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PENGARUH BRAND EQUITY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PRODUK SMARTPHONE XIAOMI (Survey pada Mahasiswa Pengguna 

Smartphone Xiaomi di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam brand 

equity yang terdiri dari: brand awareness, brand association, perceived quality dan 

brand loyalty terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

yang memakai smartphone Xiaomi di fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability 

sampling dengan pendekatan purposive sampling, sehingga sampel yang diperoleh 

sebanyak 130 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang 

telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan brand awareness terhadap keputusan pembelian smartphone 

Xiaomi, terdapat pengaruh positif dan signifikan brand association terhadap 

keputusan pembelian smartphone Xiaomi, terdapat pengaruh positif dan signifikan 

perceived quality terhadap keputusan pembelian smarphone Xiaomi, terdapat 

pengaruh positif dan signifikan brand loyalty terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi. 

Kata kunci: brand awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty 

 

Abstract  

 

This research aims to determine the effect of variables in brand equity consisting of: 

brand awareness, brand association, perceived quality and brand loyalty against 

purchasing decisions. This type research is quantitative research. Population of this 

research is all student who use smartphone Xiaomi in economics and business 

faculty Muhammadiyah Surakarta University. The sanpling used a non probability 

sample technique with an approach purposive sampling, in order to obtain a total 

sample of 130 respondent. The technique of collecting data using questionnaires that 

have been tested for validity and reliability. Data analysis technique used is multiple 

regressions. The results of this research suggest that there is a positive and significant 

influence of brand awareness on purchasing decisions smartphone Xiaomi, that there 

is a positive and significant influence of brand associations on purchasing decisions 

smartphone Xiaomi, that there is a positive and significant influence of perceived 

quality on purchasing decisions smatphone Xiaomi, that there is a positive and 

significant influence of brand loyalty on purchasing decisions smartphone Xiaomi, 

Key Words: brand awareness, brand associations, perceived quality, brand loyalty 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemasaran merupakan bagian dari ilmu ekonomi. Pemasaran juga merupakan sarana 

bagi produsen untuk mengenalkan produknya pada konsumen. Sekarang ini banyak 

produk yang memiliki kualitas, model, serta fitur yang relatif mirip dengan produk 

lainya. Faktor tersebut yang membuat produsen mengembangkan produknya agar 
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diterima konsumen. Upaya yang dilakukan produsen terebut adalah dengan 

membangun brand (merek) yang kuat. Merek merupakan bagian terpenting dalam 

suatu produk. Semakin kuat merek suatu perusahaan di pasar, maka semakin cepat 

pula merek tersebut berkembang khususnya dalam hal mempengaruhi kesadaran 

konsumen sehingga mengarahkan konsumen membeli produk tersebut (Suharyani, 

2015). Mungkin hal ini dapat terjadi karena adanya ikatan emosional antara 

konsumen dengan brand dari perusahaan tersebut. Suatu perusahaan apabila ingin 

membangun ikatan dengan konsumennya maka perlu adanya brand equity.  

Brand equity merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk 

mengukur kekuatan suatu merek dipasar. Menurut Kotler dan Keller (2009) Brand 

equity adalah nilai tambah yang diberikan pada suatu produk maupun jasa. Brand 

equity dapat tercermin pada cara konsumen berpikir, merasa danbertindak yang 

berhubungan dengan suatu merek. Brand equity juga dapat untuk mengetahui 

loyalitas konsumen pada suatu merek.Suatu perusahaan membangun brand equity 

dengan menciptakan struktur pengetahuan brand yang tepat untuk konsumen. Brand 

equity dibangun dengan memperhatikan elemen-elemen yang berpengaruh dalam 

brand tersebut. Brand equity menurut Aaker memiliki empat elemen yang terdiri 

dari: brand awareness, brand assosiation, perceived quality dan brand loyalty. 

Pengukuran brand equity sangat penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian konsumen (Buil dkk, 2013). Akhirnya, jika nilai suatu merek 

itu baik maka tingkat pembelian yang dilakukan konsumen akan semakin tinggi 

sehingga penjualanya akan naik.  

