputer, seperti sudah 

dapat menggantikan peran 

kemampuan otak manusia pada 

berbagai macam bidang ilmu serta 

kegiatan manusia. Menurut Dwi 

ningrum (2012:171), "bisa 

dikatakan kemajuan teknologi 

sekarang ini memang benar telah 

diterima dan dirasakan sangat 

banyak memberikan kemudahan 

dan kenyamanan untuk aktivitas 

umat manusia".  

Kebanyakan mahasiswa 

sekarang ini tidak bisa jauh dari 

teknologi salah satunya adalah 

laptop. Laptop sekarang ini sudah 

menjadi bagian yang harus dimiliki 

kebanyakan mahasiswa, karena 

segala macam akses internet 

maupun aktivitas perkuliahan 

mengharuskan  untuk 

menggunakan laptop. Oleh karena 

itu membuat banyak orang dituntut 

untuk mengusai berbagai bidang 

khususnya bidang teknologi. 

Berbagai macam merek laptop 

ditawarkan pasar kepada 

konsumen.  

Semakin banyak merek laptop 

yang ada dipasar membuat 

persaingan menjadi semakin ketat. 

Hal itulah yang menjadikan 

konsumen harus mengidentifikasi 

dan memahami merek dari produk 

itu sebelum memutuskan untuk 

membeli. Merek penting untuk 

diperhatikan, karena bisa 

mempengaruhi konsumen dalam 

menentukan pilihan produk. 

Menurut Tjiptono (2016:133), 

"merek merupakan rangkaian dari 

asosiasi mental yang diyakini oleh 
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konsumen dan menambah nilai 

untuk sebuah produk maupun jasa".  

Kegiatan pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan dapat 

mendorong persepsi konsumen. 

Keputusan pembelian dari 

seseorang dapat didorong dari 

persepsi konsumen. Dengan 

memahami perilaku konsumen, 

perusahaan dapat mengetahui 

faktor-faktor yang mendorong 

konsumen dalam keputusan 

pembelian. Keputusan pembelian 

terdiri dari dua atau lebih pilihan 

karena itu perusahaan harus 

memikirkan cara yang efektik 

untuk memikat pasar sasaran. 

Menurut Kotler dan Keller 

(2009:188), "menyatakan 

keputusan pembelian adalah 

keputusan konsumen dilihat dari 

preferensi atas merek-merek yang 

terdapat di beberapa macam 

pilihan". 

Ekuitas merek menjadi satu 

diantara faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi keputusan 

pembelian. Ekuitas merek penting 

untuk keunggulan dalam bersaing 

sebuah produk yang memiliki 

persamaan sejenis. Tjiptono 

(2016:134), menyatakan "ekuitas 

merek adalah efek diferensial 

respon konsumen terhadap 

pengetahuan merek pada 

pemasaran merek yang 

bersangkutan". Tjiptono (2011:97), 

"ekuitas merek (brand equity) 

meliputi empat dimensi yaitu 

kesadaran merek, asosiasi merek, 

persepsi kualitas, dan loyalitas 

merek". 

Meningkatkan fungsi merek 

begitu diperlukan untuk 

menanamkan kesadaran merek 

(brand awareness), agar konsumen 

dapat membedakan satu produk 

dengan produk lain dan bisa 

mengerti akan merek. Menurut 

Philip Kotler (2009:346), 

"kesadaran merek adalah 

kemampuan konsumen untuk 

mengidentifikasi merek dalam 

kondisi berbeda, contohnya dalam 

pengenalan merek mereka maupun 

prestasi peringatan". Menurut Dwi 

Ridwanto (2016) dalam judul 

Analisis Pengaruh Brand 

Awareness, Brand Knowledge, Dan 

Brand Strength Terdapat 

Keputusan Pembelian Laptop 

ASUS menyatakan bahwa 

kesadaran merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 
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Asosiasi merek penting bagi 

