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PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN HANDPHONE ANDROID 

(Studi Kasus Pengguna Handphone Android di Wonogiri) 

ABSTRAK 

PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN HANDPHONE ANDROID 

(Studi Kasus Pengguna Handphone Android di Wonogiri) 

Tujuan dalam penelitian adalah: 1) Menganalisis pengaruh kesadaran merek (brand 
awareness) terhadap keputusan pembelian handphone Android, 2) Menganalisis 
pengaruh persepsi kualitas (perceived quality) terhadap keputusan pembelian 
handphone Android, 3) Menganalisis pengaruh asosiasi merek (brand association) 
terhadap keputusan pembelian handphone Android, 4) Menganalisis pengaruh 
loyalitas merek (brand loyalty) terhadap keputusan pembelian handphone Android, 5) 
Menganalisis pengaruh  ekuitas merek (brand equity) terhadap keputusan pembelian 
handphone Android 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey.Populasi 
adalah semua pengguna handphone berbasis android di Kabupaten Wonogiri, 
sampel diambil 100 orang dengan teknik sampling accidental.Metode analisis 
data: (1) uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas dan reliabilitas, (2) Uji asumsi 
klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas,autokorelasi, (3) 
Uji hipotesis, yaitu: uji regresi linear berganda, analisis simultan (uji F), analisis 
parsial (uji t) dan uji koefisien determinasi (R2). 
Analisis data diperoleh hasil: 1) Kesadaran merek berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian handphone Android, 2) Asosiasi merek 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian handphone 
Android, 3) Persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian handphone Android, 4) Loyalitas merek berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian handphone Android, 5) 
Brand Equity berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap keputusan 
pembelian handphone Android di Wonogiri, 6) Kesadaran merek merupakan 
variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian handphone 
Android di Wonogiri. 

Kata Kunci:ekuitas merek, keputusan pembelian, loyalitas merek, kesadaran 
merek 
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ABSTRACT 
 
 

EFFECT OF BRAND EQUITY PURCHASE DECISION ON ANDROID 
PHONE 

(Case Study in Wonogiri Android Mobile Users ) 
 

 
Interest in the study were: 1) to analyze the influence of brand awareness on 
purchasing decisions Android phones, 2) to analyze the influence of perceived 
quality on purchasing decisions Android phones, 3) to analyze the influence of 
brand associations on purchasing decisions Android phones, 4) to analyze the 
effect of brand loyalty to the purchasing decision of Android phones, 5) to analyze 
the influence of brand equity on purchasing decisions Android phone. 
This research is a quantitative research with survey approach. The population is 
all android based mobile phone users in Wonogiri, samples were taken of 100 
people with accidental sampling technique. Data analysis methods: (1) Test the 
research instrument, namely the validity and reliability, (2) Test the classic 
assumption, namely normality test, multicollinearity, heteroscedasticity, 
autocorrelation, (3) Test the hypothesis: multiple linear regression tests, 
simultaneous analysis ( test F), a partial analysis (t test) and test the coefficient of 
determination (R2). 
Based on the result: 1) Brand awareness positive and significant effect on 
purchasing decisions Android phones, 2) Association brand positive and 
significant effect on purchasing decisions Android phones, 3) Perception of the 
quality of positive and significant effect on purchasing decisions Android phones, 
4) Loyalty brand positive and significant impact on purchasing decisions Android 
phones, 5) Brand Equity significant effect together against the Android mobile 
phone purchasing decisions in Wonogiri, 6) Awareness of the brand is the most 
dominant variable influencing purchasing decisions Android phone in Wonogiri. 
 
Keywords: brand equity, purchase decision, loyalty brand, awaeness brand 
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1. PENDAHULUAN 

Persaingan dalam industri telepon seluler saat ini sangat ketat.Produsen telepon 

seluler saling berlomba menciptakan seri dan model terbaru dengan fitur-fitur yang 

canggih. Banyak konsumen yang belum sempat mencoba seri terbaru dari sebuah 

merek ponsel, mereka sudah dihadapkan pada seri terbaru lainnya dari merek yang 

sama. Belum lagi merek-merek lain yang tidak mau kalah bersaing memasarkan 

produk-produk terbarunya.Berbagai merek telepon seluler dengan keunggulannya 

masing-masing saling berlomba agar bisa dipilih oleh konsumen. Dari sekian banyak 

merek yang ada di pasaran, masing-masing merek akan dipersepsikan secara berbeda 

oleh konsumen dalam bentuk citra merek yang akan mengantarkan konsumen pada 

kesimpulannya atas merek tersebut. Peranan merek bukan lagi sekedar nama ataupun 

pembeda dari merek pesaing, lebih dari itu, merek sudah menjadi faktor penentu 

keunggulan bersaing. Merek merupakan aset penting bagi setiap perusahaan. Merek 

menjadikan jembatan penghubung antara perusahaan – konsumen.Merek juga 

mendeskripsikan dari jenis produk atau pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Reputasi merek akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan baik dari aspek 

financial maupun non financial. 