Elemen pertama dalam brand equity adalah brand awareness (kesadaran 

merek). Brand awareness (kesadaran merek) adalah salah satu elemen dalam brand 

equity. Kesadaran merek merupakan tahap awal dalam brand equity karena 

menunjukan kesanggupan calon pembeli untuk dapat mengenali maupun mengingat 

kembali suatu merek yang memiliki peranan penting dalam brand equity (Nazarudin 

dan M.Fikri, 2013). Kesadaran merek sangat penting untuk suatu perusahaan karena 

berpengaruh langsung dalam brand equity. Seorang konsumen yang mengetahui 

akan suatu merek pasti akan mulai mengamati serta mencari informasi tentang merek 

tersebut. Semakin banyak informasi yang didapat konsumen menyebabkan 

meningkatnya kesadaran akan merek itu. Elemen kedua yang berpengaruh dalam 

brand equity adalah brand association (asosiasi merek). Asosiasi merek adalah 
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segala kesan yang munculpada ingatan konsumen tentang suatu produk dan 

mencerminkan suatu pencintraan suatu merek tentang kesan tertentu (Winatapradja, 

2013). Konsumen yang telah mendapat banyak informasi tentang merek tersebut 

akan memperoleh kesan baik itu positif maupun negative. Asosiasi merek juga dapat 

mempengaruhi seorang konsumen dalam melakukan pembelian melalui sense of fit 

antara merek dan produk baru untuk membangkitkan alasan membeli (Khasanah, 

2013) 

Elemen ketiga dari brand equity yaitu perceived quality (persepsi kualitas). 

Persepsi kualitas adalah kesan konsumen terhadap manfaat, kualitas, serta harga dari 

suatu produk maupun jasa yang diberikan kepada konsumen (Pradipta, 2016). 

Konsumen memiliki persepsi sendiri tentang suatu produk sehingga tidak dapat 

ditentukan dengan cara objektif. Semakin konsumen memiliki persepsi baik akan 

suatu merek maka tingkat keputusan pembelian maupun loyalitasnya juga 

meningkat. Persepsi kualitas dapat dikatakan sebagai faktor mengapa produk itu 

dipertimbangkan untuk dibeli oleh konsumen.  Elemen brand equity yang terakhir 

adalah brand loyalty (loyalitas merek). Loyalitas merek merupakan kesetiaan 

seorang konsumen terhadap suatu merek dibanding merek lain yang ada di pasar 

(Hamidi dkk, 2014). Konsumen yang memiliki loyalitas pasti akan setia terhadap 

merek tersebut walaupun dihadapkan dengan banyak alternatif dari merek pesaiing 

yang memiliki keunggulan yang lebih. Konsumen yang loyal juga biasanya akan 

merekomendasikan merek tersebut secara sukarela kepada orang lain. Loyalitas 

merek dapat dikatakan sebagai elemen yang paling ingin dicapai oleh perusahaan.  

Seorang konsumen yang telah tertarik akan suatu produk maka akan 

membuat keputusan untuk membeli produk tersebut. Keputusan pembelian 

merupakan konsep dalam suatu perilaku pembelian ketika seorang konsumen 

memutuskan untuk bertindak dengan melakukan pembelian maupun memanfaatkan 

produk atau jasa (Tundoong, 2014). Seorang konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian pasti telah menganalisis apakah suatu produk tersebut layak atau tidak 

untuk dibeli. Keputusan pembelian dapat juga dikatakan keputusan final dari 

konsumen untuk membeli barang atau jasa setelah melelui berbagai pertimbangan. 