sebuah produk karena dapat 

menjadi salah satu faktor yang 

menentukan ingatan konsumen 

pada sebuat produk. Produk yang 

melekat pada ingatan konsumen 

pasti memiliki asosiasi merek yang 

baik. Sedangkan Tjiptono 

(2011:98), menyatakan "asosiasi 

merek merupakan sebuah merek 

yang berkaitan dengan segala 

sesuatu yang ada di dalam 

memori". Menurut Sarwo Edi 

(2013) dalam judul Pengaruh Citra 

Merek, Sikap Konsumen, Dan 

Asosiasi Merek Terhadap Proses 

Keputusan Pembelian Konsumen 

Laptop TOSHIBA menyatakan 

bahwa asosiasi merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  

Konsumen mengenal produk 

melalui merek yang didukung oleh 

kualitas produk, yang memiliki 

persepsi kualitas sesuai dengan 

fungsi dan kegunaanya. Menurut 

Tjiptono (2016:134), "persepsi 

kualitas merupakan penilaian 

konsumen mengenai superioritas 

atau keunggulan dari keseluruhan 

produk". Menurut Achmad dan Sri 

(2017) dalam judul Pengaruh Citra 

Merek dan Persepsi Kualitas 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Laptop ACER menyatakan persepsi 

kualitas berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Loyalitas bisa terbangun dari 

merek yang kuat yang akan 

mendorong bisnis terulang kembali. 

Loyalitas merek adalah ukuran 

kesetiaan konsumen terhadap suatu 

merek.  Menurut Tjiptono 

(2016:134), "loyalitas merek adalah 

suatu tingkat keterikatan konsumen 

mengenai sebuah merek tertentu". 

Menurut Andre dan Susilo (2017) 

dalam judul Pengaruh Ekuitas 

Merek Terhadap Keputusan 

Pembelian Laptop Merek 

TOSHIBA di Semarang 

menyatakan loyalitas merek 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Dari merek laptop yang banyak 

dimiliki mahasiswa yaitu merek 

ACER. Persaingan yang dihadapi 

laptop ACER sangat kompetitif 

dilihat dari segi harga, model dan 

kualitas yang sama. Salah satu cara 

agar dapat menghadapi persaingan 

dengan meningkatkan kekuatan 

merek karena akan menjadi 

pembeda dari produk lain dan dapat 

mengurangi keputusan konsumen 

berpindah ke merek lain. Melalui 
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data inilah maka peneliti tertarik 

untuk membuat penelitian karya 

tulis ilmiah dengan judul. 

"Keputusan Pembelian Produk 

Laptop ACER Ditinjau dari 

Ekuitas Merek Mahasiswa 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri Tahun 2018". 

Berdasarkan latar belakang 

masalah, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai 

berikut: (1) Apakah kesadaran 

merek berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Laptop ACER 

mahasiswa Universitas Nusantara 

PGRI Kediri tahun 2018? (2) 

Apakah asosiasi merek 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

produk Laptop ACER mahasiswa 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

tahun 2018? (3) Apakah persepsi 

kualitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Laptop ACER 

mahasiswa Universitas Nusantara 

PGRI Kediri tahun 2018? (4) 

Apakah loyalitas merek 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

produk Laptop ACER mahasiswa 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

tahun 2018? (5) Apakah kesadaran 

merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas, dan loyalitas merek 

berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian 

produk Laptop ACER mahasiswa 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

tahun 2018? 

Sesuai dengan latar belakang 

masalah dan rumusan masalah 

diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: (1) 

Pengaruh parsial kesadaran merek 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen produk Laptop ACER 

mahasiswa Universitas Nusantara 

PGRI Kediri tahun 2018. (2) 

Pengaruh parsial asosiasi merek 

terhadap keputusan pembelian 

produk  Laptop ACER mahasiswa 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

tahun 2018. (3) Pengaruh parsial 

persepsi kualitas terhadap 

keputusan pembelian produk 

Laptop ACER mahasiswa 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

tahun 2018. (4) Pengaruh parsial 

loyalitas merek terhadap keputusan 

pembelian produk Laptop ACER 

mahasiswa Universitas Nusantara 

PGRI Kediri tahun 2018. (5) 

Pengaruh simultan kesadaran 

merek, asosiasi merek, persepsi 
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kualitas, loyalitas merek terhadap 

keputusan pembelian produk 

Laptop ACER mahasiswa 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

tahun 2018. 

