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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran 

merek, persepsi kualitas, dan asosiasi merek terhadap loyalitas merek pada 

konsumen notebook merek ACER baik secara simultan maupun parsial serta 

untuk mengetahui dan menganalisis variabel manakah yang berpengaruh 

dominan terhadap loyalitas merek. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah explanatory research dengan 

metode survey. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan non-probability sampling sehingga hanya responden yang 

menggunakan notebook ACER saja yang akan diteliti. Alat analisis yang 

digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil analisis menunjukkan kuesioner valid dan realibel. Uji F 

menunjukkan bahwa variabel kesadaran merek, persepsi kualitas, dan 

asosiasi merek berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas merek. 

Sedangkan dari hasil uji t menunjukkan hanya variabel asosiasi merek yang 



 
 

 
 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas merek dengan tingkat 

signifikansi 5%.  

 

Kata Kunci : kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas 

merek dan ekuitas merek. 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dan keberhasilan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat 

ini telah dapat memberikan kemudahaan dan kesenangan hidup pada 

manusia, maka secara langsung berdampak pada semakin berkembangnya 

kebutuhan manusia atas berbagai sarana kehidupan untuk mencapai tujuan 

hidup mereka.  

Perkembangan dan kemajuan teknologi telekomunikasi dunia 

berkembang begitu pesatnya dan dampaknya semakin dirasakan disemua 

bidang. Dimana jarak dan waktu bukan lagi menjadi faktor penghambat 

untuk melakukan berbagai aktifitas. Apalagi dengan hadirnya Teknologi 



 
 

 
 

Informasi yang semakin menunjang kecepatan dan kualitas informasi, 

sehingga keefektifan dan keefisienan dalam pekerjaan dapat ditingkatkan. 

Teknologi perangkat lunak maupun keras komputer saat ini telah 

berkembang begitu pesatnya sehingga dalam beberapa tahun atau dalam 

hitungan bulan saja selalu terdapat inovasi yang baru untuk perangkat 

komputer. Perkembangan yang pesat dari perangkat keras ini juga diiringi 

dengan perkembangan perangkat lunak yang semakin mempermudah 

penggunaan komputer, sehingga penggunaan komputer semakin tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupan manusia modern saat ini. 

Komputer dapat dipergunakan diberbagai bidang kehidupan 

diantaranya dibidang bisnis, teknik, industri, perbankan, pendidikan, dan 

lain sebagainya. Di dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi, komputer 

dapat dipergunakan untuk mengolah data mahasiswa, ataupun untuk 

membantu proses pendidikan.  

Semakin besarnya mobilitas kehidupan manusia sekarang, 

dibutuhkan pula teknologi yang bisa menunjang kebutuhan tersebut. Hal ini 

menjadi salah satu latar belakang diciptakaannya komputer portable atau 

yang biasa disebut dengan notebook. Notebook sendiri merupakan 

pengembangan dari komputer desktop. 

Notebook yang biasa disebut juga sebagai komputer portable 

merupakan salah satu perangkat teknologi yang sudah umum dalam 

kehidupan kita. Portabilitas notebook menjadi kunci utama berkembangnya 

sebuah notebook. Portabilitas merupakan tingkat kemudahan sebuah 



 
 

 
 

komputer saat dibawa di perjalanan. Ini berarti semakin ringan dan kecil 

ukurannya, semakin tinggi nilainya.  

 Perkembangan notebook sendiri berjalan sangat cepat seiring dengan 

penemuan-penemuan baru yang ditemukan oleh ahlinya. Komputer portable 

pertama yang dipasarkan secara komersial adalah Osborne 1, yang 

dikembangkan pada tahun 1981. Komputer ini merupakan komputer 

pertama yang dapat dibawa kemana saja, walaupun saat menggunakannya 

harus menghubungkannya dengan listrik (Dony Kurniawan:2). 

