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ANALISIS PENGARUH BRAND EQUITY, HARGA DAN KEPUASAN 

KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN  

SEPEDA MOTOR MEREK KAWASAKI 

(Studi Pada Konsumen Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 di Boyolali) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Brand Equity, Harga 

terhadap Keputusan Pembelian. Sampel dalam penelitian ini adalah Konsumen 

yang yang memakai motor ninja kwasaki di boyolali yang berjumlah 101 

responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan non 

probability sampling, mengasumsikan Convenience sampling. Metode analisis 

data uji analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan koefisien 

determinasi (R
2
). Dalam penelitian ini data memenuhi untuk berdistribusi normal.

Hasil menunjukkan bawha brand equity, harga dan kepuasan konsumen memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian 

Kata kunci: brand equity, harga, kepuasan konsumen dan keputusan pembelian 

Abstract 
This study aims to determine the influence between Brand Equity, Price to 

Purchase Decision. The sample in this study is Consumers who use motor ninja in 

Boyolali which amounted to 101 respondents. Sampling technique in this research 

is whit non probability sampling, assuming Convenience sampling. Methods of 

analysis of multiple linier regression test data analysis with t test, f test, and 

coefficient of determination (R2). In this study the data meet for normal 

distribution. The results show that Brand Equity, Price, and Customer satisfaction 

have an influence on purchasing decisions. 

Keywords: brand equity, price, customer satisfaction and purchasing decision 

1. PENDAHULUAN

Pemasaran merupakan ujung tombak bagi suatu perusahaan untuk tetap dapat 

bertahan hidup dan harus mempunyai strategi khusus dalam memasarkan 

produknya. Pemasaran pada dasarnya bertujuan membangun citra produk di 

benak konsumen. Konsumen memandang merek sebagai bagian penting dari 

suatu produk dan citra produk untuk melakukan pemilihan dan keputusan 

pembelian. Keputusan Pembelian merupakan perilaku yang dilakukan oleh 

individu sebagai konsumen. Keputusan pembelian lebih sering didasarkan 

pada pertimbangan merek daripada hal-hal lain. Selain itu keputusan 

pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, 

dan psikologis (Kotler dan Keller, 2007).  
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Pelanggan adalah fokus utama dari proses pemasaran dan tolok ukur 

untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan barang dan jasa. Oleh karena 

itu, sebagian besar perusahaan mempelajari perilaku konsumen untuk 

meningkatkan kemungkinan keberhasilan mereka (Al-Salamin dan Al-Hasan, 

2016). Semakin ketatnya persaingan bisnis yang ada, terutama persaingan 

yang berasal dari perusahaan sejenis, membuat perusahaan semakin dituntut 

agar bergerak lebih cepat dalam hal menarik konsumen. Sehingga perusahaan 

yang menerapkan konsep pemasaran perlu mencermati perilaku konsumen 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeliannya dalam usaha-

usaha pemasaran sebuah produk yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan 

dalam konsep, salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah 

dengan mengetahui apa kebutuhan dan keinginan konsumen atau pasar 

sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan 

efisien dibandingkan para pesaing (Kotler, 1997).  

Proses pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang pada 

dasarnya adalah sama, namun proses pengambilan keputusan tersebut akan 

diwarnai oleh ciri kepribadian, usia, pendapatan dan gaya hidupnya. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (2008) secara umum keputusan pembelian adalah 

seleksi dari dua atau lebih pilihan alternatif. Tindakan memilih tersebut 

diperjelas lagi oleh (Dharmmesta dan Handoko, 1997) sebagai tindakan 

pengambilan keputusan yang meliputi keputusan tentang jenis dan manfaat 

produk, keputusan tentang bentuk produk, keputusan tentang merek, 

keputusan tentang jumlah produk, keputusan tentang penjualnya dan 

keputusan tentang waktu pembelian serta cara pembayarannya.  