 

2. METODE 

Kinerja perusahaan di masa depan akan semakin bergantung kepada merek, yang 

berarti tidak cukup hanya berorientasi pada produk Perusahaan yang melibatkan 

orientasi merek dalam formulasi strategi perusahaannya, maka perusahaan tersebut 

memiliki sumber untuk menuju keunggulan bersaing yang berkelanjutan (sustainable 

competitive advantage) melalui ekuitas merek karena hanya merek yang dapat 

memberikan proteksi yang kuat. Ekuitas merek adalah seperangkat asset dan liabilitas 

merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol yang mampu menambah atau  
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mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu produk atau jasa baik dari perusahaan 

atau pada pelanggan. Hal ini sesuai dengan penelitian Iriani (2011) yang menyatakan 

kekuatan merek terletak pada kemampuan konsumen untuk membeli produk yang 

diinginkannya.Karena merek secara tidak sadar melibatkan prestice, keyakinan, 

harapan dan kebanggaan dari para konsumen.Maka dari itu menempatkan merek 

sebagai salah satu bagian dari modal keunggulan bersaing, selain unsur kualitas dan 

harga adalah kebijakan yang sangat tepat. Apalagi, bila ketiganya dapat 

dikombinasikan secara tepat, maka akan terjadi sinergitas yang menguntungkan 

diantara ketiganya. 

Menurut Durianto, dkk, (2010: 12-16) ekuitas merek merupakan konsep multi 

dimensional yang terdiri dari kesadaran merek (brand awarenes), kualitas yang 

dipersepsikan (perceived quality), asosiasi merek (brand association), loyalitas merek 

(brand loyality). Kesadaran merek (brand awarenes), merupakan dasar dari proses 

pemahaman akan suatu merek yang mana akan membentuk suatu kesan merek yang 

khusus. Pemahaman suatu merek atau kesadaran suatu merek sebagai suatu yang 

menghubungkan memori dengan otak, dan kesan merek sebagai sekumpulan asosiasi 

merek yang berguna. Sedangkan kualitas yang dipersepsikan oleh konsumen 

(perceived quality) pada suatu produk adalah tindakan subyektif konsumen pada 

produk yang menurut dia mempunyai suatu keunggulan dari pada produk lain. 

Pengalaman menggunakan produk secara personal, kebutuhan unik, dan situasi 

konsumsi dapat mempengaruhi penilaan subyektif konsumen terhadap kualitas suatu 

produk. Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang yang 

terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Berbagai asosiasi merek yang 

saling berhubungan akan menimbulkan suatu rangkaian yang disebut brand image. 

Semakin banyak asosiasi yang saling berhubungan, semakin kuat brand image yang 

dimiliki oleh merek tersebut. Loyalitas merek (brandloyalty) adalah loyalitas yang 

diberikan oleh pelanggan kepada merek. Loyalitas merek merupakan suatu 

keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey, yaitu 

penelitian dengan menganalisis angka-angka yang diperoleh dari hasil survey 

lapangan dalam bentuk kuesioner penelitian. Dengan menggunakan 

menganalisis populasi atau jumlah dari keseluruhan objek (satuan- 
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satuan/individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga. Yang kedua 

dengan mengambil sampel yaitu sebagian populasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi 

(jumlahnya lebih sedikit daripada jumlahnya populasinya). Selanjutnya dengan 

teknik sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

penyebaran kuesioner dan studi pustaka. Untuk metode analisis data yang 

dipakai adalah dengan uji instrumen penelitian yang terddiri dari uji validitas .  
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Keterangan:  

rxy = Koefisien korelasi dari masing-masing item (butir pertanyaan) 

X = Pertanyaan nomor tertentu 

Y = Skor total 

N = Jumlah sampel (responden) 

Yang kedua dengan uji reliabilitas. Instrumen dikatakan reliable atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu.. Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan digunakan teknik Alfa 

Cronbach.  
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Keterangan:  

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
2
b∂  = Jumlah varians butir 

2
tb  = Varians total 
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Selain uji instrumen, uji asumsi klasik juga harus diuji dengan beberapa 

pengujian. Pertama dengan uji normalitas yang data hasil tes digunakan uji 

Kolmogorow-Smirnov dan melihat normal probability plot melalui tampilan 

output IBM SPSS 19. Adapun langkah pengujian normalitas adalah sebagai 

berikut:Uji Kolmogorov-Smirnov memusatkan perhatian pada penyimpangan 

atau devisi maksimum, yaitu D = [Max Fo(x) – Sw(x)], dengan distribusi 

sampling D di Ho diketahui normal.Keputusan uji, jika ρ sama atau kurang 

dari α (0.05), tolak Ho dan jika ρ lebih dari α (0.05), terima Ho. 