 Seri notebook keluaran Apple Komputer, Apple Power Books, mulai 

diluncurkan pada tahun 1991. Ini adalah standar notebook secara de facto 

yang terus bertahan hingga kini. Musim semi tahun 1995 merupakan titik 

balik yang signifikan dalam sejarah notebook. Pada bulan Agustus 1995, 

Microsof memperkenalkan Windows 95. Ini adalah untuk pertama kalinya 

Microsof memegang kendali penuh pada manajemen sistem operasi 

(operating system). Windows 95 sangat cocok untuk diaplikasikan pada 

Intel Pentium, dan sesuai dengan ROM yang ada pada notebook saat itu. 

 Fungsi dari notebook semakin besar seiring dengan semakin 

besarnya kebutuhan manusia tersebut akan informasi. Bagi kalangan pekerja 

atau pebisnis saat ini, notebook merupakan salah satu barang wajib yang 

harus dimiliki karena dengan adanya notebook tersebut, pekerjaan mereka 

yang memerlukan bantuan teknologi informasi dapat dikerjakan dimana saja 

sehingga bisa membuat waktu mereka menjadi lebih efektif dan efisien. 

Sedangkan bagi dunia pendidikan khususnya mahasiwa, keberadaan 

notebook semakin besar untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa tersebut. 



 
 

 
 

Notebook yang biasanya dilengkapi berbagai keunggulan seperti Wi-Fi 

dapat dipergunakan sebagai alat pencari informasi di tempat-tempat yang 

dilengkapi fasilitas Hot-Spot untuk keperluan tugas kuliah mahasiswa.  

 Sementara itu perkembangan notebook di Indonesia sangat pesat 

sekali. Pada tahun 2007 pangsa pasar notebook menunjukkan tingkat 

pertumbuhan yang signifikan dengan volume mendekati seperempat total 

PC (personal computer) (Sumber: Sinar Harapan, 13 Juni 2007) dan akan 

terus berkembang sampai sekarang. Sedangkan perkembangan notebook di 

kota Malang di dominasi oleh kalangan mahasiswa. Lebih dari 50% dari 

total penjualan notebook di Malang pembelinya adalah mahasiswa (sumber: 

www.Malangraya.web.id ) 

 Dengan pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia, Acer tidak ragu 

untuk berinvestasi di Indonesia baik dalam hal merek maupun 

pengembangan jaringan. Dalam mengembangkan merek, Acer tidak ragu 

menggelontorkan dana cukup besar untuk mengomunikasikan mereknya di 

berbagai media. Sejauh ini komunikasi disesuaikan dengan karakter 

konsumen Indonesia. Materi promosi seluruhnya dikerjakan di Indonesia 

mulai dari pemilihan agency, model iklan hingga desain. Media cetak dan 

media luar menjadi pilihan utama untuk berkomunikasi. Media elektronik 

seperti Televisi komersial tidak cocok untuk produk ini. Itu sebabnya 

promosi Acer pada setiap negara akan berbeda-beda di mana produk Acer 

beroperasi. Pendekatan lokal ini dilakukan karena Acer percaya bahwa 

orang lokal jauh lebih mengerti karakteristik pasar negaranya. 

Langkah Acer tersebut ternyata disambut pasar dengan baik. Pesan yang 



 
 

 
 

ingin disampaikan kepada konsumen dapat diterima dengan baik pula. Oleh 

karena itu tidak salah jika Acer diterima sebagai multinational brand.  

(www.vheefly.wordpress.com) 

 Iklim kompetisi yang semakin ketat di era globalisasi menuntut 

setiap perusahaan untuk menggunakan secara optimal berbagai macam data 

dan informasi. Pemasaran merupakan salah satu aspek dari perusahaan yang 

penting karena pemasaran berhubungan langsung dengan konsumen atau 

pasar. Mengerti dan mengadaptasi motivasi dan perilaku konsumen 

bukanlah pilihan, keduanya adalah kebutuhan mutlak untuk kelangsungan 

hidup kompetitif (Engel, 1994:11). Dalam analisis akhir, konsumen 

memegang kendali dan pemasar berhasil bila produknya dipandang 

menawarkan manfaat yang riil. 