Zaman sekarang ini teknologi dan komunikasi mengalami perkembangan dan 

pertumbuhan yang sangat cepat salah satunya smartphone. Kita bisa melihat dengan 

banyaknya smartphone yang beredar di Indonesia antara lain.: Xiaomi, Samsung, 
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Iphone, Lenovo, Oppo, Vivo, Huawei, Nokia, Advan, Sony, Asus dan lain 

sebagainya. Xiaomi merupakan industri smartphone yang berasal dari China dan 

baru berdiri sejak 2010. Xiaomi pertama masuk ke Indonesia sekitar pertengahan 

tahun 2014, walau baru sebentar mereka sudah mengalami pertumbuhan yang begitu 

pesat. Sekarang ini bahkan Xiaomi menjadi ponsel kedua terlaris di Indonesia. Kita 

dapat melihat jumlah penjualan dari berbagai smartphone pada gambar berikut:  

Tabel  1. Top 5 Smartphone di Indonesia Q2 2018 

 
Sumber : www.m.detik.com  

Dilihat dari tabel tersebut bisa di pastikan bahwa Xiaomi merupakan 

smartphone yang memiliki pertumbuhan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini 

mengalami pertumbuhan yang significan di penjualanya selama 1 tahun yaitu mulai 

dari kuartal kedua (2Q) tahun 2017 hingga kuartal kedua (2Q) tahun 2018. Market 

Share xiaomi mengalami peningkatan yang signifikan terhitung mereka hanya 

mendapat 3% di kuartal kedua 2017 dan naik hingga 25% di kuartal 2018. Bahkan 

mereka hanya terpaut 2% saja Samsung yang selama ini menjadi pemimpin pasar 

dengan hanya beberapa tahun saja. Smartphone Xiaomi memiliki bererapa varian 

yang ditawarkan kepada konsumen antara lain: Redmi, Redmi Note, MI, MI Note, 

dan black shark. Pertumbuhan Xiaomi yang sangat cepat di pengaruhi karena faktor 

harga, akan tetapi mungkin ada faktor lain misalnya ekuitas merek (brand equity). 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah 

Variabel independen yaitu brand awareness, brand acossiation, perceived quality 

dan brand loyalty. Dan variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Sumber data 

yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti melalui 

http://www.m.detik.com/
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kuesioner. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menggunakan 

Xiaomi. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik nonprability sampling 

dengan pendekatan purposive sampling. Besarnya sampel adalah 96,04 dibulatkan 

100. Metode analisis data dengan uji instrumen melalui uji validitas, uji reliabilitas. 

Uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. 

Uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda, uji t, Uji F, dan Koefisien 

Determinasi (R
2
). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Data Penelitian 

Tabel 2. Karakteristik Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

102 

28 

78,5% 

21,5% 

 Jumlah  130 100% 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa rata-rata laki-laki lebih 

mendominasi dibanding perempuan yaitu laki-laki sebesar 102 responden dengan 

prosentase sebesar 78,5% dan perempuan sebesar 28 dengan prosentase 21,5%. 

Tabel 3. Karakteristik Angkatan Responden 

No Angkatan Jumlah Prosentase 

1 

2 

3 

4 

2015 

2016 

2017 

2018 

47 

27 

32 

24 

36,2% 

20,8% 

25% 

18% 

 Jumlah  130 100% 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 3 tentang angkatan pengguna xiomi yang mendominasi 

adalah angkatan 2015 yaitu sebanyak 47 responden dengna prosentase sebesar 

36,2%. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa pengguna xiomi menyukai dengan 

fitur yang lengkap, harga yang terjangkau. 

Tabel 4. Karakteristik Program Studi Responden 

No Program Studi Jumlah Prosentase 

1 

2 

3 

Manajemen 

Akuntansi 

Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan 

64 

39 

27 

49,2% 

30% 

20,8% 

 Jumlah 130 100% 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Berdasarkan karakteristik responden tentang program studi responden yang 

mendominasi adalah manajemen sebanyak 64 responden atau 59%. Hal ini terbukti 

bahwa mahasiswa manajemen lebih mengikuti trend smartphone yang mana 

dianggap sangat terjangkau. 

Tabel 5. Karakteristik Lama Penggunaan Responden 

No Lama Penggunaan Jumlah Prosentase 

1 

2 

3 

< 1 tahun 

1-1,5 tahun 

> 1,5 tahun 

39 

55 

36 

30% 

42.3% 

27.7% 

 Jumlah  130 100% 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil karakteristik lama penggunaan yang mendominasi adalah 

1-1.5 tahun yaitu sebanyak 55 responden dengan prosentase sebesar 42.3%. Hal ini 

dikarenakan xiomi sangat mudah diperoleh dengan spesifikasi yang lengkap. 

