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ABSTRAK 

 

Kondisi persaingan yang semakin ketat, dan tidak ada habisnya dalam 

upaya perusahaan mencari laba sebanyak mungkin, maka perusahaan harus mampu 

mengatasi faktor yang mempengaruhinya dan akhirnya mampu meningkatkan 

penjualan produk serta mampu bersaing dengan kompetitor yang ada. Salah satu 

faktor yang mempengaruhinya adalah Ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran 

merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek, yang dianggap 

mempengaruhi kualitas pembelian konsumen. Selain itu juga, faktor psikologis 

yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan sikap yang 

dianggap mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian produk. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Pengaruh Ekuitas Merek terhadap 

Keputusan Pembelian Barang, 2. Pengaruh Psikologis Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian barang, 3. Pengaruh Ekuitas Merek dan Psikologis 

Konsumen terhadap Keputusan Pembelian barang. Metode penelitian yang 

digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dengan menggunakan metode historis 

sehingga akan diketahui pengaruh Ekuitas Merek dan Psikologis Konsumen 

terhadap Keputusan Pembelian Barang. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan beberapa sumber dan mengeksploitasi buku-buku, dokumen, internet 

dan sumber-sumber lain yang relevan. Penelitian tersebut dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis anotasi bibliografi (annontated bibliography). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Ekuitas Merek memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian barang. Psikologis Konsumen juga memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian barang. Secara bersama-

sama Ekuitas Merek dan Psikologis Konsumen berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian barang. Diantara dua variabel independen tersebut ada satu 

variabel yang paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu variabel 

Psikologis Konsumen. 

Kata kunci:Ekuitas Merek, Psikologis Konsumen, Keputusan Pembelian 

 

  



 

ABSTRACT 

Competition conditions are getting tighter, and there is no end to the 

company's efforts to seek profit as much as possible, then the company must be able 

to overcome the factors that influence it and ultimately be able to increase product 

sales and be able to compete with existing competitors. One of the factors that 

influence it is brand equity which consists of brand awareness, perceived quality, 

brand association and brand loyalty, which are considered to affect the quality of 

consumer purchases. In addition, psychological factors which consist of motivation, 

perception, learning, and attitude beliefs are considered to influence consumers in 

deciding product purchases. This study aims to determine 1. The Effect of Brand 

Equity on Purchase Decisions of Goods, 2. Psychological Effects of Consumers on 

Purchasing Decisions of Goods, 3. Effects of Brand Equity and Consumer 

Psychology on Purchasing Decisions. The research method used is literature 

research using historical methods so that it will be known the effect of Brand Equity 

and Consumer Psychology on Purchase Decisions. Data collection is carried out 

using several sources and exploiting books, documents, the internet and other 

relevant sources. The research was analyzed using the method of annotated 

bibliography analysis (annontated bibliography). The results showed that Brand 

Equity had a significant influence on purchasing decisions. Consumer psychology 

also has a significant influence on purchasing decisions. Together, Brand Equity 

and Consumer Psychology have a significant effect on purchasing decisions. 

Between the two independent variables, there is one variable that most dominantly 

affects consumer satisfaction, namely the Consumer Psychological variable. 

Keywords: Brand Equity, Consumer Psychology, Purchase Decision 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi yang 

sangat cepat menyebabkan persaingan didalam dunia usaha semakin meningkat. 

Keberhasilan dalam persaingan akan tercapai apabila perusahaan dapat 

menciptakan dan mempertahankan pelanggannya. Perusahaan harus mempunyai 

produk yang mempunyai keunggulan bersaing dengan kompetitornya. Salah satu 

upaya yang dilakukan perusahaan antara lain dengan membentuk identitas produk 

melalui merek. 

Pada saat ini dunia bisnis mengalami perkembangan yang cukup  pesat. 

Hal ini ditandai dengan semakin ketatnya persaingan yang terjadi antara suatu 

produsen dengan produsen lain. Terjadinya persaingan dalam dunia bisnis memang 

tidak bisa lagi dihindari, bahkan persaingan tersebut semakin hari semakin ketat. 

Persaingan perusahaan untuk memperebutkan konsumen tidak lagi terbatas pada 

atribut fungsional produk seperti kegunaan suatu produk, melaikan sudah dikaitkan 

dengan merek yang mampu memberikan citra terhadap suatu produk. Suatu merek 

bukan hanya sekedar nama atau pembeda antara suatu produk dengan produk yang 

lain tetapi lebih dari itu, merek mampu memberikan asosiasi tertentu dalam benak 

konsumen. 

Menurut Jurnal Riwin Kusnaryati The American The Marketing 

Association (dalam, Ghandi 2006) mendefenisikan merek sebagai: nama, istilah, 

tanda, simbol atau desain atau kombinasi dari hal tersebut yang digunakan untuk 

mengidentifikasi suatu barang atau jasa dari suatu penjual atau kelompok penjual 

dan membedakan mereka dengan pesaingnya. Sebuah merek sebenarnya adalah 

janji yang dibuat oleh perusahaan untuk pelanggan, atas manfaat apa yang diberikan 

oleh produknya nanti. Merek merupakan identitas produk yang dijadikan sebagai 

alat ukur mengenai apakah produk tersebut berkualitas atau tidak. Jika perusahaan 

mampu membangun merek yang kuat dipikiran pelanggan melalui strategi 

pemasaran yang tepat, dapat dikatakan bahwa merek tersebut memiliki ekuitas yang 



 

tinggi. Dalam aspek pemasaran saat ini, tidak hanya mengarah pada fungsi produk 

saja, namun akan lebih fokus pada persaingan merek. Produk atau jasa yang sukses 

selalu memiliki merek yang kuat juga dominan di pasar. Merek yang berkualitas 

yang tinggi adalah merek yang memiliki ekuitas merek (brand equity) yang 

menggambarkan keseluruhan kekuatan merek di pasar. 

Dalam Jurnal Riwin Kusnaryati, 2013 menyatakan bahwa Ekuitas merek 

(Band equity) didefenisikan sebagai nilai tambah yang diberikan pada produk dan 

jasa. Memiliki merek kuat merupakan aspek vital bagi setiap perusahaan, karena 

keunggulan yang bisa didapatkan beranekaragam, oleh karenanya nilai nilai ekuitas 

merek harus dapat dikelola, dikembangkan bahkan ditingkatkan oleh perusahaan 

sehingga merek tersebut mampu bertahan ditengah persaingan pasar yang 

kompetitif karena ekuitas merupakan aset yang terpenting bagi perusahaan sebagai 

dasar keunggulan bersaing yang berkelanjutan di era global. 

Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berfikir, merasa, dan 

bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar,dan 

prifitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan, (Kotler dan Keller, 2009:263). 

Apabila suatu merek didalam benak suatu konsumen mempunyai persepsi dan nilai 

yang positif maka konsumen akan mempersepsikan merek tersebut sebagai merek 

yang berkualitas dan mempunyai mutu yang bagus. 

Ekuitas merek sering kali mempengaruhi seseorang konsumen, yang pada 

ahirnya mempengaruhi merek merek mana yang akan ia pilih dalam keputusan 

pembelian. Ekuitas merek (brand equity) dapat mempengaruhi rasa percaya diri 

konsumen dalam mengambil keputusan pembeli atas dasar pengalaman masa lalu 

dalam penggunaan merek dan hubungan saluran atas kecekatan asosiasi dengan 

berbagai karakteristik merek. Seseorang yang terbiasa menggunakan merek akan 

merasa lebih percaya diri jika memakai merek yang dipercayainya, lebih dari itu, 

bagi seseorang pemakai dapat menunjang status sosial pasar bersifat dinamis dan 

selalu berubah, salah satu perubahan tersebut yaitu penggunaan, pendekatan atau 

muatan psikologis dalam strategi pemasaran untuk mendapatkan maupun 

mempertahankan konsumen. 

Dalam upaya menciptakan strategi pemasaran, terdapat beberapa catatan 

yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan yaitu psikologis konsumen. 



 

Menurut Jurnal Ferina Dewi, 2013 (2008:8), Psikologis konsumen adalah studi 

tentang motivasi, persepsi, pembelajaran, kognisi, dan perilaku individu di pasar 

dan penggunaan produk tersebut di rimah. Ketika suatu merek mempunyai ekuitas 

maka konsumen akan mempunyai persepsi yang positif tentang kualitas merek 

tersebut. Dengan persepsi yang positif maka konsumen akan termotivasi, seseorang 

yang termotivasi akan siap untuk bertindak. Bagaimana seseorang yang termotivasi 

bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap suatu produk atau merek 

tertentu, sehingga ketika persepsi konsumen terhadap suatu merek positif maka 

konsumen akan menggunakan itu sebagai evaluasi alternatif pembelian merek yang 

akan dipilih dan pembelajaran utuk melakuakan pembelian ulang. 

Tindakan konsumen dipengaruhi oleh sikap dan keyakinannya. Ketika 

konsumen memiliki sikap negatif pada merek tertentu maka secara sadar atau tidak 

sadar akan cenderung menghindari merek tersebut bahkan merek tersebut bisa jadi 

tidak menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan dalam keputusan 

pembelian . 

Menurut Schiffman dan Kunuk (2008:492) motivasi, persepsi, 

pembelajaran dan keyakinan dan sikap mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan konsumen (apa yang mereka butuhkan atau inginkan, kesadaran  mereka 

terhadap berbagai pilihan produk, kegiatan mereka mengumpulkan informasi, dan 

penilaian mereka mangenai berbagai alternatif). Dengan memahami hubunga faktor 

internal dari konsumen ini, diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk dan 

dapat memberikan informasi mengenai strategi pemasaran apa yang tepat untuk 

memasarkan produk nya. 

Konsumen melakukan pembelian suatu barang atau jasa biasanya didasari 

oleh faktor psikologis yang ada dalam diri mereka, mulai dari motivasi, persepsi, 

sikap, dan pembelajaran dalam memahami suatu produk tertentu. Produk yang 

ditawarkan akan menjadi salah satu pembentukan motivasi dalam melakukan 

pengambilan keputusan pembelian. Dengan adanya motivasi, konsumen akan 

memilih minat atau keinginan untuk membeli suatu produk. Motivasi adalah 

dorongan jiwa yang utama. Menjadi yang utama karena semua tindakan konsumen 

selalu diawali oleh adanya dorongan yang membuatnya menginginkan dan 

membutuhkan sesuatu (Ferrinadewi, 2008:8). 



 

Selain motivasi, produk yang berkualitas juga akan mendorong persepsi 

konsumen untuk memilih dan melakukan keputusan pembelian. Persepsi 

didefenisikan sebagai proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan,mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu 

gambaran yang berarti di dunia ini (Setiadi, 2010:13). Persepsi yang dibentuk oleh 

konsumen mendorong konsumen untuk memilih melakukan proses pengambilan 

keputusan pembelian sehingga yang dipilih menghasilkan yang terbaik sesuai 

dengan manfaat kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. 

Melalui proses motivasi, dan persepsi dalam melakukan keputusan 

pembelian, tentu akan menimbulkan sikap konsumen yang berbeda-beda terhadap 

produk yang sama. Oleh karena itu Smartphoneberusaha untuk memuaskan 

konsumen dengan cara memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan. Sikap 

itu sendiri didefenisikan sebagai proses pengorganisasian motivasi, emosi, persepsi 

dan kognitif yang bersifat jangka panjang dan berkaitan dengan aspek lingkungan 

di sekitarnya (dikutip oleh Ferrinadewi, 2008:94). 

Konsumen mempunyai hak dalam membuat suatu keputusan pembelian 

berdasarkan kebutuhan mereka, sehingga keputusan yang dibuat oleh konsumen 

akan berbeda dan membentuk suatu perilaku tertentu. Menyadari hal tersebut 

tampak bahwa kebutuhan masyarakat mendorong perusahaan dalam 

mengembangkan kinerja perusahaan untuk mengamati perilaku konsumen terhadap 

produk yang diberikan. Perusahaan mengamati keputusan pembelian konsumen 

dari apa yang dibeli, dimana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak yang 

dibeli, kapan produk dibeli dan mengapa konsumen memilih produk tersebut. 

Perkembangan handphone di Indonesia relatif cukup baik dan maju baik 

produk lokal maupun internasional. Tingkat persaingan diberbagai kategori produk 

berdasarkan kemajuan telekomunikasi khususnya produk handphone telah 

menyebabkan timbulnya beberapa fenomena yang cukup menarik. Salah satu 

fenomena perhatian dunia dan indonesia adalah pertumbuhan telekomunikasi  yang 

semakin canggih yaitu munculnya produk ponsel pintar yaitu smartphone. Salah 

satu produk smartphone yang banyak digemari orangsaat ini adalah Oppo. 

Oppo adalah salah satu brand smartphoneyang merajai pasaran walaupun 

masih terhitung baru lahir. Beralamat di Dongguang, Gondong, China pada tahun 



 

2004. Oppo Electronic Corp didirikan sebagai produsen elektronik. Sebelum 

merambah ke teknologi smartphone Oppo mengawali karirnya dengan 

memproduksi peralatan elektronik seperti MP3 Player, Portable Media Player, 

LCD tv, Ebook. Pada tahun 2008, Oppo mulai menggarap pasar smartphone. Oppo 

pertama kali dipasarkan di Indonesia pada bulan April tahun 2014. 