 Fenomena persaingan yang telah ada membuat para manajer 

menyadari suatu kebutuhan untuk mengeksploitasi sepenuhnya aset-aset 

mereka demi memaksimalkan kinerja perusahaan. Salah satu aset untuk 

mencapai keadaan tersebut adalah melalui merek, merek digunakan 

perusahaan untuk menguasai pasar (Aaker, 1991). Merek (nama, tanda, 

simbol) mengidentifikasi produk atau jasa dari seorang penjual (Kotler, 

2008), merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberi 

keistimewaan, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli (Kotler, 2000) dan 

merek merupakan aset perusahaan yang paling penting dan bernilai (Davis, 

2000). 

 Merek memegang peranan sangat penting, karena mengembangkan 

suatu merek terkait janji dan harapan, sehingga salah satu perannya adalah 



 
 

 
 

menjembatani harapan konsumen pada saat kita menjanjikan sesuatu kepada 

konsumen, merek yang prestisius dapat dikatakan memiliki ekuitas merek 

yang kuat. Suatu produk atau jasa yang memiliki ekuitas merek yang kuat, 

akan mampu mengembangkan landasan merek yang kuat dan keberadaanya 

dalam persaingan apapun dalam jangka  waktu yang lama.  

 Karena perilaku konsumen yang terus berubah, maka perlu dipahami 

spesifikasi produk yang saat ini dipergunakan oleh konsumen dan manfaat 

apa yang mereka harapkan (product-expectation). Untuk memperoleh 

pengetahuan yang benar tentang perilaku konsumen tersebut maka perlu 

dilakukan penelitian, salah satunya adalah penelitian survei. Dalam survei, 

informasi dikumpulkan dari resoponden dengan menggunakan kuesioner. 

 Memiliki konsumen yang loyal adalah tujuan dari semua 

perusahaan. Loyalitas pelanggan memiliki peranan penting dalam sebuah 

perusahaan, mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja 

keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, hal ini 

menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan 

mempertahankan mereka. Dari sisi produsen seperti yang telah dijelaskan 

oleh Hermawan Kartajaya dalam Ratih (2005:22) melalui merek yang kuat 

perusahaan mampu menjadi basis terbentuknya loyalitas dan fanatisme 

pelanggan. Loyalitas diberikan oleh pelanggan terhadap merek disebut 

Brand Loyalty. Loyalitas merek ini menjadi ukuran seberapa besar 

kemungkinan pelanggan akan berpindah ke merek lain. Dengan 

terbentuknya brand loyalty maka kecil kemungkinan pelanggan akan 



 
 

 
 

berpindah ke merek pesaing, walaupun merek tersebut memberikan harga 

yang lebih murah atau kualitas yang lebih baik. 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti mengambil judul : 

PENGARUH KESADARAN MEREK, KESAN KUALITAS, DAN 

ASOSIASI MEREK  TERHADAP LOYALITAS MEREK 

NOTEBOOK MEREK ACER (Studi Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya). 

 

 

 

 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, secara rinci 

masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut 

1. Apakah kesadaran merek, kesan kualitas, dan asosiasi merek 

berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas merek notebook merek 

Acer? 

2. Apakah kesadaran merek, kesan kualitas, dan asosiasi merek 

berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas merek notebook 

merek Acer? 

3. Manakah diantara kesadaran merek, kesan kualitas, dan asosiasi 

merek yang berpengaruh dominan terhadap loyalitas merek notebook 

merek Acer? 



 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kesadaran merek, kesan kualitas merek, dan 

asosiasi merek berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas merek 

notebook merek Acer. 

2. Untuk mengetahui kesadaran merek, kesan kualitas merek, dan 

asosiasi merek berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas merek 

notebook merek Acer. 

3. Untuk mengetahui diantara kesadaran merek, kesan kualitas merek, 

dan asosiasi merek yang berpengaruh dominan terhadap loyalitas 

merek notebook merek Acer. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis: 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman di bidang manajemen pemasaran khususnya pada 

bidang pengelolaan dan pengembangan merek serta perilaku 

konsumen, selain itu untuk mengaplikasikan ilmu yang diterima 

di bangku kuliah dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan.  