Tabel 6. Karakteristik Tipe Yang Digunakan Responden 

No Tipe yang digunakan Jumlah Prosentase 

1 

2 

3 

Redmi 

Redmi Note 

Mi 

37 

69 

24 

28.5% 

53% 

18.5% 

 Jumlah  130 100% 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil karakteristik tipe yang digunakan rata-rata yaitu pengguna 

Redmi Note sebanyak 69 responden dengan prosentase sebesar 53%. Hal ini karena 

Redmi Note memiliki chipset yang bagus dan kamera dengan kejernihan dan 

ketajaman gradasi warna yang di munculkan. 

Tabel 7. Karakteristik Penghasilan (Uang Saku) Responden 

No Penghasilan (Uang Saku) Jumlah Prosentase 

1. 

2. 

3. 

< 1.000.000 

1.000.000-1.500.000 

>1.500.000 

44 

59 

27 

33.8% 

44.4% 

20.8% 

 Jumlah  130 100% 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil karakteristik penghasilan (uang saku) mahasiswa 

didominasi uang saku sebesar 1.000.000-1.500.000 yaitu sebanyak 59 responden atau 

sebesar 44.4% dan yang rendah pada pendapatan kurang dari 1.500.000. Hal ini 

terbukti bahwa penghasilan (uang saku) mahasiswa tersebut mampu untuk membeli 

produk smatphone xiaomi dengan kapasitas yang diharapkan. 
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3.2 Hasil Analisis 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Brand Awareness (X1) 
Item  rxy Signifikansi rtabel Keterangan 

1 
2 
3 
4 

0,705 
0,758 
0,674 
0,551 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,172 
0,172 
0,172 
0,172 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,172. Tabel 8 

menunjukkan semua butir pernyataan tentang brand awareness adalah valid, karena 

nilai rxy lebih besar dari r tabel (0,172). Dengan demikian semua butir pernyataan 

angket dalam kuesioner brand awareness  adalah Valid. 

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Brand Assosiation (X2) 
Item  rxy Signifikansi rtabel Keterangan 

1 
2 
3 
4 

0,726 
0,781 
0,660 
0,711 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,172 
0,172 
0,172 
0,172 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,172 Tabel 9 

menunjukkan semua butir pernyataan tentang brand assosiation adalah valid, karena 

nilai rxy lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian semua butir pernyataan 

angket dalam kuesioner brand assosiation adalah valid. 

Tabel 10. Hasil Uji  Validitas Variabel Perceived Quality (X3) 

Item  rxy Signifikansi rtabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

0,640 

0,619 

0,600 

0,844 

0,847 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,172 

0,172 

0,172 

0,172 

0,172 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,172 Tabel 10 

menunjukkan butir pernyataan tentang perceived quality adalah valid, karena nilai rxy 

lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian semua butir pernyataan angket dalam 

kuesioner Perceived Quality adalah valid. 

Tabel 11. Hasil Uji  Validitas Variabel Brand Loyalty (X4) 

Item  rxy Signifikansi rtabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

0,752 

0,575 

0,698 

0,717 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,172 

0,172 

0,172 

0,172 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2019 
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Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikasi 0,05 adalah 0,172 Tabel 11 

menunjukkan semua butir pernyataan tentang brand loyalty adalah valid, karena nilai 

rxy lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian semua butir pernyataan angket 

dalam kuesioner brand loyalty adalah valid.  

Tabel 12. Hasil Uji  Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Item  rxy Signifikansi rtabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

0,797 

0,771 

0,562 

0,734 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,172 

0,172 

0,172 

0,172 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikasi 0,05 adalah 0,172 Tabel 12 

menunjukkan semua butir pernyataan tentang keputusan pembelian adalah valid, 

karena nilai rxy lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian semua butir 

pernyataan angket dalam kuesioner keputusan pembelian adalah valid.  

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Brand Awareness 

Brand Assosiation 

Perceived Quality 

Brand Loyalty 

Keputusan Pembelian 

0,678 

0,690 

0,733 

0,701 

0,690 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : data diolah 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dengan Cronbach’s 

Alpha sebagaimana terlihat pada tabel 13 menunjukkan bahwa nilai Alpha lebih dari 

0,6. Oleh karena itu dapat ditentukan semua instrumen penelitian ini adalah reliabel.  