Yang kedua uji multikolinearitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas, salah satunya dengan menggunakan metode collinearity 

diagnostics, untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, yaitu dengan melihat 

nilai VIF atau variance inflation factor, jika VIF kurang dari 10 atau nilai 

tolerance lebih kecil dari 0 dan kurang dari 1, maka variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinearitas. 

Yang ketiga uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual 

pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut: 

1) Dalam melihat nilai thitung dibandingkan dengan ttabel. 

a. Jika thitung>ttabel Ho diterima artinya tidak ada heteroskedastisitas dalam 

model regresi. 

b. Jika thitung<ttabel Ho diterima artinya ada heteroskedastisitas dalam model 

regresi. 

2) Dalam melihat nilai probabilitas yang dihasilkan dengan membandingkan 

level of significance (α = 0,05) 

a. Jika angka probabilitas (sig) > 0,05, Ho diterima artinya tidak ada 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

b. Jika angka probabilitas (sig) < 0,05, Ho ditolak artinya ada 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 
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Penelitian ini juga menggunakan uji hioitesis. Yaitu dengan Analisis Regresi 

Linear Berganda. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-

masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi 

nilai variabel dependen dengan suatu persamaan (Ghozali, 2011: 95). Model 

Persamaan Regresi sebagai berikut: (Sugiyono, 2012: 251) 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 +b3 X3 + b4 X4 + e 

Dimana : 

Y  = Variabel Keputusan Pembelian 

b1 = Koefisien regresi variabel kesadaran merek 

b2 = Koefisien regresi variabel persepsi kualitas 

b3 = Koefisien regresi variabel asosiasi merek 

b4 = Koefisien regresi variabel loyalitas merek 

X1 = Variabel kesadaran merek 

X2 = Variabel persepsi kualitas 

X3 = Variabel asosiasi merek 

X4 = Variabel loyalitas merek 

e  = Variabel pengganggu  

Yang kedua dengan Analisis Simultan (uji F). Menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau 

terikat.(Ghozali, 2011: 98).  

Yang ketiga dengan menggunakan Analisis Parsial (uji t). Menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). 

Yang keempat dengan menggunakan Analisis Koefisien Determinasi (R2). 

Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai 

R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 ANALISIS DATA 
1. Hasil Uji Deskriptif Data 
Bertujuan untuk mendeskripsikan data penelitian berdasarkan total skor masing-
masing variabel penelitian berdasarkan nilai minimum, maximum, mean dan 
standard deviation. 

TabelDeskripsi Data Penelitian 

 
Hasil Penelitian No Variabel Penelitian Min Max Mean Std. Dev 

1 Kesadaran Merek 9 15 13.67 1.371 
2 Asosiasi Merek 10 15 13.39 1.363 
3 Persepsi Kualitas 10 15 13.19 1.368 
4 Loyalitas Merek 13 20 16.88 1.976 
5 Keputusan Pembelian 10 15 13.50 1.396 

Sumber: Data Penelitian Diolah (Lampiran 5) 

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa pada variabel kesadaran merek 
nilai minimum 9, nilai maksimum 15, nilai rerata 13,67 dan simpangan baku 
1,371, variabel asosiasi merek nilai minimum 10, nilai maksimum 15, nilai 
rerata 13,39 dan simpangan baku 1,363, variabel persepsi kualitas nilai 
minimum 10, nilai maksimum 15, nilai rerata 13,19 dan simpangan baku 1,368, 
variabel loyalitas merek nilai minimum 13, nilai maksimum 20, nilai rerata 
16,88 dan simpangan baku 1,976, variabel keputusan pembelian nilai minimum 
10, nilai maksimum 15, nilai rerata 13,50 dan simpangan baku 1,396. 
 