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan 



 
 

 
 

sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan ekuitas 

merek. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan acuan bagi penelitian selanjutnya sehubungan 

dengan permasalahan yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian pemasaran 

 Menurut Kotler (2008:6) menjelaskan mengenai pemasaran adalah 

sebagai berkut: 

“Pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai 

bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan 

sebagai imbalannya”. 

  

Sedangkan menurut William J. Stanton dalam bukunya Basu Swasta 

dan Irawan (2000:5) menyatakan bahwa pemasaran adalah sebagai berikut: 



 
 

 
 

“Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan –kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial.” 

  

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pemasaran merupakan 

salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk 

berkembang, dan mempertahankan laba. Jadi proses pemasaran dimulai jauh 

sebelum barang-barang diproduksi, tidak dimulai pada saat produksi selesai, 

juga tidak berakhir dengan penjualan. Semua keputusan yang diambil 

dibidang pemasaran harus ditujukan untuk menentukan produk dan 

pasarnya, harganya, serta promosinya. Yang penting, perusahaan dapat 

memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan perusahaan 

tetap berjalan, atau konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap 

perusahaan. 

 

2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Menurut Basu Swasta dan Irawan (2000:7) menjelaskan manajemen 

pemasaran sebagai berikut: 

“Manajemen pemasaran adalah proses penganalisaan, perencanaan, 

dan pengawasan program-program yang ditujukan untuk 

mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud 

untuk mencapai tujuan organisasi” 

  

Pencapaian tujuan organisasi sangat bergantung pada penawaran 

organisasi dalam memenuhi kebutuhan pasar dan keinginan pasar tersebut 

serta menentukan harga, mengadakan komunikasi, dan distribusi yang 



 
 

 
 

efektif untuk memberitahu, mendorong, serta melayani pasar. Jadi, dalam 

fungsi manajemen tersebut termasuk penganalisaaan, perencanaan, 

pelaksanaan atau penerapan, serta pengawasannya. Tahap perencanaan, 

khususnya merupakan tahap yang sangat menentukan terhadap 

kelangsungan dan sukses organisasi. Proses perencanaan merupakan suatu 

proses yang selalu memandang kedepan atau kemungkinan-kemungkinan 

yang akan datang termasuk pengembangan program, kebijakan, dan 

prosedur untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran.  

2.3 Merek 

 Merek adalah salah satu atribut yang penting dalam sebuah produk 

yang penggunaanya pada saat ini sudah sangat meluas. Selain itu merek 

merupakan identitas untuk membedakan produk perusahaan dengan produk 

yang dihasilkan pesaing. 

 Keahlian paling unik dari pemasar adalah kemampuannya untuk 

menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan merek. Para 

pemasar mengatakan bahwa pemberian merek adalah seni dan bagian paling 

penting dalam pemasaran. 

 Merek juga dapat membantu perusahaan untuk memperluas lini 

produk serta mengembangkan posisi pasar yang spesifik bagi suatu produk. 

Gagasan-gagasan mengenai merek yang paling tahan lama adalah nilai, 

budaya, dan kepribadian yang tercemin dari merek tersebut. Hal-hal tersebut 

menentukan inti dari sebuah brand. 

2.3.1 Pengertian Merek  



 
 

 
 

 Merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan 

keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek 

terbaik memberikan jaminan mutu.  

 Pengertian merek menurut Simamora (2001:149): 

“merek adalah nama, tanda, istilah, symbol, desain, atau 

kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan 

mendeferensiasi (membedakan) barang atau layanan suatu penjual 

dari barang atau layanan penjual lain”. 

 

Pengertian merek menurut Kotler, Amstrong (2003;349): 

“merek adalah suatu nama, kata, tanda, symbol, atau desain, atau 

kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasikan pembuat atau 

penjual produk dan jasa tertentu”. 

 

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (1997;104): 

“merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, 

warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang 

diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap 

produk pesaing”. 