Tabel 14. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogoruv – Smirrov p-value Keterangan 

Unstandardized Residual  1,153 0,140 Sebaran data normal  

Sumber :  data diolah 

Dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikansi 

untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan 

regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang normal. 

Tabel 15. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Brand Awareness 

Brand Assosiation 

Perceived Quality 

Brand Loyalty 

0,647 

0,848 

0,675 

0,635 

1,545 

1,179 

1,482 

1,575 

Bebas multikolineritas 

Bebas multikolineritas 

Bebas multikolineritas 

Bebas multikolineritas 

Sumber : data diolah. 
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Berdasarkan pada tabel 15 menunjukkan bahwa masing-masing nilai VIF 

berada sekitar 1 sampai 10, demikian juga hasil nilai tolerance mendekati 1 atau 

diatas 0,1. Dengan demikian dapat dinyatakan juga model regresi ini tidak terdapat 

masalah multikolinearitas.  

Tabel 16. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p-value Keterangan 

Brand Awareness 

Brand Assosiation 

Perceived Quality 

Brand Loyalty 

0,482 

0,785 

0,941 

0,603 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: data diolah. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 16 tersebut nampak bahwa 

semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05, sehingga dapat di 

simpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah 

heteroskedastisitas.  

Tabel 17. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Model 
Unstandardized Coefficien Standardized Coefficients 

B Std.Error Beta 

         (Constant) 0,372 1,381  

             Brand Awareness 0,290 0,080 0,281 

              Brand Assosiation 0,190 0.065 0,198 

           Brand Perceived 0,199 0,063 0,238 

        Brand Loyalty 0,232 0,075 0,241 

Sumber: data diolah. 

Y = 0,372 + 0,290 X1 + 0,190 X2 + 0,199 X3 + 0,232 X4 .Dari persamaan di 

atas maka diinterprestasikan sebagai berikut : Konstanta sebesar 0,372 dengan 

parameter positif menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat brand awareness, brand 

assosiation, perceived quality dan brand loyalty maka keputusan pembelian akan 

meningkat. Koefisien regresi X1 yaitu brand awareness sebesar 0,290 menunjukkan 

semakin meningkatnya brand awareness akan dapat meningkatkan keputusan 

pembelian secara signifikan. Koefisien regresi X1 yaitu brand association sebesar 

0,190 menunjukkan semakin meningkatnya brand association akan dapat 

meningkatkan keputusan pembelian secara signifikan. Koefisien regresi X3 yaitu 

perceived quality sebesar 0,199 menunjukkan semakin meningkatnya perceived 

quality akan dapat meningkatkan keputusan pembelian secara signifikan. Koefisien 

regresi X4 yaitu brand loyalty sebesar 0,232 menunjukkan semakin meningkatnya 

brand loyalty akan dapat meningkatkan keputusan pembelian secara signifikan. 
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Tabel 18. Hasil Uji t 

 t Sig Keterangan 

 

Awareness 3,630 0,000 Berpengaruh 

Assosiation 2,934 0,004 Berpengaruh 

Perceived 3,143 0,002 Berpengaruh 

Loyalty 3,094 0,002 Berpengaruh 

Sumber: data diolah. 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : Uji pengaruh variabel brand 

awareness (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) adalah Ho ditolak t hitung lebih 

besar dari t tabel (3,630 > 1,979) maka hal ini menunjukkan bahwa Brand Awareness 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau karena 

t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan Brand Awareness 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Uji pengaruh variabel Brand Association (X2) terhadap keputusan pembelian 

(Y) adalah Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (2,934 > 1,979) maka hal ini 

menunjukkan bahwa brand association mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian atau karena t.sig (0,004) lebih kecil dari 0,05 () 

maka secara signifikan Brand Association berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Uji pengaruh variabel Perceived Quality (X3) terhadap keputusan pembelian 