Asosiasi Pemasaran Amerika dalam Kotler dan Keller (2007) 

mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau 

kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan mengidentifikasi barang atau 

jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mengidentifikasikannya dari 

barang atau jasa pesaing. Dengan demikian merek menjadi tanda pengenal 

penjual atau pembuat. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk 

memperkenalkan mereknya dan mengukur keberadaan merek di pasar yaitu 
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dapat diketahui dengan ekuitas merek (brand equity). Kesadaran merek 

merupakan alat penting yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

karena ketika pelanggan ingin membeli suatu produk, sebuah brand image 

atau brand name muncul di benaknya yang menunjukkan bahwa perusahaan 

atau brand memiliki loyalitas yang lebih. Kesadaran merek yang lebih tinggi 

cenderung memiliki loyalitas dan citra pasar yang lebih baik (Chi, 2009). 

Perusahaan menggunakan faktor yang berbeda untuk membuat citra di benak 

konsumen yang bisa menjadi nama, desain simbol atau campuran ketiga ini 

sehingga pelanggan bisa mengidentifikasi merek atau produk tertentu. Berada 

dalam bisa memimpin keputusan pembelian (Bansah, 2015). 

Menurut Kotler dan Keller (2007) ekuitas merek adalah nilai tambah 

yang diberikan pada produk dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam cara 

konsumen berfikir, merasa dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar 

dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Ekuitas merek merupakan aset 

tak terwujud yang penting memiliki nilai psikologis dan kenangan bagi 

perusahaan. Begitu besarnya pengaruh ekuitas merek terhadap sebuah produk 

menuntun perusahaan untuk lebih jeli memilih merek dari produk yang 

dihasilkan. Aaker (2000) menyatakan bahwa antar dimensi-dimensi brand 

equity dimungkinkan terdapat hubungan yang kuat. Hubungan diantara 

dimensi ekuitas merek, seperti kesadaran merek dan asosiasi merek dapat 

membentuk suatu citra merek yang spesifik, sehingga dapat menjadi indikator 

suatu kualitas produk dan komitmen perusahaan kepada konsumen yang 

nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan pembelian dan 

mendorong perilaku untuk menyukai merek. Kesan kualitas yang tinggi pada 

produk akan memicu konsumen untuk memilih sebuah merek dibandingkan 

merek pesaing. Dan merek yang loyal akan membuat konsumen untuk 

membeli merek secara rutin dan memiliki derajat resistensi yang rendah 

terhadap perilaku beralih merek. 

Harga adalah jumlah pelanggan yang membayar produk atau jumlah 

nilai yang ditukar oleh konsumen untuk keuntungan memiliki atau 

menggunakan produk atau layanan (Bearden, Ingram dan La Forge, 2004). 
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Harga berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda, Harga juga 

merupakan variabel penting. Harga yang rendah atau harga yang terjangkau 

memicu untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Namun harga juga menjadi 

indikator kualitas dimana suatu produk dengan kualitas tinggi akan berani 

dipatok dengan harga yang tinggi pula. Harga akan dapat mempengaruhi 

kesadaran konsumen akan suatu merek produk tertentu. Menurut Rosa dan 

Rodan (2011), pentingnya harga sebagai stimulus pembelian memiliki peran 

kunci dalam manajemen harga karena tidak hanya menentukan cara harga 

dirasakan dan dihargai, namun juga mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

Semakin besar pentingnya harga dalam keputusan pembelian, semakin 

besar intensitas informasi dan semakin besar jumlah perbandingan antara 

merek pesaing (Mazumdar dan Monroe, 1990). Mengingat sifat produk 

konsumen (produk yang sering dibeli dan dikonsumsi, menyiratkan interaksi 

konsumen-pemasok tingkat menengah-rendah), dasarnya adalah, pelanggan 

yang biasanya membeli lebih sering berhubungan dengan harga. Strategi 

penetapan harga sangat penting bagi setiap organisasi yang terlibat dalam 

produksi barang dan jasa konsumen karena memberikan isyarat tentang 

perusahaan dan produknya, perusahaan tidak menetapkan harga tunggal 

melainkan struktur harga yang mencakup item yang berbeda dalam lininya 

(Kotler, et al, 2001). 