(http://www.Oppo.com/id/about-us/.) 

Penyusun memilih oppo smartphone dibandingkan dengan merek lain, 

karena Oppo memiliki potensi perkembangan yang pesat dengan strategi penjualan 

yang baik. Kebanyakan konsumen beranggapan bahwa alat telekomunikasi atau 

smartphonekeluaran China mudah rusak. Dibuktikan dengan pencapaian Oppo 

dalam Top Brand Award Indonesia, dimana Oppo menempati peringkat ke 10 dan 

hal tersebut merupakan prestasi yang memuaskan karena Oppo juga merupakan 

produk yang baru memasuki pasar smartphone.(www.topbrandaward.com). 

Walaupun permintaan pasar produk Smartphone saat ini mengalami 

peningkatan, tetapi tetap saja handphone Oppo masih harus meningkatkan kualitas 

dan mutunya serta selalu mengikuti perkembangan jaman (trend), berinovasi 

dengan aplikasi moderen serta menyesuaikan dengan teknologi produk baru agar 

tidak kalah bersaing dengan merek merek kompetitor lainnya. Kondisi persaingan 

yang semakin ketat, dan tidak ada habisnya dalam upaya perusahaan mencari laba 

sebanyak mungkin, maka perusahaan harus mampu mengatasi faktor yang 

mempengaruhinya dan akhirnya mampu meningkatkan penjualan produk serta 

mampu bersaing dengan kompetitor yang ada. Salah satu faktor yang 

mempengaruhinya adalah Ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek, 

persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek, yang dianggap 

mempengaruhi kualitas pembelian konsumen. Selain itu juga, faktor psikologis 

yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan sikap yang 

dianggap mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian produk. Pada 

penyusunan ini saya mengambil sampel samartphone Oppo dan Vivo. 

Berikut adalah tabel perbandingan Oppo A5 2020 dengan Vivo Y15 

 

No Merek Smarthone Spesifikasi 

http://www.oppo.com/id/about-us/
http://www.topbrandaward.com/


 

1 Oppo A5 2020 1. Ukuran layar 6,5” 

2. Resolusi layar 720 x 1600px 

3. Kecepatan CPU 4X2GHz dan 

4x1.8GHz (cualcomm snap dragon 

665) 

4. Ram 4 GB / Rom 128 GB 

5. Kamera Utama 12MP dan 8MP dan 

2MP dan 2 MP 

6. Kamera depan 8 MP 

7. Daya Baterai 5000 mAh 

2 Vivo Y15 1. Ukuran layar 6.35 

2. Resolusi layar 720 x 154px 

3. Kecepatan CPU 4X2.3 GHz dan 4X1 

1.65 GHz (Media tek helio p22) 

4. Ram 4 GB/ Rom 64 GB 

5. Kamera Utama 13 MP dan 8 MP Dan 

2 MP 

6. Kamere depan 16 MP 

7. Daya Baterai 5000 mAh 

 

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa Smartphone Oppo lebih 

baik dari pada Smartphone Vivo Sehingga mereka memilih produk Oppo tersebut, 

dengankeunggulan-keunggulandiantaranya: 

1) 3.63% resolusi lebih tinggi (720x1600px dan 720x1544px 

2) 4.35% lebih besar megapixelnya (kamera utama) 12,8,2,2 vs 13,8,2 

3) Ukuran layar lebih besar (6.5” vs 6.35 

4) 64 GB penyimpanannya lebih besar (128GB vs 64GB) 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ekuitas Merek, Psikologis 

Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Barang”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 



 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka akan muncul beberapa 

permasalahan, Permasalah yang timbul antara lain: 

1) Apakah ekuitas merek berpengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian barang? 

2) Apakah Psikologis konsumen berpengaruh signifikanterhadap 

keputusan pembelian barang? 

3) Apakah ekuitas merek, psikologis konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian barang? 

 

1.3. Tujuan Penyusunan 

Adapun tujuan dari penyusunan ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan 

pembelian barang. 

2) Untuk mengetahui pengaruh psikologis konsumen terhadap 

keputusan pembelian barang. 

3) Untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek, psikologis konsumen 

terhadap keputusan pembelian barang. 

 

1.4. Manfaat Penyusunan 

Penyusunan ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat 

sebagai berikut. 

1) Hasil penyusunan ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi 

dan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh 

ekuitas merek, psikologis konsumen terhadap keputusan pembelian 

barang. 

2) Hasil penyusunan ini diharapkan dapat menjadi bahan rajukan bagi  

peneliti peneliti selanjutnya yang mempunyai objek penelitian yang 

sama. 

3) Bagi penyusunan ini dapat menjadi sarana untuk menambah dan 

meningkatkan wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan 

pengaruh ekuitas merek, psikologis konsumen terhadap keputusan 

pembelian barang. 



 

4) Sebagai wahana informasi bagi penelitian selanjutnya dalam 

menentukan dimensi yang digunakan serta pengukuran keputusan 

pembelian barang. 

 

 

  



 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Ekuitas Merek (Brand Equity) 

2.1.1. Pengertian Ekuitas merek 

Dalam skripsi Agung Nugraha, 2014 Ekuitas merek adalah seperangkat 

asosiasi dan perilaku yang dimiliki oleh pelanggan merek, anggota saluran 

distribusi, dan perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan 

kekuatan, daya tahan, dan keunggulan yang membedakan antara pesaing (David A 

Aeker, 2013;204). 

Beberapa pengertian ekuitas merek menurut beberapa para ahli, diantaranya 

adalalah: 

1) Kotler dan Keller (2009:263) 

Pengertian ekuitas merek (Brand equity) menurut Kotler dan 

Keller adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. 

Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berfikir, 

merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga 

harga, pangsa pasar dan profitabilitas yang diberikan merek untuk 

perusahaan. 

2) Supranto dan Limakrisna (2011:132) 

Ekuitas merek adalah nilai yang ditentukan oleh konsumen pada 

suatu merek di atas dan di luar karakteristik/atribut fungsional dari 

produk. 

3) Tjiptono (2004:36) 

Ekuitas merek adalah serangkaian aset dan kewajiban merek yang 

terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbolnya yang 

menambah dan mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk, 

atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan 

tersebut. 

4) Susanto dan Wijarnako (2004:127) 

Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang 



 

berhubungan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang 

menambah dan mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang 

atau jasa kepada prusahaan atau pelanggan. 

5) Astuti dan Cahyadi (2007) 

Ekuitas merek adalah sekumpulan asosiasi serta perilaku yang 

dipunyai oleh pelanggan merek, anggota saluran distribusi, dan 

perusahaan yang memungkinkan suatu merek untuk mendapatkan 

kekuatan, daya tahan dan keunggulan yang dibedakan dari merek 

kompetitor. 

 

Ekuitas merek dapat memberikan nilai bagi perusahaan antara lain sebagai 

berikut: 

1) Ekuitas merek yang kuat dapat membantu perusahaan untuk 

menarik minat calon konsumen dan untuk menjalin hubungan yang 

baik dengan para pelanggan dan dapat menghilangkan keraguan 

konsumen terhadap kualitas produk. 

2) Seluruh elemen ekuitas merek dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen karena ekuitas merek yang kuat akan 

mengurangi keinginan konsumen untuk berpindah ke merek lain. 

3) Konsumen yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap suatu 

merek tidak akan mudah untuk berpindah ke merek pesaing, 

walaupun pesaing telah melakukan inovasi produk. 

4) Asosiasi merek akan berguna bagi perusahaan untuk melakukan 

evaluasi atas keputusan strategi perluasan merek. 

5) Perusahaan yang memiliki ekuitas merek yang kuat dapat 

menentukan harga premium serta mengurangi ketergantungan 

perusahaan terhadap promosi. 

6) Ekuitas merek yang kuat dapat menghemat pengeluaran biaya pada 

pada saat perusahaan memutuskan untuk melakukan perluasan 

merek. 

7) Ekuitas merek yang kuat dapat menciptakan loyalitas saluran 

distribusi yang akan meningkatkan penjualan perusahaan. 



 

8) Empat elemen inti ekuitas merek (brandawareness, perceived 

quality, Brand associations, brand loyalty) yang kuat dapat 

meningkatkan kekuatan elemen ekuitas merek lainnya seperti 

kepercayaan konsumen, dan lain lain. (Durianto dkk, 2004). 

 

Menurut David A. Aeker (1991:57) Ekuitas merek ditentukan oleh empat 

dimensi atau elemen utama yaitu brand awareness, brand associations, perceived 

quality, brand loyalty. 

 

Gambar 2.1 

Dimensi Ekuitas Merek 

 

2.1.2. Kesadaran merek 

Kesadaran merek (Brand Awareness)adalah kemampuan pelanggan untuk 

mengenali dan mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan suatu 

produk tertentu. Kesadaran merek melibatkan pengukuran merek dan ingatan 

tentang merek. Pengakuan merek melibatkan orang orang yang akan mampu 

mengenali merek tersebut sebagai suatu yang berbeda dengan merek merek lain, 

dengan mendengarnya, setelah mereka diperkenalkan dengan merek tersebut. 

Logo,slogan, nama dan kemasan yaitu identitas visual umum yang akan 

memfasilitasi. Sedangkan ingatan tentang merek merupakan suatu istilah yang 

digunakan untuk menjelaskan seberapa baikkah orang orang bisa mengingat nama 

kategori atau situasi penggunaan. Ini penting ketika para konsumen merencanakan 

pembelian kategori dimuka. 

Kesadaran merek memiliki tingkstsn dslsm ingatan konsumen dalam 

menciptakan suatu nilai. Menurut Aeker dalam bukunya (2013:205) tingkatan 

Loyalitas merek Persepsi kualitas Asosiasi merek Kesadaran 

merek 

Ekuitas Merek 



 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Top mind menggambarkan merek yang pertama kali diingat oleh responden 

atau pertama kali ketika yang bersangkutan ditanya tentang suatu kategori produk. 

1) Brand recal (pengingatan kembali merek) mencerminkan merek 

merek apa yang diingat responden setelah disebutkan merek apa 

yang telah disebut. Brand recal merupakan multi response 

questions yang menghasilkan jawaban tanpa dibantu (unaided 

question). 

2) Brand recognition (pengenalan) merupakan pengukuran brand 

awarenes responden dimana kesadarannya diukur dengan 

memberikan bantuan pertanyaan yang diajukan dibantu dengan 

menyebutkan ciri ciri produk merek tersebut (aided question). 

Pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui beberapa banyak 

responden yang perlu diingatkan akan keberadaan merek 

tersebut. 

 

2.1.3. Asosiasi merek. 

Asosiasi Merek (Brand associations) berkenaan dengan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan memori pelanggan terhadap sebuah merek. Karena itu dalam 

asosiasi merek menurut Temporal (2002:44) “agar benar benar bisa menonjol 

diantara merek merek lainnya suatu merek harus mempunyai hubungan emosional 

yang unik”. 

Pada umumnya asosiasi merek yang membentuk brand image menjadi 

pijakan konsumen dalam keputusan pembelian dan loyalitas pada merek tersebut. 

Dalam prakteknya banyak sekali asosiasi dan variasi dari brand associationyang 

dapat memberikan nilai bagi suatu merek, dipandang bagi sisi perusahaan maupun 

dari sisi pengguna berbagai fungsi asosiasi. 

 

2.1.4. Persepsi kualitas 

Persepsikualitas (perceived quality) terhadap merek menggambarkan 

respon keseluruhan pelanggan terrhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan 

merek. Karena perceived quality merupakan persepsi  dari pelanggan, maka 



 

perceived quality tidak dapat ditentukan secara objektif, persepsi pelanggan akan 

melibatkan apa yang penting bagi pelanggan karena karena setip pelanggan 

memiliki kepentingan yang berbeda beda terhadap suatu produk dan jasa. 

Membangun perceived qualityharus diikuti dengan peningkatan kualitas 

nyata dari produknya karena akan sia sia menyakinkan pelanggan bahwa  kualitas 

mereknya adalah tinggi bila mana kenyataan menunjukkan kebalikannya. Hal ini 

berdampak pada perasaan puas atau tidak puas. Intinya adalah jika pengalaman 

penggunaan dari pelanggan tidak sesuai dengan kualitas yang diposisikan, maka 

citra perceived quality tidak dapat dipertahankan. 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun perceived 

quality adalah sebagai berikut (Dirianto:2001). 

1) Komitmen terhadap kualitas, artinya perusahaan harus mampu 

membangun konsep kualitas secara jelas pada sistem manajemen 

perusahaan secara menyeluruh. 

2) Budaya kualitas, artinya budaya komitmen harus terrefleksi 

dalam budaya perusahaan, norma perilakunya dan nilai nilai nya. 

3) Informasi masukan dari pelangga, artinya pelanggan lah yang 

menentukan kualitas, sehingga perusahaan berfokus pada 

orientasi konsumen. 

4) Sasaran/standar yang jelas, artnya sasaran atau standar mudah 

dipahami, dimengerti dan dipriroitaskan oleh seluruh karyawan. 

Tidak bersifat umum dan terlalu banyak sasaran/standart. 

5) Kembangkan karyawan yang berinisiatif, artinya karyawan harus 

di motivasi dan di ijinkan berinisiatif serta dilibatkan dalam 

mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. 