(Y) adalah Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (3,143 > 1,979) maka hal ini 

menunjukkan bahwa Perceived Quality mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian atau karena t.sig (0,002) lebih kecil dari 0,05 () 

maka secara signifikan Perceived Quality berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Uji pengaruh variabel brand loyalty (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) 

adalah Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (3,094 > 1,979) maka hal ini 

menunjukkan bahwa Brand Loyalty mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian atau karena t.sig (0,002) lebih kecil dari 0,05 () maka secara 

signifikan Brand Loyalty berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Tabel 19. Hasil Uji F 

Variabel  Fhitung Ftabel Sig Keterangan 

Brand awareness, brand association, 

perceived quality dan brand loyalty 

33,405 2,68 0,000 Ho ditolak 

Sumber: data diolah. 
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Karena Fhitung > Ftabel (33,405 > 2,68), maka Ho ditolak, Berarti secara 

bersama-sama variabel brand awareness, brand association, perceived quality dan 

brand loyalty berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Tabel 20. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model  R R Square Ajusted R Square 

1 0,719 0,517 0,501 

Sumber: data diolah. 

Berdasarkan hasil analisis data yang menggunakan bantuan komputer 

program SPSS for windows maka dapat diperoleh Adjusted R square (R
2
) sebesar 

0,501, berarti  variasi perubahan variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh 

variabel brand awareness, brand association, perceived quality dan brand loyalty 

sebesar 50,1%. Sedangkan sisanya sebesar 49,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model.  

3.3 Pembahasan  

a. Brand Awareness Berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (3,630 > 1,979) 

dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05() maka hal ini menunjukkan 

bahwa Brand Awareness mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Penelitian ini membuktikan hipotesis pertama “ brand awareness 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.’Brand awareness 

adalah salah satu elemen brand equity yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Menurut Aaker (2013) Brand awareness adalah kesanggupan calon 

pembeli untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek tersebut merupakan 

bagian dari merek tertentu. Seorang konsumen yang dapat mengingat atau mengenali 

suatu merek dengan mudah menunjukan bahwa kesadaran merek tersebut tinggi. 

Merek yang memiliki top of mind akan mendapat banyak keuntungan antara lain 

merek tersebut akan selalu mudah untuk diingat khususnya untuk konsumen penyuka 

merek tersebut. Konsumen tersebut akan cenderung untuk memilih merek itu 

dibanding milik pesaing. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian dari Imroatul 

Khasanah (2013) dan Arif Fadhilah (2015) yang menunjukan bahwa brand 

awareness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

b. Brand Association berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (2,934 > 

1,979) dengan nilai signifikan 0,004 lebih kecil 0,05 () maka hal ini menunjukkan 
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bahwa brand association mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Penelitian ini menunjukan hipotesis kedua “brand association 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.” Elemen lain dari 

brand equity yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah brand assosciation 

(asosiasi merek). Menurut Tjiptono (2011) asosiasi merek adalah segala kesan yang 

terkait dengan memori seorang konsumen tentang merek tertentu. Kesan seorang 

konsumen akan suatu merek dapat meningkat dengan banyaknya pengalamanya 

dengan merek tersebut. Asosiasi yang kuat juga akan meningkat posisi merek 

tersebut di pasar dibanding pesaing. Asosiasi merek yang kuat dapat 

mempositioningkan produknya dengan mudah melalui berbagai atribut merek yang 

dimilikinya. Atribut produk ini jugalah yang menjadi dasar bagi konsumen untuk 

memilih suatu produk. Memiliki assosiasi yang kuat juga dapat memperkuat suatu 

merek dari ancaman para pesaingnya. Asosiasi merek juga dapat mencerminkan gaya 

hidup dari seorang konsumen. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pradipta, Hidayat, Sunarti (2016) yang menyatakan bahwa brand 

association berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

c. Perceived Quality Berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (3,143 > 