2. Hasil Uji Instrumen Penelitian 
a. Uji Validitas 
Uji validitas bertujuan untuk mengukur apa yang diinginkan dan dapat 
mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Selanjutnya uji 
validitas menggunakan teknik Korelasi Product Moment dari Karl Pearson, 
dengan cara mengkorelasikan setiap pernyataan dengan total skor pernyataan. 
1. Variabel Kesadaran Merek 
Pernyataan instrumen variabel kesadaran merek berjumlah 3 pernyataan, hasil 
uji validitas selengkapnya dapat dilihat di lampiran 3 dan disajikan kembali pada 
tabel berikut: 

TabelHasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Merek 
 

 
Kesadaran Merek rhitung rtabel Keterangan 

 KM1 0,878 0,195 Valid 
 KM2 0,841 0,195 Valid 
 KM3 0,786 0,195 Valid 

Sumber: Data Penelitian Diolah 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa semua pernyataan variabel  
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kesadaran merek dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya 
rhitung> 0,195 (nilai 0,195 diperoleh dari nilai rtabel dengan jumlah sampel (N) = 
100 orang). 
2. Variabel Asosiasi Merek 
Pernyataan instrumen variabel asosiasi merek berjumlah 3 pernyataan, hasil uji 
validitas selengkapnya dapat dilihat di lampiran 3 dan disajikan kembali pada 
tabel berikut: 

TabelHasil Uji Validitas Variabel Asosiasi Merek 
 

Asosiasi Merek rhitung rtabel Keterangan 
 AM1 0,784 0,195 Valid 
 AM2 0,894 0,195 Valid 
 AM3 0,751 0,195 Valid 

Sumber: Data Penelitian Diolah 
  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua pernyataan variabel 
asosiasi merek dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya semua 
nilai rhitung> 0,195. 
3. Variabel Persepsi Kualitas 
Pernyataan instrumen variabel persepsi kualitas berjumlah 3 pernyataan, hasil 
uji validitas selengkapnya dapat dilihat di lampiran 3 dan disajikan kembali pada 
tabel berikut: 

TabelHasil Uji Validitas Variabel Persepsi Kualitas 
 

Persepsi Kualitas rhitung rtabel Keterangan 
 PK1 0,850 0,195 Valid 
 PK2 0,880 0,195 Valid 
 PK3 0,836 0,195 Valid 

Sumber: Data Penelitian Diolah 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa semua pernyataan variabel 
persepsi kualitas dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya 
semua nilai rhitung> 0,195. 
4. Variabel Loyalitas Merek 
Pernyataan instrumen variabel loyalitas merek berjumlah 4 pernyataan, hasil uji 
validitas selengkapnya dapat dilihat di lampiran 3 dan disajikan kembali pada 
tabel berikut: 

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Loyalitas Merek
Loyalitas Merek rhitung rtabel Keterangan 

 LM1 0,793 0,195 Valid 
 LM2 0,836 0,195 Valid 
 LM3 0,801 0,195 Valid 
 LM4 0,811 0,195 Valid 

Berdasarkan tabeldi atas diperoleh hasil bahwa semua pernyataan variabel 
loyalitas merek dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya semua 
nilai rhitung> 0,195. 
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5. Variabel Keputusan Pembelian 
Pernyataan instrumen variabel keputusan pembelian berjumlah 3 pernyataan, 
hasil uji validitas selengkapnya dapat dilihat di lampiran 3 dan disajikan kembali 
pada tabel berikut: 

TabelHasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian  
 

Keputusan Pembelian rhitung rtabel Keterangan 
 KP1 0,761 0,195 Valid 
 KP2 0,863 0,195 Valid 
 KP3 0,828 0,195 Valid 

Sumber: Data Penelitian Diolah 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa semua pernyataan variabel 
keputusan pembelian dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya. 
b. Uji Reliabilitas. Hasil yang diperoleh dari uji reliabilitas terhadap kuesioner 
pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

TabelHasil Uji Reliabilitas 
 

Variabel Penelitian ralpha rnunnally Keterangan 
Kesadaran Merek 0,781 0,60 Reliabel 
Asosiasi Merek 0,739 0,60 Reliabel 
Persepsi Kualitas 0,815 0,60 Reliabel 
Loyalitas Merek 0,821 0,60 Reliabel 
Keputusan Pembelian 0,753 0,60 Reliabel  

Sumber: Data Penelitian Diolah 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien alpha (ralpha) masing-masing 
variabel >0,60, maka kuesioner dinyatakan reliabel atau handal dan selanjutnya 
dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data penelitian.  

 
3. Pengujian Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas.Bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel 
independen dan dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 
b. Uji Multikolinearitas. Bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi 
dukan korelasi antar variabel bebas. 
 

TabelHasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Bebas Toleance VIF Keterangan 
Kesadaran Merek 0,576  1,736 Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas 
Asosiasi Merek 0,671 1,490 Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas 
Persepsi Kualitas 0,550 1,819 Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas 
Loyalitas Merek 0,429 2,332 Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas 
Sumber: Data Penelitian Diolah 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai semua Tolerance < 1 dan 
nilai VIF < 10 pada variabel bebas sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 
gejala multikolinearitas atau antara variabel bebas saling terjadi korelasi. 
c. Uji Heteroskedastisitas.Bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. 

Tabelhasil uji heteroskedastisitas 
 

Variabel Bebas thitung Sig. Keterangan 
Kesadaran Merek -0,419 0,676 Tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas 
Asosiasi Merek -0,375 0,709 Tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas 
Persepsi Kualitas -0,963 0,338 Tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas 
Loyalitas Merek -0,888 0,377 Tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas 
Sumber: Data Penelitian Diolah 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua nilai thitung< ttabel dan nilai 
signifikansi > 0,05 pada variabel bebas sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 
gejala heteroskedastisitas dalam persamaan regresi. 
 
4. Pengujian Hipotesis  

Bertujuan untuk menguji hipotesis penelitin yang diajukan dalam 
penelitian.Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel dibawah ini. 

 
Tabel Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 
Variabel Penelitian B 

Std. 
Error  

thitung Sig 

Konstanta 0,120 1,011 0,119 0,906 
Kesadaran Merek 0,352 0,078 4,521 0,000 
Asosiasi Merek 0,186 0,073 2,557 0,012 
Persepsi Kualitas 0,179 0,080 2,245 0,027 
Loyalitas Merek 0,220 0,063 3,511 0,001 
R  0,824 FHitung 50.409 
R Square 0,680 Signifikansi F 0,000  

Sumber: Data Penelitian Diolah 
Berdasarkan tabel di atas maka uji hipotesis yang diajukan peneliti meliputi: 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel 
independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel 
dependen dengan suatu persamaan. 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 +b3 X3 + b4 X4 + e 
Y = 0,120 + 0,352X1 + 0,186X2 + 0,179X3 + 0,220X4 + e 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran merek berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai 
thitung> ttabel (4,521 > 1,988) dan sig. < 0,05 (0,000< 0,05). Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Chan (2010), secara parsial variabel 
kesadaran merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa asosiasi merek berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian, ini dibuktikan dengan diperolehnya 
nilai thitung> ttabel (2,557> 1,988) dan sig. < 0,05 (0,012< 0,05).Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai thitung> ttabel 
(2,245> 1,988) dan ρ-value < 0,05 (0,027< 0,05).Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, 
hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai thitung> ttabel (3,511> 1,988) dan sig. 
< 0,05 (0,001 < 0,05).Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekuitas merek secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini 
dibuktikan dengan diperolehnya nilai Fhitung> Ftabel (50,409> 2,45) dan sig. < 
0,05 (0,000 < 0,05). 
 
 
PENUTUP 
  
A. Kesimpulan 

Hasil uji regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien 
determinasi (R Square) dapat diambil beberapa kesimpulan dalam penelitian 
ini, yaitu: 

1. Kesadaran merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian handphone Android di Wonogiri (thitung = 4,521, sig = 0,000). 
2. Asosiasi merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian handphone Android di Wonogiri (thitung = 2,557, sig = 0,012) 
3. Persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian handphone Android di Wonogiri (thitung = 2,245, sig = 0,027) 
4. Loyalitas merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian handphone Android di Wonogiri (thitung = 3,511, sig =  0,001) 
5. Brand Equity berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap 
keputusan pembelian handphone Android di Wonogiri (Fhitung = 50,409 sig. 
0,000).  
6. Kesadaran merek merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi 
keputusan pembelian handphone Android di Wonogiri (nilai koefisien regresi = 
0,352) dibandingkan variabel lain dalam penelitian. 
 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengemukakan beberapa saran, 
kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini, yaitu: 
1. Produsen Handphone Berbasis Android, diharapkan lebih meningkatkan 
kualitas aplikasinya, dengan cara menambah fitur dan animasi yang lebih 
dimengerti oleh para pemakai handphone berbasis Android. 
2. Pemasar handphone berbasis Android, diharapkan lebih meningkatkan  
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3. kualitas pelayanan purna beli, agar pelanggan lebih mudah menjual kembali 
handphone. 
4. Masyarakat pengguna handphone berbasis Android, disarankan lebih hati-hati 
dalam menggunakan handphone, karena menurut hasil penelitian para pakar 
kesehatan handphone touchscreen dapat menyebabkan masalah kesehatan. 
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