 

II. METODE 

Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari dua macam yaitu 

veriabel terikat dan variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah keputusan 

pembelian (Y). Sedangkan yang 

menjadi variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah kesadaran 

merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas, dan loyalitas merek.  

 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif. 

Teknik penelitian yang digunakan 

adalah kausalitas. Tujuan penelitian 

kausal dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar 

kesadaran merek, asosiasi merek, 

persepsi kualitas, dan loyalitas 

merek dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian pada produk 

laptop ACER.  Perhitungan yang 

menggunakan angka-angka dengan 

metode statistik berdasarkan 

jawaban kuesioner dari responden. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa prodi manajemen 

dengan teknik Insidental Sampling. 

Analisis data yang digunakan 

dengan menggunakan uji regresi 

linier berganda, koefisien 

determinasi, uji t dan uji F. Diolah 

menggunakan program SPSS versi 

23.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL  

1) Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 
1,826 3.05

4 

 ,598 ,552 

Kesadaran 

Merek (X1) 

.316 .155 .190 2,040 ,045 

Asosiasi 

Merek (X2) 

.374 .169 .210 2,210 ,031 

Persepsi 

Kualitas 

(X3) 

.459 .228 .274 2,011 ,048 

 
Loyalitas 

Merek (X4) 

.481 ,218 .296 2,208 ,031 

Sumber : data diolah  (2018) 

Berdasarkan hasil yang 

telah diperoleh dari koefisisen 

regresi di atas, maka dapat dibuat 

suatu persamaan regresi sebagai 

berikut: Y= 1,826 + 0,316 X1 + 

0,374 X2 + 0,459 X3 + 0,481 X4  

Berdasarkan hasil regresi 

diatas didapatkan hasil bahwa : 

1) 1,826 menunjukkan jika 

konstanta dari variabel X yang 
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meliputi ekuitas merek 

(kesadaran merek, asosiasi 

merek, persepsi kualitas, dan 

loyalitas merek) diasumsikan 

nol, maka variabel Y yang 

merupakan keputusan 

pembelian akan naik sebesar 

1,826. 

2) 0,316 menunjukkan bahwa jika 

kesadaran merek (X1) naik satu 

satuan dan variabel X lain 

(asosiasi merek, persepsi 

kualitas, dan loyalitas merek) 

diasumsikan tetap, maka 

keputusan pembelian (Y) akan 

naik sebesar 0,316. 

3) 0,374 menunjukkan bahwa jika 

asosiasi merek (X2) naik satu 

satuan dan variabel X lain 

(kesadaran merek, persepsi 

kualitas, dan loyalitas merek) 

diasumsikan tetap, maka 

keputusan pembelian (Y) akan 

naik sebesar 0,374. 

4) 0,459 menunjukkan bahwa jika 

persepsi kualitas (X3) naik satu 

satuan dan variabel X lain 

(kesadaran merek, asosiasi 

merek, dan loyalitas merek) 

diasumsikan tetap, maka 

keputusan pembelian (Y) akan 

naik sebesar 0,459. 

5) 0,481 menunjukkan bahwa jika 

loyalitas merek (X4) naik satu 

satuan dan variabel X lain 

(kesadaran merek, asosiasi 

merek, dan persepsi kualitas) 

diasumsikan tetap, maka 

keputusan pembelian (Y) akan 

naik sebesar 0,481.  

2. Koefisien Determinasi 

Mo

del 

R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Dur

bin-

Wat

son 

1 
.84

3
a
 

.710 .692 3,9235

1 

1,75

1 

Sumber : data diolah  (2018) 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas 

dijelaskan bahwa besarnya 

koefisien determinasi (Adjusted R 

Square = 0,692 yang berarti 69,2%) 

dengan demikian kesadaran merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas, 

dan loyalitas merek mampu 

menjelaskan hampir semua variasi 

dari variabel sehingga model 

regresi yang digunakan fit atau 

baik. Berdasarkan dari nilai R 

Square dapat diartikan pula 

kesadaran merek, asosiasi merek, 

persepsi kualitas, dan loyalitas 

merek mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian sebesar 

69,2% dan 30,8% dipengaruhi oleh 
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variabel lain yang tidak termasuk 

dalam variabel penelitian ini. 