Kepuasan pelanggan adalah ketika produk dan layanan memenuhi 

harapan konsumen (Kotler, Cunningham dan Turner, 2001). Menurut Fornell 

(1992) menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan adalah keseluruhan 

pengukuran pengalaman pelanggan setelah membeli produk atau 

menggunakan layanan. Sangat penting bagi konsumen untuk puas dengan 

produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan tertentu karena 

pelanggan yang puas cenderung loyal dan melakukan pembelian berulang 

yang akan meningkatkan profitabilitas perusahaan (D.J Reibstein, 2002). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh 
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brand equity terhadap keputusan pembelian pada konsumen Sepeda Motor 

Kawasaki Ninja 250 di Boyolali; (2) menganalisis pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian pada konsumen Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 di 

Boyolali; dan (3) menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap 

keputusan pembelian pada konsumen Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 di 

Boyolali.  

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan survei lapangan (field research), responden adalah orang yang 

membeli produk tertentu di Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 di Boyolali. 

2.2 Objek Penelitian 

Konsumen yang membeli sepeda motor kawasaki di Surakarta. 

Penelitian di kawasan Surakarta ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh brand equity, harga dan kepuasan konsumen terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 di Boyolali. 

2.3 Sumber Data 

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berhubungan dengan brand equity, brand

awareness, brand assosiation, persepsi kualitas produk dan keputusan

pembelian yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari perolehan data secara

tidak langsung tetapi bersifat menunjang, seperti hasil-hasil penelitian

terdahulu, literatur, dan dokumentasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang

bersangkutan.

2.4 Populasi, Sampel dan Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen di Boyolali, 

jumlah populasi penelitian tidak diketahui secara detail jumlahnya. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling, 
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mengasumsikan convenience sampling adalah teknik penyebaran kuesioner 

atas dasar kemudahan menemui responden, agar tidak terjadi duplikasi maka 

setiap responden diminta untuk mengisi identitas responden.  

2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode kuesioner. 

2.6 Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas

Metode yang akan digunakan untuk melakukan uji validitas yaitu 

Correlation Product Moment dengan menggunakan Software SPSS. 

Correlation Product Moment digunakan untuk menguji apakah suatu item 

pertanyaan memiliki korelasi dengan total skor item dalam suatu variabel. 

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha 

Coefficient. Dikatakan reliabel jika nilai n ˃ 0,60. 

2.7 Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas Data

Pengujian ini dilakukan untuk masing-masing variabel dengan 

menggunakan One-Sample Kolmogorov Smirnov Test yang dilakukan 

dengan bantuan Software SPSS. Pengujian ini dilakukan dengan melihat 

nilai signifikansi statistik yang dihasilkan dari perhitungan. Jika 

probabilitas signifikansinya di atas 5%, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas (Imam Ghozali, 2011). 

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya, 

Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/tolerance). Nilai cut-off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance  0,10 atau 

sama dengan nilai VIF  10 (Imam Ghozali, 2011). 
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3) Uji Heteroskedastisitas

UGejala heteroskedastisitas diuji dengan metode Glejser dengan cara 

menyusun regresi antara nilai absolute residual dengan variabel bebas. 

Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap absolute residual (α = 0,05) maka dalam model regresi tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas. 

4) Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji 

Durbin-Watson (DW Test). Uji DW digunakan hanya untuk autokorelasi 

tingkat satu (first order autocorrelation) dan menyaratkan adanya 

intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag 

diantara variabel independen (Imam Ghozali, 2011).  