 

2.1.5. Loyalitas merek 

Dalam skripsi Agung Nugraha,2014 Loyalitas merek (Brand loyalty) 

adalah komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek 

secara konsisten dimasa mendatang. Konsumen yang loyal berarti konsumen yang 

melakukan pembelian secara berulang ulang terhadap merek tersebut dan tidak 



 

mudah terpengaruhi oleh krakteristik produk, harga dan kenyamanan para 

pemakainya ataupun berbagai atribut lain yang ditawarkan oleh produk merek 

alternatif. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, loyalitas merek 

menjadi aset strategis bagi perusahaan. 

Secara umum, langkah langkah untuk memelihara dan meningkatkan 

brand loyalty adalah dengan melakukan pemasaran hubungan (relationship 

marketing), pemasaran frekuensi (frequency marketing), pemasaran keanggotaan 

(membership marketing), dan memberikan hadiah (reward), (Aeker, 2013:206) 

 

2.2. Psikologis Konsumen 

2.2.1. Pengertian Psikologis Konsumen 

Dalam Jurnal Riwin Kusnaryati, 2017 Menurut Ferinadewi (2008:8), 

secara umum psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku 

manusia atau ilmu yang mempelajari gejala gejala jiwa manusia. Psikologi meliputi 

ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode 

metode ilmiah yang memenuhi syarat. Psikologi yang berasal dari kata psyche(jiwa) 

merupakan daya penggerak dan pengatur yang bersifat abstrak terhadap perilaku 

manusia. Sifat jiwa yang abstrak ini tidak dapat dilihat secara langsung, namun 

dapat dilihat dari gejala gejalanya. Gejala gejala gerakan jiwa tersebut dapat 

dipelajari oleh pemasar seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, sikap dan 

keyakinan,(Ferrinadewi, 2008:8). 

Psikologis konsumen merupakan studi tentang motivasi, persepsi, 

pembelajaran, kognisi, dan perilaku pembelian individu di pasar dan menggunakan 

produk tersebut di rumah. Studi ini dapat dilihat baik dari sudut pandang penjual 

atau konsumen bahkan dapat juga dari sudut pandang keduanya (Carlson et al, 

2003:12). 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:172-176), faktor psikologis utama 

yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu: 

1) Motivasi 

Kebutuhan yang cukup untuk mengarahkan seseorang mencari 

cara untuk memuaskan kebutuhan. Dalam urutan kepentingan, 

jenjang kebutuhannya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan 



 

rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan 

kebutuhan pengaktualisasian diri. Mula mula seseorang mencoba 

untuk memuaskan kebutuhan yang paling penting. 

2) Persepsi 

Persepsi adalah dimana proses seseorang memilih, mengatur dan 

menginterprestasikan informasi untuk membentuk gambaran 

yang berarti mengenai dunia. 

3) Pengetahuan 

Pengetahuan adalah perilaku perilaku manusia yang dipelajari, 

melalui dorongan ransangan, petunjuk, tanggapan dan penguatan 

kembali  yang saling mempengaruhi. Pembelajaran 

menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang 

muncul dari pengalaman. Petingnya praktik dari teori 

pengetahuan bagi pemasar adalah mereka dapat membentuk 

permintaan akan suatu produk dengan menghubungkannya 

dengan dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk yang 

membangkitkan motivasi dan memberikan peranan positif. 

4) Keyakinan dan sikap 

Keyakinan dan sikap mendorong orang untuk berperilaku secara 

konsisten terhadap obyek yang sejenis. Dengan melakukan lewat 

pembelajaran, orang orang mendapatkan keyakinan dan sikap. 

Pada gilirannya, kedua hal ini akan mempengaruhi perilaku 

membeli mereka. Suatu keyakinan (belief) adalah keyakinan 

pemikiran seseorang dalam membeli sesuatu. 

 

2.3. Keputusan Pembelian 

2.3.1. Pengertian Keputusan 

Menurut Devimardiyhanty dalam blognya, Keputusan adalah suatu reaksi 

terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara 

menganalisa kemungkinan kemungkinan dari alternatif tersebut bersama 

konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa 

tindakan atau opini. Teori keputusan adalah berasal dari teori kemungkinan yang 



 

merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah di evaluasi. Dua 

metode dari teori keputusan yang terkenal adalah teori keputusan normatif dan teori 

keputusan deskriptif. 

1) Teori keputusan Normatif 

Dicapai berdasarkan alasan yang rasional atau bisa disebut dengan 

alasan yang masuk akal (logika) 

2) Teori keputusan Deskriptif 

Dicapai berdasarkan empirik atau merupakan hasil dari pengamatan, 

percobaan dan biasanya dikuatkan dengan statistik. 

 

2.3.2. PengertianPembelian 

Yang termasuk dalam kegiatan membeli adalah menyewa, menginvestasi, 

membeli suatu layanan. Membeli adalah suatu proses kegiatan dimana terjadi 

interaksi antara dua buah pihak. Pihak pertama adalah penjual yang menawarkan 

barang atau layanan. Pihak kedua adalah pembeli yang membeli karena 

membutuhkan. Dalam praktis bisnis saat ini, untuk mendapatkan barang atau 

layanan, pembeli harus mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Dengan kata 

lain, pembelian adalah kegiatan pertukaran antara barang atau layanan yang 

disediakan penjual dengan uang yang dikorbankan pembeli. (Istijanto 2007:2). 

 

2.3.3. Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap 

produk yang ditawarkan oleh penjual. Pengertian pengambilan keputusan menurut 

Kotler dan Amstrong (2001:226) adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembeli dimana konsumen benar benar membeli. Pengambilan 

keputusan merupakan sesuatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. 

Keputusan pembelian menurut Schiffman, Kunuk (2004:547) adalah 

pemilihan dari dua atau lebih dari alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya 

bahwa seseorang bahwa membuat keputusan, haruslah tersedia dari beberapa 

alternatif pilihan. 



 

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi konsumen 

dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu 

mempertimbangkan kualitas, harga dan produk yang sudah dikenal oleh 

masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen 

melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu: 

1) Pengenalan masalah 

2) Pencarian informasi 

3) Evaluasi alternatif 

4) Keputusan membeli atau tidak 

5) Perilaku pasca pembelian 

Pengertian lain tentang keputusan pembelian menurut Schiftman dan 

Kunuk (2000:437) adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memilih satu dari 

beberapa alternatif pilihan yang ada. 

Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan 

pembelian sebuah produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian 

produk adalah suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif 

penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu, konsumen dapat 

melakukan efaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan 

diambil selanjutnya. 

 

2.3.4. Proses Keputusan Membeli 

Disini terdapat beberapa tahap tahap keputusan pembelian menurut Pilhip 

Kotler dan Ghary Amstrong (2006:179) adalah sebagai berikut: 

1) Pengenalan Kebutuhan 

Disini pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli 

merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang 

diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu oleh ransangan internal (dari 

dalam diri) dan rangsangan eksternal (lingkungan). 

 

Pada tahap ini pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat 

menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu konsumen. Para 



 

pemasar perlu meneliti para konsumen untuk memperoleh jawaban 

apakah kebutuhan yang dirasakan atau masalah yang timbul, apa 

yang menyebabkan semua itu muncul dan bagaimana kebutuhan 

atau masalah itu menyebabkan seseorang mencari produk tersebut. 

2) Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang tertarik mungkin akan mencari 

informasi lebih banyak informasi, tetapi mungkin juga tidak. Bila 

dorongan konsumen dan produk yang dapat memuaskan ada 

dalam jangkauan, konsumen kmungkinan akan membelinya. Bila 

tidak, konsumen dapat menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau 

bisa dalam melakukan pencarian informasi yang berhubungan 

dengan kebutuhan tersebut. 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber, 

yaitu: 

a) Sumber pribadi: Keluarga, teman dan tetangga. 

b) Sumber komersial: Iklan, waraniaga, agen, kemasan, 

pajangan. 

c) Sumber publik: Media massa, organisasi penilaian 

konsumen. 

d) Sumber pengalaman: Penaganan, pemeriksaan, 

menggunakan produk. 

Dalam hal ini, perusahaan harus merancang bauran 

perusahaan nya untuk membuat calon pembeli menyadari dan 

mengetahui merek nya. Perusahaan harus cermat mengenali 

sumber informasi konsumen dan arti penting dari setiap sumber. 

3) Evaluasi Alternatif 

Pada tahap ini, konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan 

produk yang akan dibelinya. Untuk itu konsumen melakukan 

evaluasi terhadap barang mana yang benar benar cocok untuk 

dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nya. Bagaimana 

konsumen mengevaluasi alternativ barang yang akan dibeli, 

tergantung barang yang pada masing masing individu dan situasi 



 

membeli spesifik. 

Pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui 

bagaimana sebenarnya mengevaluasi alternatif merek. Bila 

mereka mengetahui proses evaluasi apa yang sedang terjadi, 

pemasar dapat membuat langkah langkah untuk mempengaruhi 

keputusan pembeli. 

4) Keputusan Membeli 

Keputusan membeli merupakan tahap dari proses keputusan 

membeli yaitu ketika konsumen benar benar membeli produk. 

Pada umumnya keputusan membeli yang dilakukan pembeli 

adalah membeli produk yang paling disukai, tetapi ada dua faktor 

yang muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk  

membeli yaitu sikap dari orang lain dan situasi yang tidak 

diharapkan. Konsumen umumnya membentuk niat membeli 

berdasarkan pada faktor pendapatan, harga dan manfaat produk, 

akan tetapi peristiwa yang tidak diharapkan bisa mengubah 

pembelian. Jadi pilihan dan niat untuk membeli tidak terlalu 

berakhir pada keputusan membeli barang yang sudah dipilih. 

Menurut Phillip Khotler (2003:202) perilaku pembelian  

konsumen dipengaruhi oleh empat faktor sebagai berikut: 

1) Faktor budaya 

Budaya, sub budaya,dan kelas sosial sangat penting bagi 

perilaku pembelian. Budaya merupakan penenti keinginan 

dan perilaku paling dasar. Anak anak yang sedang tumbuh 

akan mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, 

dan perilaku dari keluarga lembaga lembaga penting lainnya. 

Contohnya pada anak anak yang dibesarkan di Amerika 

Serikat sangat terpengaruh dengan nilai nilai prestasi, 

aktifitas, efisiesiensi, kemajuan, kenikmatan materi, 

individualisme, kebebasan, humanisme, dan berjiwa muda. 

Masing masing sub budaya terdiri sejumlah sub budaya yang 

lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi 



 

para anggotanya seperti kebangsaan, agama, kelompok ras 

dan  wilayah geografis. 

2) Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, perilaku pembelian konsumen juga 

dipengaruhi oleh faktor sosial diantaranya sebagai berikut: 

a) Kelompok acuan 

Kelompok acuan bagi perilaku pembelian konsumen 

dapat diartikan sebagai kelompk yang dapat 

memberikan pengaruh secara langsung atau tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang 

tersebut. Kelompok ini biasanya disebut kelompok 

keanggotaan, yaitu sebuah kelompok yang dapat 

memberikan pengaruh secara langsung terhadap secara 

langsung terhadap seseorang. Adapun anggota 

kelompok ini biasanya merupakan anggota dari 

kelompok primer seperti, keluarga, teman, tetangga dan 

rekan kerja yang berinteraksi dengan secara langsung 

dan terus menerus dalam keadaan yang normal. 

b) Keluarga 

Dalam sebuah organisasi pembelian konsumen, 

keluarga dibedakan menjadi dua bagian. Pertama 

keluarga yang dikenal dengan sebuah istilah keluarga 

orientas. Keluarga jenis ini terdiri dari orang tua dan 

saudara kandung seseorang yang dapat memberikan 

orientasi agama, politik dan ekonomi, serta ambisi 

pribadi. Kedua, keluarga yang terdiri dari pasangan dan 

jumlah anak yang dimiliki seseorang. 

3) Pribadi 

Keputusan pembeli juga dapat oleh krakteristik pribadi 

diantaranya usia,dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, serta kepribadian dari konsep diri pembeli. 

a) Usia dan siklus hidup keluarga 



 

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda beda 

sepanjang hidupnya yang dimana setiap kegiatan 

konsumsi ini dipengaruhi oleh siklus hidup keluarga. 

b) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi 

Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat 

mempengaruhi pola konsumsinya. 

c) Gaya hidup 

Gaya hidup dapat diartikan sebagai sebuah pola hidup 

seseorang yang terungkap dalam aktivitas, minat dan 

opininya yang terbentuk melalui sebuah kelas sosial, dan 

pekerjaan. Tetapi kelas sosial dan pekerjaan yang sama 

tidak menjamin munculnya sebuah gaya hidup yang 

sama. Melihat hal ini sebagian sebuah peluang dalam 

kegiatan pemasaran, banyak pemasar yang memasarkan 

merek mereka kepada gaya hidup seseorang. 

d) Kepribadian 

Setiap orang memiliki berbagai macam krakteristik 

kepribadiannya yang berbeda beda yang dapat 

mempengaruhi aktivitas kegiatan pembelinya. 

Kepribadian biasanya digambarkan dengan 

menggunakan ciri bawaan psikologis manusia yang 

berbeda yang menghasilkan sebuah tanggapan relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan 

lingkungan nya.Kepribadian biasanya digambarkan 

dengan menggunakan ciri bawaan seperti kepercayaan 

diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, pertahanan 

diri dan kemampuan beradaptasi (Harold H Kasarjian). 

Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat 

berguna dalam menganalisis pilihan merek konsumen. 

Hal ini disebabkan karena beberapa kalangan konsumen 

akan memilih merek yang cocok dengan kepribadian 

nya. 



 

4) Psikologis 

Terahir faktor yang da[at mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen adalah faktor psikologis. Faktor ini 

dipengaruhi oleh empat faktor utam, diantaranya sebagai 

berikut: 

a) Motivasi 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu 

waktu tertentu. Beberapa dari kebutuhan tersebut ada 

yang muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, 

dan rasa ketidak nyamanan. Sedangkan beberapa 

kebutuhan yang lainnya dapat bersifat psikogenesis: 

yaitu kebutuhan yang berasal dari tekanan psikologis 

seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau 

rasa keanggotaan kelompok. Ketika seseorang 

mengamati sebuah merek, ia akan beraksi tidak hanya 

pada kemampuan nyata yang terlihat pada merek 

tersebut, melainkan juga melihat pada petunjuk lain 

yang sama seperti wujud, ukuran, berat, bahan, warna 

dan nama merek tersebut yang mengacu arah pemikiran 

dan emosi tertentu. 

b) Persepsi 

Seseorang yang bermotivasi siap untuk segera 

melakukan tindakan. Bagaimana tindakan seseorang 

yang termotivasi akan dipengaruhi oleh persepsinya 

terhadap situasi tertentu. Persepsi dapat diartikan 

sebagai sebuah proses yang digunakan individu untuk 

memilih, mengorganisasi, dan menginterprestasi 

masukan informasi guna menciptakan sebuah gambaran 

(Bernard Barelson, dan Kotler 2003:2017). 

c) Pembelajaran 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang 

yang timbul dari pengalaman. Banyak ahli pemasaran 



 

yang yakin bahwa pembelajaran dihasilkan melalui 

perpaduan kerja antara pendorong, ransangan, isyarat 

bertindak, tanggapan, dan penguatan. 

d) Keyakinan dan sikap 

Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan 

keyakinan dan sikap. Keduanya kemudian 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 

Keyakinan dapat diartikan sebagai gambaran pemikiran 

seseorang tentang gambaran sesuatu. Keyakinan orang 

tentang produk atau merek akan mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan pembelian mereka. 

5) Tingkah Laku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau 

tidak puas terhadap barang yang dibeli. Pembeli akan 

menentukan apa yang puas dan tidak puas itu, terletak antara 

hubungan antara harapan konsumen dan prestasi yang 

diterima dari produk. Bila produk tidak memiliki harapan, 

konsumen akan merasa tidak puas. Kegiatan pemasaran terus 

berlanjut dalam menanggapi kepuasan dan ketidakpuasan ini 

agar daur hidup produknya tidak menurun. 

Dalam suatu pembelian produk, keputusan yang diambil 

tidak selalu berurutan seperti diatas,. Pada situasi pembelian 

seperti penyelesaian eksentif, keputusan yang diambil dapat 

bermula dari penjual, karena penjual dapat membantu 

merumuskan perbedaan dengan toko yang lain, melalui 

pembentukan citra toko yang positif. Dengan citra yang baik 

yang ditampilkan toko di mata masyarakat,khususnya 

konsumen akan terciptalah kesan bahwa perusahaan itu 

benar benar memiliki kualitas yang dapat dipercaya. 

 

 

 



 

2.3.5. Struktur Keputusan Pembelian 

Menurut Swasta dan Irawan (1983:118), keputusan untuk membeli yang 

di ambil oleh pembeli itu sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah 

keputusan. Setiap keputusan membeli mempunyai struktur sebanyak tujuh 

komponen. Komponen komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Keputusan tentang jenis produk: Konsumen dapat mengambil 

keputusan untuk membeli atau menggunakan uangnya untuk 

tujuan yang lain. 

2) Keputusan tentang bentuk produk: Membeli bentuk produk 

tertentu. Keputusan menyangkut pula ukuran, mutu suara, corak, 

dan sebagainya. 

3) Keputusan tentang merek: Konsumen harus mengambil 

keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap merek 

memiliki perbeda bedaan tersendiri. 

4) Keputusan tentang penjual: Konsumen harus mengambil 

kepuusan dimana produk akan dibeli. 

5) Keputusan tentang jumlah produk: Konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan di belinya 

pada suatu saat. Pebelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu 

unit. 

6) Keputusan tentang waktu pembelian: Konsumen dapat 

mengambil keputusan tentang kapan ia harus melakukan 

pembelian. 

7) Keputusan tentang cara pembayaran: Konsumen harus harus 

mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran 

produk yang akan dibeli, apakah secara tunai atau dengan cicilan, 

keputusan tersebut akan mempengaruhi keputusan tentang 

penjualan dan jumlah pembelinya. 

 

2.3.6. Penelitian Terdahulu 

Pada tahun 2016 Hardian Hanggadhika telah melakukan peelitian dengan 

judul “Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian 



 

Konsumen pada Produk Handphone Merek Nokia di Semarang”. Variabel 

independen yang digunakan adalah Ekuitas Merek yang terdiri dari Kesadaran 

Merek, Persepsi kualitas, Asosiasi merek, dan Loyalitas merek. Sedangkan variabel 

dependennya adalah Keputusan Pembelian Konsumen. Dari hasil regresi linear 

berganda dalam penelitiannya, dapat menyimpulkan bahwa keempat variabel 

independen memiliki pengaruh yang signifikan baik secara bersama maupun 

individu terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Handphone 

Merek Nokia di Semarang. Nilai dari koefisien regresi masing masing dari variabel 

independen antara lain adalah: 

1) Variabel Ekuitas Merek (X1) 

• Variabel Kesadaran Merek (x1) dengan nilai regresi sebesar 

78,33. 

• Variabel Persepsi Kualitas (x2) dengan nilai regresi sebesar 

85,87. 

• Variabel Asosiasi Merek (x3) dengan nilai regresi sebesar 

82,07. 

• Variabel Loyalitas Merek (x4) dengan nilai regresi sebesar 

70,73. 

 

Pada tahun 2016, Resky Wijaya melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Ekuitas Merek (Brand Equity) Terhadap Keputusan 

Pembelian Smartphone Merek Samsung di Kota Makassar”. Variabel 

independen yang digunakan adalah elemen elemen ekuitas merek 

yang terdiri dari Kesadaran Merek, Persepsi kualitas, Asosiasi merek, 

dan Loyalitas merek. Sedangkan variabel dependennya adalah 

Keputusan pembelian Smartphone merek Samsung di kota Makassar. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda dan 

hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa ke 

empat variabel yang diteliti terbukti secara signifiksn mempengeruhi 

variabel dependen keputusan pembelian konsumen. Nilai dari regresi 

masing masing variabel independen antara lain adalah: 

1. Variabel Ekuitas Merek (X1) 



 

• Variabel Kesadaran Merek (x1) dengan nilai regresi sebesar 

350. 

• Variabel Persepsi Kualitas (x2) dengan nilai regresi sebesar 

410. 

• Variabel Asosiasi Merek (x3) dengan nilai regresi sebesar 

380. 

• Variabel Loyalitas Merek (x4) dengan nilai regresi sebesar 

370. 

 

Pada tahun 2017, Adriyas Jonricat melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen terhadap 

Keputusan Pembelian Kamera DSLR Merek Nikon di Purworejo”. 

Variabel independen yang digunakan adalah elemen-elemen 

Psikologis Konsumen yang terdiri dari Motivasi, Persepsi, 

Pembelajaran dan Sikap. Sedangkan variabel dependennya adalah 

Keputusan pembelian Kamera DSLR merek Nikon di Purworejo. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis linear  berganda dan 

hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa ke 

empat variabel yang diteliti terbukti secara signifiksn mempengeruhi 

variabel dependen keputusan pembelian konsumen. Nilai dari regresi 

masing masing variabel independen antara lain adalah: 

2. Faktor Psikologis Konsumen (X2) 

• Variabel Motivasi (x1) dengan nilai regresi sebesar 0,226. 

• Variabel Persepsi (x2) dengan nilai regresi sebesar 0,221. 

• Variabel Pembelajaran (x3) dengan nilai regresi sebesar 

0,289. 

• Variabel Sikap (x4) dengan nilai regresi sebesar 0,220. 

 

  



 

Secara ringkas Penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 

berikut ini : 

 

Tabel 2.1 Ringkasan Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Variabel 
Penelitian 

Metode 
Analisis 

Hasil 
Penelitian 

Hardian 
Hanggadhika 

(2010) 

Analisis 
Pengaruh Ekuitas 
Merek 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen 
Pada Produk 
Handphone 
Merek Nokia di 
Semarang 

Variabel 
Independen: 
• Kesadaran 
Merek 
• Apaersepsi 
akaualitas 
• Asosiasi 
Merek 
• Loyalitas 
Merek 
Variabel  
Dependen : 
• Keputusan 

Pembelian 

Regresi 
Linear 

Berganda 

Dapat 
Disimpulkan 
bahwa ke 
empat variabel 
independen 
memiliki 
pengaruh yang 
signifikan baik 
secara 
bersama 
sama maupun 
individu 
terhadap 
keputusan 
pembelian 

pelanggan. 

Reski 
Wijaya 

(2010) 

Pengaruh 
Ekuitas 
Merek 
(brand 
equity) 
Terhadaap 
keputusan 
Pembelian 
Smartphone 
Merek 
Samsung 
dikota 

Makassar 

Variabel 
Independen : 
• Kesadaran 
Merek 
• Apaersepsi 
akaualitas 
• Asosiasi 
Merek 
• Loyalitas 
Merek 
Variabel 
Dependen 
: 
• Keputusan 

Pembelian 

Regresi 
Linear 

Berganda 

Pengujian 
hipotesis 
menggunakan 
ujif 
menunjukkan 
bahwa 
keempat 
variabel 
independen 
yang diteliti 
terbukti secara 
signifikan 
mempengaruhi 
variable 
dependen 
keputusan 
pembelian 

konsumen. 

Andriyas 
Jonricat 

(2017) 

Pengaruh 
Faktor 
Psikologis 
Konsumen 
Terhadap 

Variabel 
Independen : 
• Motivasi 
• Persepsi 
• Pembelajaran 

Regresi 
Linear 

Berganda 

Menunjukkan 
bahwa seluruh 
variabel 
independen 
berpengaruh 



 

Keputusan 
Pembelian 
Kamere 
DSLR 
Merek 
Nikon di 

Purworejo 

• Sikap 
Variabel 
Dependen 
: 
• Keputusan 

Pembelian 

positif 
terhadap 
keputusan 
pembelian 
baik 
secara 
individu 
maupun 
bersama sama. 

Danang 
Widarto 

(2014) 

Pengaruh 
Faktor 
Psikologis 
Konsumen 
terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Sepeda 
Motor 
Matic 
Yamaha di 

Purworejo 

Variabel 
Independen : 
• Motivasi 
• Persepsi 
• Pembelajaran 
• Sikap 
Variabel 
Dependen 
: 
Keputusan 

Pembelian 

Regresi 
Linear 

Berganda 

Menunjukkan 
bahwa seluruh 
variabel 
independen 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
keputusan 
pembelian 
baik 
secara 
individu 
maupun 
bersama sama. 

Riwin 
Kusnaryati 
Dkk 

(2014) 

Pengaruh 
Ekuitas 
Merek 
terhadap 
Faktor Psikologis 
Konsumen 
yang 
berdampak 
terhadap 
Keputusan 

Pembelian 

Variabel 
Independen : 
• Ekuitas Merek 

• Faktor 

Psikolosis 

 

Variabel 
Dependen 
: 
Keputusan 

Pembelian 

Regresi 
Linear 

Berganda 

Pengujian 
hipotesis 
menggunakan 
uji f 
menunjukkan 
bahwa 
keempat 
variabel 
independen 
yang diteliti 
terbukti secara 
signifikan 
mempengaruhi 
variable 
dependen 
keputusan 
pembelian 

konsumen. 

 

  



 

BAB III  

KERANGKA KONSEP 

 

3.1.Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah rangkaian pengertian logis yang dipakai untuk 

mengarahkan jalan pemikiran dalam penelitian agar diperoleh letak masalah yang 

tepat. 

 
Gambar 3.1 

(Sumber: Hasil Olahan, 2020) 

 

1) Ekuitas Merek (X1) 

a) Kesadaran merek (brand awareness) adalah kemampuan 

pelanggan untuk mengenali dan mengingat kembali sebuah 

merek dan mengaaitkannya dengan suatu produk tertentu. 

b) Persepsi kualitas (perceived quality) menggambarkan respon 

keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang 

ditawarkan merek. 

c) Loyalitas Merek (brand loyalty), Komitmen kuat dalam 

berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara 

konsisten dimasa mendatang. 

d) Asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan 

Psikologis Konsumen (X2) 

a. Motivasi 

b. Persepsi 

c. Pengetahuan 

d. Keyakinan dan Sikap 

 
 

Keputusan Pembelian (Y) 
 

Pengenalan 

Kebutuhan 

Pencarian Informasi 

Evaluasi Alternatif 

Keputusan Membeli 

Ekuitas Merek (X1) 

Kesadaran Merek 

Persepsi Kualitas 

Asosiasi Merek 

Loyalitas Merek 



 

mengenai merek. 