3. Uji t 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Consta

nt) 

1,826 3,054  ,598 .552 

Kesadar

an 

Merek(

X1) 

,316 .155 ,190 2,040 .045 

Asosias

i Merek 

(X2) 

,374 .169 ,210 2,210 .031 

Persepsi 

Kualitas 

(X3) 

.459 .228 ,274 2,011 .048 

 

Loyalita

s Merek 

(X4) 

,481 ,218 ,296 2,208 ,031 

 

Sumber : data diolah  (2018) 

1) Pengaruh kesadaran merek 

terhadap keputusan pembelian. 

Hasil uji t untuk variabel 

kesadaran merek diperoleh 

nilai t hitung 2,040 dengan 

tingkat signifikansi 0,045. 

Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05 didapat t tabel 

1,997. Ini berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dengan 

demikian maka, hipotesis 

pertama dapat diterima. Arah 

koefisien regresi positif yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Dengan kata lain 

dapat disimpulkan bahwa 

kesadaran merek semakin baik, 

akan mempercepat keputusan 

pembelian. 

2) Pengaruh asosiasi merek 

terhadap keputusan pembelian. 

 Hasil uji t untuk variabel 

asosiasi merek diperoleh nilai t 

hitung 2,210 dengan tingkat 

signifikansi 0,031. Dengan 

menggunakan batas 

signifikansi 0,05 didapat t tabel 

1,997. Ini berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dengan 

demikian maka, hipotesis 

pertama dapat diterima. Arah 

koefisien regresi positif yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Dengan kata lain 

dapat disimpulkan bahwa 

asosiasi merek semakin baik, 

akan mempercepat keputusan 

pembelian. 

3) Pengaruh persepsi kualitas 

terhadap keputusan pembelian. 

  Hasil uji t untuk variabel 

persepsi kualitas diperoleh 

nilai t hitung 2,011 dengan 

tingkat signifikansi 0,048. 

Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05 didapat t tabel 

1,997. Ini berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dengan 
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demikian maka, hipotesis 

pertama dapat diterima. Arah 

koefisien regresi positif yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Dengan kata lain 

dapat disimpulkan bahwa 

persepsi kualitas semakin baik, 

akan mempercepat keputusan 

pembelian. 

4) Pengaruh loyalitas merek 

terhadap keputusan pembelian. 

Hasil uji t untuk variabel 

loyalitas merek diperoleh nilai 

t hitung 2,208 dengan tingkat 

signifikansi 0,031. Dengan 

menggunakan batas 

signifikansi 0,05 didapat t tabel 

1,997. Ini berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dengan 

demikian maka, hipotesis 

pertama dapat diterima. Arah 

koefisien regresi positif yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Dengan kata lain 

dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas merek semakin baik, 

akan mempercepat keputusan 

pembelian. 

 

 

 

 

 

4. Uji F 

Model Sum 

of 

Squar

es 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regress

ion 

2487,

183 

4 621,796 40,

392 

.000
b
 

Residua

l 

1016,

000 

66 15,394   

Total 
3503,

183 

70    

Sumber : data diolah  (2018) 

 