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 = tidak ada autokorelasi (r = 0) 

HA= ada autokorelasi (r ≠ 0) 

2.8 Metode Analisis 

1) Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda 

untuk menguji pengaruh brand equity, harga dan kepuasan konsumen 

terhadap keputusan pembelian. Model ekonometrika dalam penelitian ini 

adalah: 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

dimana: 

Y = Keputusan Pembelian 

β0 = konstanta 

β 1,2,3 = koefisien regresi masing-masing variabel 

X1 = Brand Equity 

X2 = Harga 

X3 = Kepuasan Konsumen 

e = Faktor Pengganggu 

(1)
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2) Uji t

Dalam Uji t digunakan untuk menentukan apakah variabel 

independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap dependen. 

3) Uji F

Uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel 

independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel 

dependen.  

4) Uji Koefisien Determinasi (R
2
)

Koefisien determinasi (R
2
) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat

ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan oleh 

besarnya koefisien determinasi (R
2
) antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu).

Jika koefisien determinasi nol berarti variabel independen sama sekali 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien 

determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil 

1) Deskripsi Responden

a) Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin

Sampel responden dengan karakteristik laki-laki dengan jumlah 95 

orang (94,1%) , sedangkan perempuan berjumlah 6 orang (5,9%). 

b) Karakteristik Berdasarkan Umur

Jumlah sampel responden dengan karakteristik umur terbanyak 

pada kisaran 19-30 dengan jumlah 76 orang, sedangkan jumlah sampel 

responden dengan karakteristik umur terkecil yang dijadikan sebagai 

sampel mempunyai kisaran >50 tahun dengan jumlah 1 orang.  

c) Karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan

Sebagian besar responden adalah sampel responden dengan 

karakteristik Pekerjaan mayoritas pada Pelajar/Mahasiswa dengan jumlah 

47 orang (46,5%), sedangkan sampel terkecil pada IRT dengan jumlah 3 

orang (3%). 
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d) Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan

Sebagian besar responden adalah sampel responden dengan 

karakteristik Pendidikan banyak pada tingkat pendidikan S1 dengan 

jumlah 61 orang (60,4%), sedangkan yang terkecil tingkat pendidikan S2 

dengan jumlah 2 orang (2%). 

e) Karakteristik responden berdasarkan Pendapatan

Sebagian besar responden adalah sampel responden dengan 

karakteristik Pekerjaan mayoritas pada > Rp. 2.000.000 dengan jumlah 36 

orang (35,6%), sedangkan sampel terkecil pada < Rp. 1.000.000 dengan 

jumlah 13 orang (12,9%). 

2) Uji Instrumen Penelitian

a) Uji Validitas

Semua nilai corrected item – total correlation > 0,256. Sehingga 

semua item pertanyaan dari empat variabel yaitu brand equity, harga, 

kepuasan konsumen dan keputusan pembelian dinyatakan valid. 

b) Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas variabel brand equity, harga, kepuasan 

konsumen dan keputusan pembelian diperoleh nilai Cronbach Alpha lebih 

besar dari kriteria yang ditentukan adalah 0,600 yang mana menjelaskan 

bahwa semua variabel menunjukkan kuatnya reliabilitas. 

3) Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengolahan data untuk regresi linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS 19.00 dapat dilihat pada tabel 4.8 di atas. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y = 2,952 + 0,270 X1 + 0,393 X2 + 0,352 X3 + e 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a) Konstanta bernilai positif sebesar 2,952, menunjukkan bahwa jika tidak

ada variabel brand equity, harga dan kepuasan konsumen maka nilai

keputusan konsumen tetap.
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b) Koefisien regresi X1 bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin

tinggi brand equity maka semakin tinggi keputusan pembelian, sebaliknya

semakin rendah brand equity maka semakin rendah keputusan pembelian.

c) Koefisien regresi X2 bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin

baik harga yang ditawarkan perusahaan terjangkau maka semakin tinggi

keputusan pembelian pada konsumen, sebaliknya semakin buruk harga

yang ditawarkan maka semakin rendah keputusan pembelian.

d) Koefisien regresi X3 bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin

tinggi kepuasan konsumen maka semakin tinggi keputusan pembelian,

sebaliknya semakin rendah kepuasan konsumen maka semakin rendah

keputusan pembelian.