2) Psikologis Konsumen (X2) 

a) Motivasi, Kemampuan yang cukup untuk mengarahkan 

seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan. Dalam 

urutan kepentingan jenjang kebutuhannya adalah kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan, dan kebutuhan pengaktualisasi diri. 

b) Persepsi, adalah dimana proses seseorang memilih, mengatur dan 

menginterprestasikan informasi untuk membentuk gambaran 

yang berarti mengenai dunia. 

c) Pengetahuan, adalah perilaku-perilaku manusia yang dipelajari 

melalui dorongan ransangan, petunjuk, tanggapan dan penguatan 

kembali yang saling mempengaruhi. 

d) Keyakinan dan Sikap, mendorong orang untuk berperilaku secara 

konsisten terhadap obyek yang sejenis. 

3) Keputusan Pembelian (Y) 

a) Pengenalan Kebutuhan, pada tahap ini perlu mengenal berbagai 

hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu 

konsumen. Para pamasar perlu maneliti para konsumen atau 

memperoleh jawaban apakah kebutuhan yang dirasakan atau 

masalah yang timbul, apa yang menyebabkan semua itu muncul 

dan bagaimana kebutuhan atau masalah itu itu menyebabkan 

seseorang mencari produk tersebut. 

b) Pencarian Informasi, seorang konssumen yang tertarik mungkin 

akan mencari informasi lebih banyak informasi, tetapi mungkin 

juga tidak. 

c) Efaluasi Alternatif, konsumen melakukan evaluasi terhadap 

barang mana yang benar-benar cocok untuk dibeli sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan nya. 

d) Keputusan Membeli, merupakan tahap dari proses keputusan 

membeli yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. 

 



 

3.1. Definisi Operasional 

Definisi Operasional Variabel dalam buku V Wiratna Sujarweni 2018 

adalah mendifinisikan variabel secara operasional dan berdasarkan karakteristik 

yang diamati sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan observasi atau 

pengukuran secara cermat terhadap suatu objek penelitian Andi (2014:33. Karena 

berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan 

pengukuran terhadap variabel yang dibangun dengan konsep yang sama. Dengan 

demikian, ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur yang sama 

atau dilakukan dengan pengukuran yang baru. Maka definisi operasional untuk 

penyusunan ini adalah sebagai berikut: 

 

Variabel Definisi Operasional Pernyataan 

Ekuitas merek 
(X1) 

Seperangkat asosiasi dan 
perilaku yang dimiliki 
oleh pelanggan merek, 
anggota saluran 
distribusi, suatu merek 
mendapatkan kekuatan, 
daya tahan, dan 
keunggulan yang 
membedakan antara 
pesaing (David A Aeker, 
2013:204). 

Seorang konsumen 
mampu memilah 
barang yang satu 
dengan barang lainnya 
hingga memutuskan 
membeli suatu barang 
dengan nilai tambah 
yang ada pada barang 
tersebut 

Psikologis Konsumen 
(X2) 

Studi tentang motivasi, 
persepsi, pembelajaran, 
kognisi, dan perilaku 
pembeli di pasar dan 
penggunaan produk tersebut 
dirumah 
(Carlson et al, 2003:12). 

Seorang konsumen 
akan kembali lagi 
menggunakan suatu 
barang yang dimaksud 
apabila memenuhi 
kepuasan konsumen 
tersebut 

Keputusan pembelian 

(Y) 

Tahap dalam proses 
pengambilan keputusan 
pembeli dimana 
konsumen bener-benar 
membeli (Kotler dan 
Amstrong, 2001:226). 

Seorang konsumen 
yang pada akhirnya 
mengambil keputusan 
dan melakukan 
pembelian produk 
tersebut dengan 
pertimbanngan. 

 

Tabel 3.3 Difinisi Tabel Operasional (sumber: Olahan sendiri) 

 



 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:96) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta 

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.Menurut Suharsimi 

Arikunto (2016:110) hipotesis dapat diartikan sebagai sesuatu jawaban yang 

tbersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

terkumpul. 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan dalam penelitian yang 

kebenarannya masih harus diuji berdasarkan fakta fakta empiris melalui 

pengumpulan data. 

Maka berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan hipotesis dari 

penelitian, dirumuskan sebagai berikut: 

H1:Terdapat pengaruh signifikan antara Ekuitas Merek (X1) terhadap 

Keputusan Pembelian Barang (Y). 

H2:Terdapat pengaruh signifikan antara Psikologis Konsumen (X2) 

terhadap Keputusan Pembelian Barang (Y). 

H3:Terdapat pengaruh signufikan antara Ekuitas Merek (X1), Psikologis 

Konsumen (X2) Keputusan Pembelian Barang (Y). 

 

 

  



 

BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Jenis dan Rancangan Penelitian 

4.1.1. Jenis Penelitian 

Penulisan proposal ini menggunakan Studi Literatur. Studi literatur adalah 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. 

Menurut Danial dan Warsiah Studi Literatur adalah melupakan penelitian 

yang dilakukan oleh penyusun dengan mengumpulkan jumlah buku buku, majalah 

yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan 

yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil 

penelitian. 

Pengertian lain tentang Studi Literatur adalah mencari referensi teori yang 

relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari 

dalam buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs situs internet. Output dari 

studi literatur ini adalah terkoleksinya referensi yang relefan dengan perumusan. 

Secara umum Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan 

dengan menelusuri sumber sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan 

kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi 

pustaka. 

 

4.2. Sumber Data 

Pada dasarnya suber data penelitian adalah bahan bahan tulisan dan non 

tulisan. Dalam hal ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan 

rujukanndalam penelitian ini, terutama untuk membahas tentang Pengaruh Ekuitas 

Merek, Psikologis Konsumen terhadap Keputusan Membeli Barang 

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan 

tetapi, data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

penelitian terlebih dahulu. Sumber data sekundar yang dimaksud adalah berupa 



 

buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat didalam artikel atau jurnal 

(tercetak atau non tercetak) yang berkenaan dengan pengaruh ekuitas merek. 

Pemilihan sumber didasarkan pada empat aspek, yaitu: 

1) Provenance (Bukti), yaitu aspek kredensial penulis dan dukungan 

bukti, misalnya sumber utama sejarah. 

2) Objectivity (objektivitas), yakni apakah ide perspektif dari penulis 

memiliki banyak kegunaan atau justru merugikan. 

3) Persuasiveness (derajat keyakinan) yakni apakah penulis termasuk 

dalam golongan orang yang dapat diyakini. 

4) Value (nilai kontributif), yakni apakah apakah argumen penulis 

menyakinkan, serta memiliki kontribusi terhadap penelitian lain yang 

signifikan. 

 

4.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah metode 

literatur. Metode literatur merupakan metode pengumpulan data dengan mencari 

atau menggali dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksud dalam rumusan 

masalah. Data data yang didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai 

suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan. 

 

4.5. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data 

yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang  kasus yang 

diteliti dan mengkajinya sebagai temuan dari orang lain. Analisis data 

yangbdigunakan dalam penelitian ini adalah analisis anotasi bibliografi (annontated 

bibliograhy). Anotasi berarti suatu kesimpulan sederhana dari suatu artikel,buku, 

atau beberapa sumber tulisan yang lain, sedangkan bibliografi diartikan sebagai 

suatu data sumber dari suatu topik. 

Dari kedua defenisi tersebut, anotasi bibliografi diartikan sebagai suatu 

daftar sumber sumber yang digunakan yang digunakan dalam suatu penelitian, 

dimana pada setiap sumbernya diberikan simpulan terkait dengan apa yang tertulis 



 

di dalam nya. 

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu analisis anotasi 

bibliografi, ketiga hal tersebut adalah : 

1) Identitas sumber yang dirujuk. 

2) Kualifikasi dan tujuan penulis. 

3) Simpulan sederhana mengenai konten tulisan. 

4) Kegunaan atau pentingnya sumber yang dirujuk dalam menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan. 

 

4.6. Prosedur penelitian 

Terdapat empat prosedur yang digunakan dalam penelitian ini. Ke empat 

penelitian tersebut adalah: 

1) Organize, yakni mengorganisasi literatur yang akan ditinjau atau di 

riview. Literatur yang di riview merupakan literatur yang relevan, 

disesuaikan dengan permasalahan. Adapun tahap dalam 

mengorganisasi literatur adalah mencari ide, tujuan umum, dan 

simpulan dari literatur dengan membaca abstrak beberapa pragraf 

pendahuluan, dan kesimpulannya serta mengelompokkan literatur 

berdasarkan kategori kategori tertentu. 

2) Synthesize, yakni menyatukan hasil organisasi literatur menjadi satu 

ringkasan agar menjadi satu kesatuan yang padu, dengan mencari 

keterkaitan antar literatur. 

3) Identify, Yakni mengidentifikasi isu isu kontroversi dalam literatur. 

Isu kontroversi yang dimaaksud adalah isu yang dianggap sangat 

penting untuk dikupas atau dianalisis, guna mendapatkan suatutulisan yang 

menarik untuk dibaca. 

4) Formulate, yakni merumuskan pertanyaan yang dibutuhkan peneliti 

lebih lanjut. 

 

4.7. Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah sesuatu yang ditetapkan oleh penelitian 

berdasarkan penelitian yang akan dilakukan atau sesuatu atribut obyek yang berdiri 



 

dan dalam variabel tersebut terdapat data yaang melengkapinya V. Wiratna 

(2016:68). Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan 

terikat. Variabel bebas meliputi Ekuitas Merek(X1), Psikologis Konsumen(X2), 

dan variabel terikat meliputi Keputusan Pembelian(Y). 

Menurut Ambar (2010:55). Variabel bebas adalah variabel yang 

memengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel 

dependen/terikat.Sedangkan variabel terikat (devendent) adalah merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

independent. 

 

4.8. Uji Vadilitas dan Reliabilitas 

Validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan instrumen 

penelitian. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang tidak valid berarti memiliki validitas yang rendah, hasil 

penelitian valid terjadi apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dan 

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang akan diteliti. 

Menurut Skripsi Agung Nugraha 2014, Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan instrumen dalam mengukur variabel penelitia. Pengujian 

ini dilakukan dengan mengajukan butir-butir pertanyaan kuesioner yang nantinya 

diberikan kepada responden kemudian dilakukan uji construk validity dengan 

menggunakan Confirmatory Faktor Analysis (CFA). Butir-butir pertanyaan yang 

mempunyai loading factoryang valid yaitu ≤ 0,5 menunjukkan bahwa indikator- 

indikator yang ada merupakan satu kesatuan alat ukur yang mengukur suatu 

konstruk yang sama dan dapat memprediksi apa yang seharusnya dapat diprediksi. 

Item-item yang mengukur konsep yang sama akan memiliki korelasi yang tinggi 

dan berkorelasi rendah dengan item-item yang mengukur konsep yang sama akan 

memiliki korelasi yang tinggi dan berkorelasi rendah dengan item-item yang 

mengkur konsep yang berbeda (Hair et al, 2006). 

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji instrumen yang reliabel, berarti 

istrumen yang apabils digunakan berkali kali untuk mengukur obyek yang sama 

akan menghasikan data yang sama. Seperti yang diungkap oleh Arikunto dalam 

Skripsi Sustri, 2018 (2016:239) Yaitu “Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui 



 

apakah instrumen yang disusun cukup dapat digunakan sebagai alat pengumpul 

data”. 

Menurut Skripsi Agung Nugraha, 2014, Uji reabilitas Menurut Sekaran 

(2006), adalah uji untuk mengetahui sejauh mana pengukuran tanpa bias dan karena 

itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dan 

instrumen. Manfaat melakukan uji reabilitas untuk memastikan bahwa instrumen 

yang digunakan benar-benar mengukur apa yang ingin diketahui peneliti. Untuk 

mengetahui reliabilitas instrumen dilakukan uji statistic Cromboach Alpha yang 

terdapat dalam software SPSS 19.0. Menurut Nunnanly dalam Ghazali (2005), 

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil perhitungan Cronboach Alpha 

manunjukkan nilai lebih besar dari 0.60 

 

 

  



 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ekuitas 

Merek, Psikologis Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Barang” dilakukan 

pengumpulan data. Data yang diperoleh melalui bahan tulisan seperti buku-buku, 

jurnal, makalah, skripsi, atau karya ilmiah lainnya. 