Hasil uji dapat dilihat pada 

tabel di atas nilai F hitung diperoleh 

sebesar 40,392 > F tabel sebesar 2,51 

dengan tingkat signifikansi 0,000 < 

0,05. Karena tingkat signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 maka Ha 

diterima, sehingga dapat dikatakan 

bahwa kesadaran merek, asosiasi 

merek, persepsi kualitas, dan 

loyalitas merek terhadap keputusan 

pembelian berpengaruh secara 

simultan (bersama-sama). 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Kesadaran Merek 

terhadap Keputusan Pembelian 

  Ada pengaruh signifikan 

kesadaran merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hasil ini 

dibuktikan dengan hasil statistik uji t 

diperoleh t hitung sebesar 2,040 > 

1,997 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,045 (0,045 < 0,05) dan 
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koefisien regresi mempunyai nilai 

positif sebesar 0,316. Selain itu 

deskripsi jawaban responden untuk 

variabel kesadaran merek, 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 49,07, memberikan 

tanggapan setuju terhadap 

pernyataan mengenai kesadaran 

merek. Dengan rata-rata jawaban 

responden sebesar 3,82 masuk ke 

dalam kategori baik. Dengan 

demikian jawaban responden tentang 

kesadaran merek menjadi 

menguatkan hasil uji t tersebut. 

Berdasarkan teori Tjiptono 

(2016:134), kemampuan konsumen 

untuk mengenali dan mengingat 

merek sebagai anggota dari kategori 

produk tertentu. Dengan kesadaran 

merek yang baik akan 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Dwi Ridwanto 

(2016) dengan judul Pengaruh Brand 

Awarness, Brand Knowledge, Dan 

Brand Strenght terhadap Keputusan 

Pembelian Merek Laptop ASUS, 

yang menyatakan bahwa variabel 

kesadaran merek terbukti 

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap keputusan pembelian.  

Pengaruh Asosiasi Merek 

terhadap Keputusan Pembelian 

Ada pengaruh signifikan 

asosiasi merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hasil ini 

dibuktikan dengan hasil statistik uji t 

diperoleh t hitung sebesar 2,210 > 

1,997 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,031 (0,031 < 0,05) dan 

koefisien regresi mempunyai nilai 

positif sebesar 0,374. Karena 

memiliki t hitung yang lebih besar 

diantara variabel x lainnya 

(kesadaran merek, persepsi kualitas 

dan loyalitas merek), dapat 

disimpulkan bahwa asosiasi merek 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian yang 

paling tinggi. Selain itu jawaban 

responden untuk variabel asosiasi 

merek menunjukkan bahwa 

sebagaian besar responden yaitu 55,4 

%, memberikan tanggapan setuju 

terhadap pernyataan mengenai 

asosiasi merek. Dengan  rata-rata 

jawaban responden sebesar 3,79 

masuk ke dalam kategori baik. 

Dengan demikian jawaban responden 

terhadap variabel asosiasi merek 

menjadi menguatkan hasil uji t 

tersebut.   

Berdasarkan teori Tjiptono 

(2016:134), asosiasi merek adalah 

segala sesuatu yang terkait dengan 

memori pada sebuah merek. Dengan 
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asosiasi merek yang baik akan 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Sarwo Edi 

(2013) dengan judul Pengaruh Citra 

Merek, Sikap Konsumen, dan 

Asosiasi Merek terhadap Proses 

Keputusan Pembelian Konsumen 

Laptop TOSHIBA, yang menyatakan 

bahwa variabel asosiasi merek 

terbukti berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap keputusan 

pembelian.  

Pengaruh Persepsi Kualitas 

terhadap Keputusan Pembelian 

Ada pengaruh signifikan 

persepsi kualitas terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hasil ini 

dibuktikan dengan hasil statistik uji t 

diperoleh t hitung sebesar 2,011 > 

1,997 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,048 (0,048 < 0,05) dan 

koefisiensi regresi mempunyai nilai 

positif sebesar 0,459. Selain itu 

deskripsi jawaban responden untuk 

variabel persepsi kualitas 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 52,11%, 

memberikan tanggapan setuju 

terhadap pernyataan mengenai 

persepsi kualitas. Dengan  rata-rata 

jawaban responden sebesar 3,83 

masuk ke dalam kategori baik. 

Dengan demikian jawaban responden 

terhadap kesadaran merek menjadi 

menguatkan hasil uji t tersebut.  