1,979) dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 () maka hal ini 

menunjukkan bahwa perceived quality mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini menunjukan hipotesis ketiga “perceived 

quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.” Elemen 

ketiga dari brand equity yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah perceived 

quality (persepsi kualitas). Menurut Tjiptono (2011) persepsi kualitas adalah suatu 

penilaian konsumen tentang seluruh keunggunalan atau superioritas dari suatu 

merek. Persepsi kualitas bersifat subjektif karena penilaian dari seorang konsumen 

dengan konsumn lainya pasti tidak sama. Seorang konsumen akan mempersepsikan 

suatu produk dengan menilai kineja produk tersebut. Suatu produk yang memiliki 

kinerja baik akan dapat meningkatkan persepsi seseorang. Membangun suatu 

persepsi tidak hanya dari kinerja saja melainkan dibarengi dengan kualitas produk 

yang baik. Suatu produk akan menjadi percuma jika hanya memiliki kinerja baik tapi 

kualitas produknya buruk, karena tidak sumua konsumen hanya menginginkan 

kinerja produk yang baik saja. Fitur juga merupakan salah satu faktor yang dapat 
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meningkatkan persepsi seorang konsumen. Merek yang memiliki banyak fitur dalam 

produknya akan dapat membedakannya dengan milik pesaing. Fitur-fitur menarik 

yang ditawarkan suautu merek pasti akan dapat meningkatkan persepsi seorang 

kosnumen. Hal-hal tersebut pasti akan meningkatkan rasa puas seseorang untuk 

memilih merek tersebut. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hamidi, Arifin, dan Wilopo (2014) yang menyatakan bahwa persepsi 

kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

d. Brand Loyalty Berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (3,094 > 

1,979) dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 () maka hal ini 

menunjukkan bahwa brand loyalty mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Penelitian ini menunjukan hipotesis keempat “brand loyalty 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.” Elemen keempta 

dalam brand equity yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah brand loyalty 

(loyalitas merek). Menurut Rangkuty (2002) loyalitas merek merupakan suatu 

ukuran tentang kesetiaan seorang konsumen pada merek tertentu. Seorang konsumen 

yang memiliki kesetiaan pasti akan lebih memilih produk tersebut dari pada milik 

pesaing. Konsumen yang setia pasti memliki komitmen yang kuat pada suatu merek 

walau dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan. Loyalitas merek juga merupakan 

tahap yang paling ingin dicapai oleh perusahaan. Banyak keuntungan yang akan 

diadapkan jika memiliki konsumen yang setia misalnya seorang konsumen yang setia 

pasti akan merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Hal itu akan 

memudahkan dalam pemasaran merek tersebut serta dapat mengurangi biaya 

pemasaran. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian dari A. Nazarudin dan M. 

Fikri Ridha Putra (2013) yang menyatakan bahwa brand loyalty berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Variabel Brand awareness mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian karena t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 () maka secara 
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signifikan Brand awareness berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

b. Variabel brand association mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian atau karena t.sig (0,004) lebih kecil dari 0,05 () maka 

secara signifikan brand association berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  

c. Variabel perceived quality mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian atau karena t.sig (0,002) lebih kecil dari 0,05 () maka 

secara signifikan perceived quality berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

d. Variabel brand loyalty mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian atau karena t.sig (0,002) lebih kecil dari 0,05 () maka secara 

signifikan brand loyalty berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Sebagai merek yang sudah sangat terkenal diindonesia perusahaan smartphone 

xiaomi agar selalu meningkatkan dan menjaga kulitas dari produknya, sehingga 

akan meningkatkan kesan dan persepsi konsumen pada merek tersebut yang akan 

berdampak pada keputusan pembelian. 

b. Perusahaan xiaomi disarankan untuk selalu melakukan inovasi dan memberikan 

fitur-fitur yang menarik sehingga dapat meningkatkan loyalitas dari 

konsumennya. 

c. Sebaiknya untuk penelitian yang akan datang menambah variabel dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian, misalnya faktor psikologis, faktor keluarga, 

dan lain sebagainya. 

d. Untuk penelitian yang akan datang dalam pengambilan jumlah sampel sebaiknya 

berbeda atau lebih banyak agar hasil yang dicapai baik. 

e. Untuk penelitian selanjutnya dalam mengumpulkan data sebaiknya tidak hanya 

menggunakan kuesioner melainkan juga dengan metode lain misalnya 

wawancara. 
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