Sesuai dengan rancangan penelitian, dan studi kepustakaan yang telah 

dikemukakan terdahulu, maka dalam bab ini akan dilakukan analisis dan 

pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian ini, hasil penelitian akan 

digambarkan sesuai dengan tujuan hipotesis yang diajukan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti terdahulu 

yang telah dilakukan Hardian Hanggadikha yang telah memberi kesimpulan 

sebagai berikut: 

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda yang telah 

dilakukan pada penelitian yang dilakukan oleh Hardian Hanggadhika didapat 

persamaan regresi. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Y = 0,212 X1 + 0,262 X2 + 0,189 X3 + 0,324 X4 

 

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa koefisien dari 

persamaan regresinya adalah positif. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a) Kesadaran Merek (X1), Persepsi Kualitas (X2), Asosiasi Merek (X3), 

Loyalitas Merek (X4) berpengaruh positif tehadap Keputusan 

Pembelian Konsumen (Y) dengan nilai koefisien regresi masing 

masing variabel adalah sebesar 0,212, 0,262, 0,189, 0,324. Hal ini 

berarti makin tinggi Kesadaran Merek (X1), Persepsi Kualitas (X2), 

Asosiasi Merek (X3), Loyalitas Merek (X4), maka semakin tinggi 

keputusan pembelian konsumen. 

b) Loyalitas merek adalah variabel independen yang mempunyai 

pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian konsumen 



 

dengan nilai koefisien sebesar 0,324. Ahal ini menunjukkan bahwa 

komitmen yang kuat dari pelanggan terhadap merek Nokia dapat 

menciptakan keyakinan yang kuat pada pelanggan saat mengambil 

keputusan pembelian. Hal ii disebabkan karena pelanggan merasa 

memiliki ikatan yang kuaat dengan merek Nokia sebagai merek 

Handphone yang sudah lama terkenal di dunia lebih lama 

dibandingkan merek merek pesaingnya tersebut, sehingga pelanggan 

memiliki keyakinan yang besar bahwa keputusannya membeli 

handphone merek Nokia tersebut adalah keputusan yang tepat. 

Semakin tinggi keinginan pelanggan untuk tetap loyal pada 

handphone merek  Nokia maka akan semakin kuat mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian handphone merek 

Nokia tersebut. 

c) Persepsi kualitas adalah variabel independen yang mempunyai 

pengaruh paling besar ke-2 terhadap keputusan pembelian konsumen 

dengan nilai koefisien sebesar 0,262. Hal ini menunjukkan bahwa 

persepsi kualitas dapat mempengaruhi keyakinan konsumen atas 

keputusan pembelian melalui keseluruhan atribut yang dimiliki 

khusus oleh handphone merek Nokia, seperti kualitasnya yang baik, 

bahan dan fitur yang dapat dihandalka, cara pengoperasiannya yang 

mudah, dan juga dinilai mampu memenuhi kebutuhan yang 

diinginkan masing masing konsumen, sehingga menciptakan alasan 

yang kuat bagi konsumen untuk membeli handphone merek Nokia 

tersebut. 

d) Seluruh variabel independen, yaitu kesadaran merek, Yaitu kesadaran 

merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek dapat 

secara bersama sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen 

keputusan pembelian konsumen. Hal ini dibuktikan dengan uji 

statistik F yang menunjukkan nilai F hitung 41,855 > nilai F tabel 2,47 

dengan probabilitas yang jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. 

e) Seluruh variabel independen, yaitu kesadaran merek, persepsi 

kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek dapat mempengaruhi 



 

variabel dependen keputusan pembelian konsumen sebesar 62,3%,. 

Sedangkan sisanya sebesar 37,7% (100% - 62,3% dipengaruhi oleh variabel 

lain, selain variabel independen dalam penelitian ini. Hal tersebut 

dibuktikan dari uji koefisien determinasi (R2) pada penelitian ini yang 

menunjukkan besarnya adjusted R2 adalah 0,623. 

 

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda yang telah 

dilakukan pada penelitian yang dilakukan oleh Reski Wijaya didapat persamaan 

regresi. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Y =751 – 0.211 X1 + 0.458 X2 + 0.279 X3 + 0.389 X4 

a) Berdasarkan pengujian secara simultan, (uji F) bahwa ekuitas merek 

yang terdiri dari variabel Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, dan 

Loyalitas Merek bersama sama memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsunen. Sedangkan 

variabel Kesadaran Merek berpengaruh negative dan tidak signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

b) Asosiasi Merek adalah variabel independen yang mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan yang paling besar terhadap keputusan 

pembelian dengan nilai koefisien sebesar 0,458. Hal ini menunjukkan 

bahwa segala hal yang diingat konsumen mengenai smartphone 

merek Samsung sangat kuat mempengaruhi keyakinan konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian. 

c) Loyalitas Merek adalah variabel independen yang mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan yang paling besar kedua terhadap 

keputusan pembelian dengan nilai koefisien sebesar 0,389. Hal ini 

menunjukkan bahwa komitmen yang kuat dari pelanggan terhadap 

merek smartphone merek Samsung dapat menciptakan keyakinan 

yang kuat pada pelanggan saat mengambil keputusan pembelian. 

d) Persesi Kualitas adalah variabel independen yang mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan yang paling besar ketiga terhadap 

keputusan pembelian konsumen dengan nilai koefisien sebesar 0,279. 

Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kualitas dapat mempengaruhi 

keyakinan konsumen atas keputusan pembelian melalui keseluruhan 



 

atruibut yang dimiliki khususnya smartphone merek samsung, seperti 

kualitasnya yang baik, bahan dan fitur yang mudah di jalankan, cara 

pengoperasiannya yang mudah. 

e) Kesadaran Merek adalah variabel independen yang mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan yang paling rendah terhadap 

keputusan pembelian konsumen dengan nilai koefisien sebesar -

0,211. Hal ini menunjukkan bahwa Smartphone merek samsung 

adalah merek yang kurang diingat konsumen, disebabkan banyaknya 

smarphone merek merek lain yang ada di ingat konsumen. 

f) Berdasarka analisis secara parsial (uji T) bahwa dari keempat variabel 

independennya yaitu ( Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi 

Kualitas, dan Loyalitas Merek), yang paling dominan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian adalah variabel Kesadaran 

Merek (X2) dengan t hitung yang paling besar diantara variabel 

independen lain yaitu (Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, dan 

Loyalitas Merek) dan juga memiliki nilai signifikan 

 

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda yang telah 

dilakukan pada penelitian yang dilakukan oleh Hardian Adriyas Jhonricard didapat 

persamaan regresi. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Y = 0,266X1 + 0,221X2 + 0,289X3 + 0,220X4 

 

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa koefisien dari 

persamaan regresinya adalah positif. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a) Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

b) Persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

c) Pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

d) Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 



 

pembelian. 

e) Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, dan Sikap secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

 

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda yang telah 

dilakukan pada penelitian yang dilakukan oleh Danang Widarto didapat persamaan 

regresi. Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa koefisien dari 

persamaan regresinya adalah positif. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a) Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

b) Persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

c) Pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

d) Keyakinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan pembelian konsumen. 

e) Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

 

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linear berganda yang telah 

dilakukan pada penelitian yang dilakukan oleh Riwin Kusnaryati dkk, didapat 

persamaan regresi. Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa koefisien 

dari persamaan regresinya adalah positif. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

a) Ekuitas Merek (X) secara langsung mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap faktor Psikologis (Y1). 

b) Ekuitas Merek (X) secara langsung mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y2). 

c) Faktor Psikologis (Y1) secara langsung mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y2). 

d) Ekuitas Merek (X) secara tidak langsung mempunyai pengaruh yang 



 

signifikan terhadap Struktur Keputusan Pembelian (Y2) melalui faktor 

Psikologis (Y1) dengan pengaruh sebesar 0,182. 

 

 

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan dokumentasi dan kajian teori yang penyusun dapat melalui 

penelitian terdahulu mengacu pada kesimpulan terhadap analisis yang dilakukan. 

Dalam pembahasan ini akan merajuk pada hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

yaiyu apakah Ekuitas Merek, Psikologis Konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Barang, dan apakah Ekuitas Merek, Psikologis 

Konsumen secara bersama sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Barang. 

Pembahasan hasil dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul yang 

diangkat oleh penyusun adalah sebagai berikut: 

5.2.1. Berdasarkan sumber skripsi Hardian Hanggadhika Tahun 2016 

menyatakan bahwa : 

1. Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Bedasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini, 

maka dijelaskan hal-hal berikut: 

Ekuitas   Merek   merupakan   adalah    seperangkat aset dan ketepercayaan 

merek yang terkait dengan merek tertentu, nama dan atau simbol, yang mampu 

menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah  produk atau jasa, 

baik bagi pemasar/perusahaan maupun pelanggan. 

Hasil peneliian ini sesuai dengan pendapat Hardian Hanggadikha yang 

menyatakan bahwa variabel Ekuitas Merek berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 5.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Sumarryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std.  Error Of 
The Estimate 

1 .799a .638 .623 1.302 



 

a. Predictor: (constant), Loyalitas Merek, Kesadaran Merek, 

Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas. 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian. 

Sumber: Skripsi “ Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Pada Produk Handphone Merek Nokia di Semarang” 

Hardian Hanggadhika (2010) 

 

Dari tabel Koefisien determinasi (R2) tersebut diperoleh besarnya adjusted 

R2 adalah 0,623, hal ini berarti 62,3% variasi Keputusan Pembelian dapat dijelaskan 

oleh variasi dari ke-4 variabel independen yaitu Loyalitas Merek, Kesadaran Merek, 

Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas. Sedangkan sisanya sebesar 37,7% (100% - 

62,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. 

Tabel 5.2 

Hasil Uji Simultan ( Uji Statistik F) 

ANNOVAb 

 

Model Sum Of 
Squares 

Df Mean 
square 

F Sig 

Regresion 283.902 4 70.976 41.855 .000a 
Residual 161,098 95 1.696   

Total 445.000 99    

a. Predictor: (constant), Loyalitas Merek, Kesadaran Merek, 

Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas. 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian. 

Sumber: “ Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Produk Handphone Merek Nokia di Semarang” Hardian 

Hanggadhika (2010) 

 

Dari uji ANNOVA atau uji F diatas didapat nilai F hitung sebesar 41,855 

dengan probabilitas 0,000. Karena F hitung 41,855 > F tabel 2,47 dan probabilitas 

jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

keputusan pembelian (variabel dependen) atau dapat dikatakan bahwa seluruh 



 

variabel independennya yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas, kesadaram 

merek, dan loyalitas merek secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen keputusan pembelian. 

 

Tabel 5.3 Hasil uji parsial 

(Uji Statistik Uji T) 

 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Instandardized 
Coefficients 

 
 
T 

 
 
Sig 

B Std. 
error 

Beta 

1. (Costant) -2166 1.322 .212 -1.638 .105 
Kesadaran Merek .282 .101 .262 2.797 .006 

Persepsi Kualitas .369 .117 .189 3.156 .002 

Asosiasi Merek .241 .105 .324 2.301 .024 

Loyalitas Merek .249 .064  3.903 .000 

Dependent Variabel: Keputusan pembelian 

Sumber “ Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Produk Handphone Merek Nokia di Semarang” Hardian 

Hanggadhika (2010) 

 

Hasil analisis uji t menurut skripsi Hardian Hanggadikha adalah : 

a) Nilai t hitung pada variabel kesadaran merek (x1) adalah 2,797 

dengan tingkat signifikansi 0,006 . Karena nilai t hitung 2,797 > nilai 

t tabel 1,661 dan tingkat signifikansi 0,006 < probabilitas signifikansi α = 

0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti variabel kesadaran 

merek secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian barang. 

b) Nilai t hitung pada variabel persepsi kualitas (x2) adalah 3,156 dengan 

tingkat signifikansi 0,002. Karena nilai t hitung 3,156 > nilai t tabel 

1,661 dan tingkat signifikansi 0,002 < probabilitas signifikansi α = 

0,05 maka Ho ditolak Ha diterima. Hal ini berarti variabel persepsi 

kualitas secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap 



 

keputusan pembelian barang. 

c) Nilai t hitung pada variabel asosiasi merek (x3) adalah 2,301 dengan 

tingkat signifikansi 0,024. Karena nilai t hitung 2,301 > nilai t tabel 

1,661 dan tingkat signifikansi 0,024 < probabilitas signifikansi α = 

0,05 maka Ho ditolak Ha diterima. Hal ini berarti variabel asosiasi 

merek secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian barang. 

d) Nilai t hitung pada variabel loyalitas merek (x4) adalah sebesar 3,903 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai t hitung 3,903 > nilai 

t tabel 1,661 dan tingkat signifikansi 0,000 < probabilitas signifikansi 

α = 0,05 maka Ho ditolak Ha diterima. Hal ini berarti variabel 

loyalitas merek secara individual berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian barang. 

 

5.2.2. Berdasarkan sumber skripsi Reski Wijaya Tahun 2017 

1) Pengaruh Ekuitas Merek (Brand Equity) Terhadap Keputusan Pembelian 

Bedasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini, 

maka dijelaskan hal-hal berikut: 

Ekuitas  Merek  merupakan   adalah   seperangkat aset dan  ketepercayaan 

merek yang terkait dengan merek tertentu, nama dan atau simbol, yang mampu 

menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik 

bagi pemasar/perusahaan maupun pelanggan. 

Hasil peneliian ini sesuai dengan pendapat Reski Wijaya yang menyatakan 

bahwa variabel Ekuitas Merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 5.4 Hasil Koeisien Determinasi Model Summarryb 

 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 
estimate 

Durbin- 
Watson 

1 .965a .932 .929 .598 .555 



 

a. Predictor: (constant), Loyalitas Merek, Kesadaran Merek, Asosiasi 

Merek, 

Persepsi Kualitas 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: “Pengaruh Ekuitas Merek (Brand Equity) terhadap Keputusan Pembelian 

Smartphone Merek Samsung di Kota Makassar” Reski Wijaya (2017). 