Berdasarkan teori  Tjiptono 

(2016:134), persepsi kualitas adalah 

penilaian konsumen mengenai 

keunggulan dan dapat menjadikan 

merek itu lebih dikenal dan memiliki 

kualitas yang baik dibenak 

konsumen. Dengan persepsi kualitas 

yang baik akan mempengaruhi 

keputusan pembelian. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh  Achmad dan Sri 

(2017) dengan judul Pengaruh Citra 

Merek dan Persepsi Kualitas 

terhadap Keputusan Pembelian 

Laptop ACER, yang menyatakan 

bahwa variabel persepsi kualitas 

terbukti berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap keputusan 

pembelian.  

Pengaruh Loyalitas Merek 

terhadap Keputusan Pembelian 

Ada pengaruh signifikan 

loyalitas merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hasil ini 

dibuktikan dengan hasil statistik uji t 

diperoleh t hitung sebesar 2,208 > 

1,997 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,031 (0,031 < 0,05) dan 

koefisien regresi mempunyai nilai 

positif sebesar 0,481. Selain itu 
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deskripsi jawaban responden untuk 

variabel loyalitas merek 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden yaitu 51,65%, 

memberikan tanggapan setuju 

terhadap pernyataan mengenai 

loyalitas merek. Dengan rata-rata 

jawaban responden sebesar 3,87 

masuk ke dalam kategori baik. 

Dengan demikian jawaban responden 

tentang loyalitas merek menjadi 

menguatkan hasil uji t tersebut. 

Karena memiliki t hitung yang lebih 

kecil diantara variabel x lainnya 

(kesadaran merek, asosiasi merek, 

dan persepsi kualitas), dapat 

disimpulkan bahwa Loyalitas Merek 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian yang 

paling tinggi.   

Berdasarkan teori Tjiptono 

(2016:134), loyalitas merek adalah 

suatu tingkat keterikatan konsumen 

mengenai sebuah merek tertentu. 

Dengan loyalitas merek yang baik 

akan mempengaruhi keputusan 

pembelian. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Andre dan Susilo (2017) dengan 

judul Pengaruh Ekuitas Merek 

terhadap Keputusan Pembelian 

Laptop Merek TOSHIBA di 

Semarang, yang menyatakan bahwa 

variabel loyalitas merek terbukti 

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap keputusan pembelian. 

Pengaruh Kesadaran Merek, 

Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, 

dan Loyalitas Merek terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil dan pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa secara simultan kesadaran 

merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas, dan loyalitas merek 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Berdasarkan 

tabel 4.7 diperoleh nilai signifikansi 

uji F sebesar 0,00 yang artinya lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yaitu 

0,05 atau 5%. H0 ditolak dan Ha 

diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa secara simultan kesadaran 

merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas, dan loyalitas merek 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Dengan nilai 

koefisien determinasi Adjuted R
2
 

sebesar 0,692 yang berarti bahwa 

69,2% keputusan pembelian dapat 

dijelaskan oleh keempat variabel 

independen. Dari presentase yang 

tergolong tinggi tersebut, 

menunjukkan bahwa masih terdapat 

variabel lain yang dapat menjelaskan 

keputusan pembelian, tetapi tidak 
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dimasukkan dalam penelitian ini 

yaitu sebesar 30,8%.  

 

IV. PENUTUP 

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Kesadaran Merek berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian Laptop ACER (Studi 

kasus pada mahasiswa Universitas 

Nusantara PGRI Kediri tahun 2018). 

(2) Asosiasi Merek berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian Laptop ACER (Studi 

kasus pada mahasiswa Universitas 

Nusantara PGRI Kediri tahun 2018). 

(3) Persepsi Kualitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian Laptop ACER (Studi 

kasus pada mahasiswa Universitas 

Nusantara PGRI Kediri tahun 2018). 

(4) Loyalitas Merek berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian Laptop ACER (Studi 

kasus pada mahasiswa Universitas 

Nusantara PGRI Kediri tahun 2018). 

(5) Kesadaran merek, asosiasi merek, 

persepsi kualitas dan loyalitas merek 

berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian  pada 

Laptop ACER (Studi kasus pada 

mahasiswa Universitas Nusantara 

PGRI Kediri tahun 2018). 
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