4) Uji Ketepatan Model

a) Uji Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R
2
)

sebesar 0,583. Menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian dapat 

dijelaskan oleh oleh variabel brand equity, harga dan kepuasan konsumen 

sebesar 58,3%. 

b) Uji F

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel independen secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini 

dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 45,290 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0.000. Nilai probabilitas F hitung jauh lebih kecil dari 

0.05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan 

pembelian atau dapat dikatakan bahwa variabel brand equity, harga dan 

kepuasan konsumen dapat menjelaskan varian keputusan pembelian. 

5) Uji Hipotesis (t)

Untuk menguji keberartian model regresi untuk masing-masing 

variabel secara parsial dapat diperoleh dengan menggunakan uji t. Pengujian 

regresi digunakan pengujian dua arah dengan menggunakan tingkat keyakinan 

sebesar 95% yang berarti bahwa α = 5%. Perhitungan besarnya t-tabel sebesar 

= 1,993 
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Berikut akan dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara 

parsial, antara lain: 

a) Pengujian Terhadap Variabel Brand Equity

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai thitung sebesar 4,167. Oleh

karena hasil uji t statistik (thitung) lebih besar dari nilai ttabel (4,167 > 1,984)

atau probabilitas t lebih besar dari 0,000 (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak

pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel brand equity memiliki

pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian.

b) Pengujian Terhadap Variabel Harga

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai thitung sebesar 3,373. Oleh

karena hasil uji t statistik (thitung) lebih besar dari nilai ttabel (3,373 > 1,984)

atau probabilitas t lebih besar dari 0,05 (0,001 < 0,05) maka Ho diterima

pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel harga memiliki

pengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan pembelian.

c) Pengujian Terhadap Variabel Kepuasan Konsumen

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai thitung sebesar 2,466. Oleh

karena hasil uji t statistik (thitung) lebih besar dari nilai ttabel (2,466 > 1,984)

atau probabilitas t lebih besar dari 0,05 (0,015 < 0,05) maka Ho diterima

pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel kepuasan konsumen

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

6) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai dari pengujian 

dengan metode Kolmogorov Smirnov adalah nilai signifikansi untuk model 

regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa persamaan regresi 

dalam model ini memiliki sebaran data yang normal. 

b) Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel-

variabel independen yang sudah memiliki nilai VIF <10 dan Nilai 

Tolerance < 1 maka variabel independen yang utama tidak mengalami 

multikolinieritas. 
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c) Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4.11 menunjukkan 

bahwa semua variabel independen memiliki nilai thitung < ttabel dan nilai 

signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah atau 

gejala heteroskedastisitas. 

d) Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa 

diperoleh nilai DU<DW<4-DU atau 1,60<1,88< 2,62. Sehingga data 

penelitian dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif. 

3.2 Pembahasan 

1) Pengaruh Brand Equity terhadap Keputusan Pembelian

Variabel brand equity mempunyai nilai thitung (4,167) lebih besar dari 

pada ttabel (1,984) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < α= 0,05, oleh 

karena itu, H1 terdukung secara statistik, sehingga Brand Equity berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang telah dilakukan oleh Fouladivana et.al. (2013), Akkucuk (2016), dan 

Heidarian et.al. (2015) menunjukkan bahwa brand equity memiliki pengaruh 

terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Ekuitas merek adalah nama merek dan ikon yang ditambah atau minus 

dari nilai yang disebabkan oleh produk atau layanan kepada konsumen yang 

terkait dengan seperangkat aset dan kewajiban merek (Aaker, 1991). Moran 

(1991) juga mendefinisikan ekuitas merek sebagai nama merek tertentu yang 

memiliki implikasi dan signifikansi tertentu bagi konsumen, pelanggan 

langsung dan perdagangan distributifnya. Keller (1993) menyebut ekuitas 

merek sebagai varians hasil pengetahuan merek terhadap reaksi konsumen 

terhadap pemasaran merek. Dengan demikian, untuk menciptakan keunikan, 

perusahaan menyelesaikan ekuitas merek dengan mengekspresikan respon 

yang dihasilkan terhadap tindakan tersebut terhadap target pasarnya Jadi 

mengenai sisi positif dari ekuitas merek, hal itu terjadi ketika konsumen 

bersedia membayar lebih untuk tingkat kualitas yang sama hanya karena daya 

tarik nama yang melekat pada produk (Bello dan Holbrook, 1995). 
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2) Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian

Variabel Harga mempunyai nilai thitung (3,373) lebih besar dari pada 

ttabel (1,984) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,001 < α= 0,05, oleh 

karena itu, H2 terdukung secara statistik, sehingga Harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang telah dilakukan oleh Sagala et.al. (2014), Andreti et.al. (2013) 

menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Harga menunjukkan sejumlah uang yang harus dibayar untuk 

mencapai sesuatu (Friedrich, 2004). Menurut Rosa dan Rodan (2011), 

pentingnya harga sebagai stimulus pembelian memiliki peran kunci dalam 

manajemen harga karena tidak hanya menentukan cara harga dirasakan dan 

dihargai, namun juga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Rosa, 

2001; Simon, 1989; Vanhuele dan Dreze, 2002). Studi telah menunjukkan 

harga sebagai faktor penting dalam keputusan pembelian, terutama untuk 

produk yang sering dibeli, yang mempengaruhi pilihan untuk toko, produk dan 

merek (Rondan, 2004). Semakin besar pentingnya harga dalam keputusan 

pembelian, semakin besar intensitas informasi dan semakin besar jumlah 

perbandingan antara merek pesaing (Mazumdar dan Monroe, 1990). 

3) Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian

Variabel Kepuasan Konsumen mempunyai nilai thitung (2,466) lebih 

besar dari pada ttabel (1,984) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,015 < α= 

0,05, oleh karena itu, H3 terdukung secara statistik, sehingga kepuasan 

konsumen berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Shih et.al. (2015) 

menunjukkan bahwa kepuasan konsumen memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

Kepuasan pelanggan adalah ketika produk dan layanan memenuhi 

harapan konsumen (Kotler, Comingham dan Tuner, 2001). Fornell (1992) 

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan adalah keseluruhan pengukuran 

pengalaman pelanggan setelah membeli produk atau menggunakan layanan. 

Sangat penting bagi konsumen untuk puas dengan produk dan layanan yang 
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disediakan oleh perusahaan tertentu karena pelanggan yang puas cenderung 

loyal dan melakukan pembelian berulang yang akan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan (Reibstein, 2002). 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

1) Brand equity memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian karena

nilai probabilitas 0,000 < 0,05.

2) Harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian karena nilai

probabilitas 0,001 < 0,05.

3) Kepuasan konsumen memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian

karena nilai probabilitas 0,015 < 0,05.

4) Besarnya pengaruh brand equity, harga dan kepuasan konsumen terhadap

keputusan pembelian dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar

0,571 atau 57,1%.

4.2 Saran 

1) Bagi perusahaan sebagai produsen hendaknya tetap mempertahankan

brand equity, harga, dan kepuasan konsumen. Hal ini dikarenakan ketiga

hal tersebut mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara

signifikan.

2) Dalam mempertahankan brand equity bagi perusahaan dengan cara

memperbaiki kualitas produk secara berkelanjutan dan juga bisa

memberikan inovasi yang lebih variasi. Untuk harga dalam

mempertahankan bisa memberikan harga promosi dengan tawaran yang

menarik.

3) Adanya keterbatasan maka ruang lingkup dalam penelitiian semakin kecil.

4) Untuk penelitian yang akan datang diharapkan mengkaji lebih mendalam

mengenai variabel yang akan digunakan dan dilakukan di kota lain untuk

mengetahui konsisten atau tidak sehingga dapat memperbaiki variabel

yang digunakan.
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