 

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R 

Square) yang diperoleh sebesar 932. Halini menunjukkan bahwa sebesar 93,2% 

keputusan      pembelian      smartphone merek Samsung memberi 

kontribusi/sumbangan oleh variasi keempat variabel independent yaitu, Kesadaran 

Merek (X1), Asosiasi Merek (X2), Persepsi Kualitas (X3), dan Loyalitas Merek 

(X4). Sedangkan sisanya sebanyak 6,7% dipengaruhi oleh veriabel-veriabel lainnya 

yang tidak diteliti. 

Tabel.5.8 Hasil Pengujian Uji F 

ANNOVAa 

Model Sum of 

squares 

Df Mean 

Square 

F Sig 

Regresion 464.852 4 116.213 324.824 .000d 

Residual 33.988 95 .358   

Total 498.840 99    

a. Predictor: (constant), Loyalitas Merek, Kesadaran Merek, Asosiasi 

Merek, 

Persepsi Kualitas 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: “Pengaruh Ekuitas Merek (Brand Equity) terhadap Keputusan Pembelian 

Smartphone Merek Samsung di Kota Makassar” Reski Wijaya (2017). 

 

Berdasarkan hasil uji ANNOVA atau uji F pada tabel 5.9 terdapat Fhitung 

sebesar 324.824 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena F hitung > F tabel 

(324.824 lebih besar dari 246) dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian (Y). Hl ini 



 

menunjukkan bahwa variabel , Kesadaran Merek (X1), Asosiasi Merek (X2), 

Persepsi Kualitas (X3), dan Loyalitas Merek (X4) secara bersama – sama 

berpengaruh secara positif terhadap variabel keputusan pembelian. 

 

Tabel 5.9 Hasil Pengujian Uji T Coefficients 

 

 
 
Model 

Unstendarddized 
Coefficients 

Standar 
dized 
Coeffic 
ients 

T Sig Collynea 
rity 
Statistic 

 

B Std Error Beta     

(Cons 
tant) 

.751 .390  1.925 .057   

(X1) -.211 .082 -.225 -.2563 .012 .093 10.372 

(X2) .458 .076 .551 5.999 .000 .085 11.768 

(X3) .279 .082 .282 3.418 .001 .105 9.520 

(X4) .389 .068 .381 5.758 .000 .163 6.120 

a. Predictor: (constant), Loyalitas Merek, Kesadaran Merek, Asosiasi 

Merek, 

Persepsi Kualitas 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: “Pengaruh Ekuitas Merek (Brand Equity) terhadap Keputusan Pembelian 

Smartphone Merek Samsung di Kota Makassar” Reski Wijaya (2017). 

 

Hasil analisis uji T adalah sebagai berikut: 

a) Variabel Kesadaran Merek 

Nilai t hitung pada variabel kesadaran merek (X1) adalah sebesar -

2.563 dengan tingkat signifikan 0,012. Karena -2.563 < 1,6606 dan 

0,012 < 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel kesadaran merek berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

b) Variabel Asosiasi Merek 

Nilai t hitung variabel Asosiasi Merek adalah sebesar 5.999 dengan 



 

tingkat signifikan 0,000. Karena 5.999 > 1,6606 dan 0,00 < 0,05 maka 

H2 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

asosiasi merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

c) Variabel Persepsi Kualitas 

Nilai t hitung variabel persepsi kualitas adalah sebesar 3.418 dengan 

tingkat signifikan 0,001. Karena 3.418 > 1, 6606 dan 0,001 < 0,05 

maka H3 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

d) Variabel Loyalitas Merek 

Nilai t hitung variabel loyalitas merek adalah sebesar 5.758 dengan 

tingkat signifikan 0,000. Karena 5.758 > 1,6606 dan 0,000 < 0,05 

maka H4 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel loyalitas merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

 

5.2.3. Berdasarkan sumber skripsi Adriyas Jonricat Tahun 2017 

1. Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen terhadap Keputusan 

Pembelian Kamera DSLR Merek Nikon di Purworejo 

a) Analisis Regresi Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (motivasi, persepsi, 

pembelajaran, dan sikap) terhadap variabel (keputusan pembalian) dan mengetahui 

persamaan garis regresi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.10 

Hasil Regresi Berganda 

Variabel Standardized 
Beta 

Sig, Keterangan 

Motivasi (x1) 0,266 0,002 Positif dan Signifikan 
Persepsi (x2) 0,221 0,010 Positif dan Signifikan 
Pembelajaran 
(x3) 

0,289 0,001 Positif dan Signifikan 



 

Sikap (x3) 0,220 0,004 Positif dan Signifikan 
    
Sumber: “Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen terhadap Keputusan Pembelian 

Kamera DSLR Merek Nikon di Purworejo” Adriyas Jonricat Tahun 2017. 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai koefisien regresi Motivasi 

(X1) Sebesar 0,226, Persepsi (X2) sebesar 0,221, Pembelajaran (X3) sebesar 0,289, 

dan Sikap (X4) sebesar 0,220. Oleh karena itu, persamaan garis regresi dalam 

penelitian ini adalah: 

Y = 0,266X1 + 0,221X2 + 0,289X3 + 0,220X4 

 

1) Koefisien regresi variabel Motivasi (b1) sebesar 0,226. Artinya 

variabel Motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap variabel 

keputusan pembelian. Jika variabel Motivasi meningkat maka 

variabel keputusan pembelian juga akan meningkat. Dalam hal ini, 

Motivasi konsumen atau dorongan untuk memenuhi memiliki 

produk, dorongan kebutuhan menunjng penampilan, dorongan akan 

tren di lingkungan sosia dan dorongan kegemaran akan produk 

Kamera DSLR Merek Nikon. 

2) Koefisien regresi variabel Persepsi (b2) sebesar 0,221. Artinya 

variabel Persepsi mempunyai pengeruh positif terhadap variabel 

keputusan pembelian. Jika variabel persepsi meningkat, maka 

variabel keputusan pembelianpun juga meningkat. Dalam hal ini 

konsumen mempunyai persepsi yangbaik terhadap produk Kamera 

DSLR Merek Nikon yang merupakan merek yang mempunyai 

popularitas, dengan produk yang bervariasi, memiliki keistimewaan 

tiap produknya, serta dapat  memberikan manfaat pada diri konsumen. 

3) Koefisien variabel Pembelajaran (b3) sebesar 0,289. Artinya variabel 

pembelajaran mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Jika variabel pebelajaran meningkat, maka variabel 

keputusan pembelian juga akan meningkat. Dalam hal ini konsumen 

mengetahui tentang produk Kamera DSLR Merek Nikon berdasarkan 



 

dari informasi pengalaman dari teman, pengalaman pribadi, informasi 

dari penjual, informasi dari media yaitu media cetak (katalog), media 

sosial ataupun elektronik, dan juga memiliki pengetahuan tentang cara 

menggunakan produk. 

4) Koefisien regresi sikap (b4) sebesar 0,220. Artinya variabel sikap 

berpengaruh positif terhadap variabel keputusan pembelian. Jika 

variabel sikap meningkat, maka variabel keputusan pembelian pun 

juga ikut meningkat. Dalam hal ini, konsumen memiliki sikap tertarik 

dengan produk Kamera DSLR Merek Nikon dengan menganggap 

bahwa produk tersebut adalah produk yang terbaik, produk yang 

terkenal, produk yang diinginkan, produk yang disukai, dan produk 

yang handal. 

 

b) Uji Signifikansi 

Berdasarkan tabel 5.10, diketahui bahwa masing masing dari variabel 

bebas yang terdiri dari Motivasi (X1), Persepsi (X2), Pembelajaran (X3), dan Sikap 

(X4) menghasilkan nilai standardized coeficients beta yang bernilai dan P value 

kurang dari 0,05, sehingga Ha diterima. Yang berarti ada pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel independen (motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap) 

secara parsial terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). 

a) H1 : Pengaruh Motivasi terhadap Keputusan Pembelian. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien 

regresi 0,266 diperoleh nilai t hitung = 3,225 dengan nilai signifikansi 

0,002. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5% (0,002 < 

0,05). Hal ini8 menunjukkan variabel Motivasi (X1) memberi 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

Dengan demikian hipotesis (H1 ) yang menyatakan motivasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian diterima. Motivasi responden penelitian dapat dilihat dari 

adanya dorongan memiliki produk kamera DSLR merek Nikon untuk 

memenuhi kebutuhan perkembangan triend saat ini sehingga dapat 

menunjang penampilan dalam kegiatan sehari hari. 



 

b) H2= Pengaruh Persepsi terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien 

regresi 0,221 diperoleh nilai t hitung = 2,641 dengan nilai signifikansi 

0,010. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf 5% (0,010<0,05). 

Hal ini menunjukkan variabel persepsi (x2) memberi penggaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Dengan 

demikian, hipotesis (H2) yang menyatakan persepsi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

diterima. 

Persepsi responden penelitian dapat dilihat dari responden 

merasakan manfaat dan keistimewaan dari produk kamera DSLR 

merek Nikon yang bervariasi. 

c) Pengaruh Pembelajaran terhadap Keputusan Pembelian. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien 

regresi 0,389 diperoleh nilai t hitung = 3,496 dengan nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari taraf 5% (0,001<0,05). Hal ini menunjukkan 

variabel pembelajaran (X3) memberi pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y). Dengan demikian hipotesis (H3) 

yang menyatakan pembelajaran mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan yang diterima. 

Pembelajaran responden penelitian dapat dilihat dari 

responden pendapatan informasi serta memiliki pengetahuan tentang 

cara penggunaan produk kamera DSLR merek Nikon dari 

pengalaman teman , media cetak maupun pengalaman pribadi. 

d) H4: Pengaruh Sikap terhadap Keputusan Pembelian. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien 

regresi 0,220 diperoleh nilai t hitung = 2,933 dengan nilai signifikansi 

0,001.  Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5% ( 0,004 < 

0,05). Hal ini menunjukkan variabel sikap (x4) memberi pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

Sikap responden penelitian dapat dilihat dari penilaian 

responden terhadap produk kamera DSLR Merek Nikon merupakan 



 

produk yang baik yang sesuai dengan keinginan, disukai serta terkenal 

akan kualitas yang kecanggihannya. 

 

c) Uji F 

Untuk mengetahui pengaruh variabel Motivasi (X1), Persepsi (X2), 

Pembelajaran (X3), dan Sikap (X4) secara simultan terhadap variabel keputusan 

pembelian (Y). 

Tabel 5.11 Hasil Uji F 

Model F Signifikansi 

Regresion 33,161 0,000 

Sumber: “Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen terhadap Keputusan Pembelian 

Kamera DSLR Merek Nikon di Purworejo” Adriyas Jonricat Tahun 2017 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa F hitung sebesar 33,161 dengan 

signifikansi uji F sebesar 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 artinya bahwa 

variabel independen yaitu Motivasi (X1), Persepsi (X2), Pembelajaran (X3), dan 

Sikap (X4) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Independen keputusan 

pembelian (Y). 

 

5.2.4. Berdasarkan Sumber Jurnal Skripsi Danang Widarto Tahun 

2014 

1. Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Matic Yamaha di Purworejo 

a. Analisis Regresi Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (motivasi, 

persepsi, pembelajaran, dan sikap) terhadap variabel (keputusan 

pembalian) dan mengetahui persamaan garis regresi penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 



 

Tabel 5.11 

Hasil Regresi Berganda 

Variabel Standardized 
Coefficients Beta 

Sig. Keterangan 

Motivasi 
(X1) 

0,221 0,004 Positif 
Signifikan 

dan 

Persepsi 
(X2) 

0,192 0,005 Positif 
Signifikan 

dan 

Pembelajaran 
(X3) 

0,233 0,014 Positif 
Signifikan 

dan 

Keyakinan 
(X4) 

0,195 0,0020 Positif 
Signifikan 

dan 

Sikap 
(X5) 

0,186 0,015 Positif 
Signifikan 

dan 

 

Sumber: Jurnal Skripsi Danang Widarto “Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen 

terhadap Keputusan Pembelian Kamera Sepeda Motor Matic Yamaha di 

Purworejo Tahun 2014 

 

a) Pada tabel 5.11 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel 

motivasi (x1) adalah 0,221 (bernilai positif) dengan signifikansi 

sebesar 0,004 (< 0,005). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) 

diterima, artinya motivasi (x1) berpengaruh positif dan signifikan pada 

keputusan pembelian (Y ). Hasil ini menunjukkan jika semakin tinggi 

motivasi maka keputusan pembelian juga akan meningkat. 

b)  Pada tabe 5.11 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel 

persepsi (x2) adalah 0,192 (bernilai positif) dengan signifikansi 

sebesar 0,005 (< 0,005). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua 

(H2) diterima, artinya persepsi (x2) berpengaruh positif dan signifikan 

pada keputusan pembelian (Y). Hasil ini menunjukkan jika semakin 

tinggi persepsi maka keputusan pembelian juga akan meningkat. 

c) Pada tabel 5.11 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel 

pembelajaran (x3) adalah 0,233 (bernilai positif) dengan signifikansi 

sebesar 0,014 (< 0,005). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga 

(H3) diterima, artinya pembelajaran (x3) berpengaruh positif dan 



 

signifikan pada keputusan pembelian (Y ). Hasil ini menunjukkan jika 

semakin tinggi pembelajaran maka keputusan pembelian juga akan 

meningkat. 

d) Pada tabel 5.11 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel 

keyakinan (x4) adalah 0,195 (bernilai positif) dengan signifikansi 

sebesar 0,020 (< 0,005). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

pertama (H4) diterima, artinya keyakinan (x1) berpengaruh positif dan 

signifikan pada keputusan pembelian (Y). Hasil ini menunjukkan jika 

semakin tinggi keyakinan maka keputusan pembelian juga akan 

meningkat. 

e) Pada tabel 5.11 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel 

sikap (x5) adalah 0,186 (bernilai positif) dengan signifikansi sebesar 

0,015 (< 0,005). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H5) 

diterima, artinya sikap (x5) berpengaruh positif dan signifikan pada 

keputusan pembelian (Y). Hasil ini menunjukkan jika semakin tinggi 

sikap maka keputusan pembelian juga akan meningkat. 

 

5.2.5. Berdasarkan Sumber Jurnal Skripsi Riwin Kusnaryati dkk 

Tahun 2014 

1. Pengaruh Ekuitas Merek terhadap Faktor Psikologis Konsumen 

yang berdampak terhadap Keputusan Pembelian 

 

Tabel 5.12 

Hasil Koefisien path 1(X terhadap Y1) 

Variabel 
Bebas 

Standardized T hitung Probabilitas 
(sig) 

Keterangan 

Koefisien 
Beta 

X 0.638 8.363 0.000 Signifikan 

Variabel terikat Y1 
R : 0,638 
R square (R2) : 0,407 
Fhitung : 69,931 Probabilitas Fhitung : 0,000 

 

  



 

Tabel 5.13 

Hasil Koefisien path II (X dan Y1 terhadap Y2) 

Variabel 
Bebas 

Standardized T hitung Probabilitas 
(Sig) 

Keterangan 

Koefisien 
Beta 

X 0.463 4.901 0.000 Signifikan 

Y1 0.286 3.033 0.003 Signifikan 

Variabel Terikat Y2 
R 0682 
R square (R2) : 0,466 
Fhitung : 43,984 Probabilitas Fhitung : 0,000 

 

Tabel 5.14 

Pengaruh Tidak Langsung Ekuitas Merek Terhadap Struktur Keputusan 

Pembelian melalui Faktor Psikologis 

Jalur Langsung Tidak Langsung Total 

X  Y1 Y2 0.463 0.638 X 0.286 = 0.182 0.645 

Sumber: Jurnal Skripsi Riwin Kusnaryati dkk Tahun 2014 “Pengaruh Ekuitas 

Merek terhadap Faktor Psikologis Konsumen yang berdampak terhadap 

Keputusan Pembelian” 

 

Interprestasi Hasil Penelitian : 

1) Pengaruh secara langsung variabel Ekuitas Merek (X) terhadap 

variabel Faktor Psikologis (Y1) 

Berdasarkan hasil analisis koefisien path pada tabel 5.12 di atas, 

Ekuitas Merek (X) secara langsung berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel faktor psikologis (Y1) hal ini, dibuktikan dengan 

nilai Fhitung sebesar 69,931 dengan probabilitas Fhitung sebesar 0,000 (p 

> 0,05). Sehingga Ho ditolak maka hipotesis yang menyatakan bahwa 

secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan antara Ekuitas 

Merek (X) terhadap Faktor Psikologis (Y1) dapat diterima. 

2) Hasil Analisis variabel Ekuitas Merek (X) secara langsung terhadap 

variabel struktur Keputusan Pembelian (Y2). Dari hasil uji koefisien 



 

path pada Tabel 5.13 didapatkan nilai Fhitung sebesar 43,984 dengan 

probabilitas Fhitung sebesar 0,000 (p < 0,05). Sehingga Ho ditolak, 

karena Ho ditolak maka hipotesis yang menyatakan bahwa secara 

langsung terdapat pengaruh yang signifikan antara Ekuitas Merek (X) 

terhadap struktur Keputusan Pembelian(Y2) dapat diterima. 

3) Hasil Analisis Faktor Psikologis (Y1) secara langsung terhadap 

variabel struktur Keputusan Pembelian (Y2). Dari hasil 

perhitungan pada Tabel 5.13 variabel Psikologis (Y1) mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel struktur keputusan pembelian 

(Y 2) pada tingkat kesalahan 0,05 (α = 5%), hal ini dapat dibuktikan 

dengan besarnya koefisien path sebesar 0,286 dengan nilai 

probabilitas t sebesar r 0,000 (p < 0,05).  Maka secara langsung 

variabel faktor psikologis (Y1) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap struktur Keputusan Pembelian(Y2) . 

4) Hasil perhitungan pengaruh secara tidak langsung, antara variabel 

Ekuitas Merek (X) terhadap variabel struktur keputusan pembelian 

(Y2) melalui variabel faktor psikologis (Y1). Berdasarkan tabel 

5.14 perhitungan pengaruh antara variabel Ekuitas Merek (X) 

terhadap variabel struktur Keputusan Pembelian ( Y2) melalui 

variabel faktor psikologis (Y1) dengan pengaruh sebesar 0,182. 

 

 

  



 

BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penyusunan dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ekuitas Merek (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Barang (Y). 

2. Psikologis Konsumen (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Barang (Y). 

3. Ekuitas Merek (X1) dan Psikologis Konsumen (X2) mempunyai pengaruh 

signifikan Terhadap Keputusan Pembelian Barang (Y). 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan pada penelitian ini, berikut adalah 

beberapa saran sebagai pertimbangan bagi perusahaan: 

1. Diharapkan peusahaan Oppo dapat mempertahankan dan meningkatkan 

Ekuitas Merek yang dimiliki saat ini. Dengan Ekuitas Merek yang sangat kuat 

maka konsumen mempunyai persepsi bahwa merek tersebut mempunyai mutu, 

kualitas yang bagus, serta dalam benak konsumen akan mengasosiasikan 

merek tersebut sebagai merek yang terpercaya dan dapat diandalkan sehingga 

dapat mendorong konsumen untuk memilih produk tersebut sebagai keputusan 

pembeliannya karena Ekuitas Merek mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap Psikologis Konsumen yang pada akhirnya berdampak terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

2. Diharapkan untuk membangun kesan kualitas, produsen Oppo smartphone 

harus mempromosikan produk untuk lebih dikenal kualitasnya dan tetap 

memperbaiki prouk Oppo smartphone agar lebih baik. Iklan yang sangat gencar 

merupakan solusi untuk membangun kesan kualitas yang kuat 

3. Diharapkan hasil penyusunan ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan penyusunan ini dengan 

mempertimbangkan variabel variabel lain yang merupakan variabel lain diluar 



 

variabel yang sudah masuk dalam penyusunan ini. 
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Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 

No Jenis Kegiatan Volume Harga Satuan Jumlah  

1 Honorarium 

  a. Ketua Tim 
Peneliti (1 x 12 
Jam  x 16 
minggu) 

192 orang/ja
m/ming
gu 

Rp. 100.00  Rp   19.200.000 

  b. Anggota (1 x 
10 x 16 minggu) 

160 orang/ja
m/ming
gu 

Rp. 90.000  Rp   14.400.000 

  Total  Rp   33.600.000 
2 Bahan Habis Pakai 
  a. Kertas HVS 5 Rim Rp     75.000  Rp       375.000 
 b. Kertas A4 5 Rim Rp     75.000  Rp       375.000 
  c. Tinta Print 

hitam dan 
warna 

3 Paket Rp   400.000 Rp    1.200.000 

  d. ATK 5 Paket  Rp     500.000 Rp     2.500.000 
 e. Validasi 

Instrumen 
10 Tempat Rp. 1.000.000 Rp   10.000.000 

 f. Internet  4 Bulan Rp.  500.000  Rp      2.000.000 
 g. Survei 

Instrument 
5 Paket Rp   1.000.000 Rp      5.000.000  

 h. Pembuatan 
Laporan Akhir 

10 Paket Rp   1.000.000 Rp    10.000.000  

  i. Publikasi  3 Jurnal  Rp   5.000.000   Rp   15.000.000  
  j. Penggandaan 

laporan 
10 Eksemp

lar 
 Rp 500.000   Rp     5.000.000  

 k. Konsumsi 5  Orang/ 
bulan 

Rp. 290.000 Rp.      1.450.000 

 Total Rp.   52.900.000 
3 Perjalanan 
  a. Belanja 

alat/bahan 
5 Orang/h

ari/ 
 Rp  500.000   Rp      2.500.000  

 b. Seminar / 
Konsultasi ahli 

2 Paket Rp 3.000.000 Rp       6.000.000 

 a. Biaya Tidak 
terduga 

- - Rp.10.000.000 Rp. 10.000.000 

  Total Rp. 18. 500.000 
      

TOTAL BIAYA  Rp 105.000.000 
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KONTRAK PENELITIAN ANTARA  

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
DENGAN  

DOSEN PENELITI UNIVERSITAS EFARINA  
Nomor : 0683/02/LPPM/UNEFA/2020  

 
Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh , kami yang bertanda tangan 
dibawah ini : 
 
1. Deswidya  S Hutauruk, S.Pd., 

M.Si 
: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Efarina untuk selanjutnya disebut 
PIHAK PERTAMA 

    
2. Dr. Jopinus Saragih, SH., MM : Dosen Fakultas Ekonomi  Prodi S1 Manajemen Universitas 

Efarina  yang berkedudukan di Jl. Pdt J Wismar Saragih No 
1 Kota Pematangsiantar dalam hal ini bertindak untuk atas 
nama Ketua Peneliti Penelitian Dosen Universitas Efarina 
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 
 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu 
Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut : 
 

Pasal 1 
 

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada : 
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
5. Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik 

Indonesia tahun 2008 Nomor 166, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No.4916); 
6. Peraturan Presiden No. 13 tahun 2008  tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008  nomor 14) 
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 15 tahun 2008 

, tentang organissi dan Tata Kerja Kemeterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 
 

Pasal 2 
 

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima 
tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab kontrak yang dilakukan oleh 
Tim Peneliti dengan Judul Penelitian Pengaruh Ekuitas Merek Dan Psikologis Konsumen 
Terhadap Keputusan Pembelian Barang 

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas 
pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1);  

(3) Kontrak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sebanyak : 1 (satu) judul penelitian, dibebankan pada 
Ketua Tim Peneliti tanggal 2 Agustus  2020   ; 
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(4) Daftar nama Ketua Penelitian, Judul, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah 

disetujui untuk didanai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari kontrak penelitian ini.  
 

Pasal 3 
 

(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah). 

(2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK KEDUA 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

 a. Pembayaran sebesar 100% sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) 
 b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat 

(1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui. 
(3) Pembayaran sebagaimana pada ayat (2) diberikan setelah ditanda tanganinya kontrak antara 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan juga setelah PIHAK KEDUA melengkapi 
proposal pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode 
penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan 
tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai;  

4) PIHAK KEDUA melengkapi dan menyerahkan dokumen sebagai berikut: 
a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,  
b. Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah 

ditetapkan  
c. Menyampaikan soft copy serta bukti unggahannya ke LPPM Universitas Efarina,  

 
Pasal 4 

 
(1) Pendanaan Kontrak penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK 

KEDUA diberikan kepada dosen bersangkutan sebagai berikut : 
 
 

Nama Dosen  :  Dr. Jopinus Saragih, SH., MM 
Nomor Kontrak Penelitian 
DRPM LPPM 

: 
 

0683/02/LPPM/UNEFA/2020  

Judul Penelitian  : Pengaruh Ekuitas Merek Dan Psikologis Konsumen 
Terhadap Keputusan Pembelian Barang 

Jumlah Dana Disetujui : Rp. 105.000.000,- 
Jumlah Dana Diterima : Rp. 105.000.000,- 

 
(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya 

sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK 
KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 5 

 
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan penelitian 

yang dilakukan untuk memperoleh luaran wajib  untuk judul proposal penelitian sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1); 
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(2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; 
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hak paten atau hak 

kekayaan intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
berkala kepada PIHAK PERTAMA yaitu pada setiap akhir Bulan anggaran berjalan; 

 
Pasal 6 

 
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban bertanggungjawab untuk setiap pelaksanaan penelitian yang 

memuat antara lain : jumlah dana penelitian, tata cara dan termin pembiayaan, waktu 
pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi 
ilmiah, luaran penelitian dan sanksi; 

 
Pasal 7 

 
(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak  

Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat 
mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA 
dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun 
waktu dua tahun berturut-turut; 

 
Pasal 8 

 
(1) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font 

Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4  
 

 

Pasal 9 

 

(1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari Jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, 
maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru 
yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang 
ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 
 

(2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) tidak dapat 
menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti 
ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis 
dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Efarina 

 
Pasal 10 

 

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola 
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 
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(2) Setiap publikasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil 

penelitian ini wajib mencantumkan nama sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (1) sebagai 
pemberi dana; 
 

(3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/ atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, 
dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST); 
 

(4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan 
pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melaui amandemen kontrak penelitian 
ini dan/ atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
kontrak penelitian ini.  

 

Pasal 11 

 

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam 
memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh 
peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan 
memaksa (force majeure); 

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam kontrak 
penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, 
sabotase, revolusi, pemberotakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang 
ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini; 

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (foce majeure) maka pihak yang mengalami wajib 
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) 
hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah 
dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan 
penyelesaiannya. 
 

Pasal 12 

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan 
kontrak penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila 
tidak tercapai penyeleaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui 
proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri 
Pematangsiantar; 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah 
pihak. 
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