 

 Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa merek adalah 

suatu nama, istilah, simbol, tanda, desain, atau kombinasi dari semuanya 

yang digunakan untuk mengidentifikasikan produk dan membedakan 

produk perusahaan dengan produk pesaing. 

Digunakannya  merek dalam produk memiliki beberapa tujuan, 

yaitu: 

1. Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam deferensiasi atau 

membedakan produk suatu perusahaan dengan produk 

pesaingnya. Ini akan memudahkan konsumen untuk 

mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan pembelian 

ulang. 



 
 

 
 

2. Alat promosi, yaitu sebagai daya tarik produk. 

3. Untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, 

jaminan kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen. 

2.3.2 Tingkatan Merek 

 Pada hakikatnya, merek mengidentifikasikan penjual dan pembeli. 

Merek dapat berupa nama, merek dagang, logo, dan simbol lain. Merek 

memiliki enam level pengertian menurut Philip Kotler (2000;460): 

1. Atribut 

Sebuah merek menyampaikan atribut-atribut tertentu, misalnya 

Mercedes mengisyaratkan mahal, tahan lama, nilai jual kembali 

tinggi, cepat, dan sebagainya. 

2. Manfaat 

Merek bukanlah sekumpulan atribut, karena yang dibeli 

konsumen adalah manfaat bukan atribut. Atribut harus 

diterjemahkan kedalam manfaat-manfaat fungsional dan/atau 

emosional. 

3. Nilai-nilai 

Merek juga menyatakan nilai-nilai produsennya. 

4. Budaya  

Merek juga mungkin mencerminkan budaya tertentu. 

 

5. Kepribadian  

Merek juga memproyeksikan kepribadian tertentu. 

6. Pemakai  



 
 

 
 

Merek memberi kesan mengenai jenis konsumen yang membeli 

atau menggunakan produknya. 

 Jika suatu perusahaan memperlakukan merek hanya sebagai nama, 

maka perusahaan tersebut tidak melihat tujuan yang sebenarnya. Tantangan 

dalam pemberian merek adalah mengembangkan satu kumpulan makna 

yang mendalam untuk merek tersebut. 

2.3.3 Karakteristik Merek 

 Merek apapun yang digunakan semestinya mengandung karakteristik 

seperti yang dikemukakan Simamora (2001;154): 

1. Mencerminkan manfaat dan kualitas 

2. Singkat dan sederhana 

3. Mudah diucapkan, didengar, dibaca, dan diingat 

4. Memiliki kesan berbeda dari merek-merek yang sudah ada 

5. Mudah diterjemahkan kedalam bahas asing dan tidak mengandung 

konotasi negatif dalam bahasa asing 

6. Dapat didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagai hak 

paten. 

 Merek memegang peranan penting dalam pemasaran. Ada perbedaan 

cukup besar antara produk dan merek (Aaker, 1996). Produk hanyalah 

sesuatu yang dihasilkan pabrik. Sedangkan merek merupakan sesuatu yang 

dibeli konsumen. Bila produk bisa dengan mudah ditiru oleh pesaing, maka 

merek selalu memiliki keunikan yang relatif sukar untuk ditiru. Merek 

berkaitan erat dengan kesan, sehingga sesungguhnya persaingan yang terjadi 



 
 

 
 

antar perusahaan adalah pertarungan kesan dan bukan sekedar pertarungan 

produk. 

2.3.4 Manfaat Merek 

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, 

pemakaian merek berfungsi sebagai: 

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 

hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. 

2. Sebagai alat bantu promosi, sehingga mempromosikan hasil 

produksi cukup dengan menyebut mereknya. 

3. Sebagai jaminan atas mutu barang. 

4. Menunjukkan asal barang atau jasa dihasilkan. 

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (1997:104) merek memiliki 

manfaat, yaitu: 

1. Sebagai identitas perusahaan yang membedakan dengan produk 

pesaing, sehingga pelanggan mudah mengenali dan melakukan 

pembelian ulang. 

2. Sebagai alat promosi yang menunjukkan daya tarik produk (melalui 

bentuk, desain atau warna yang menarik) 

3. Untuk membina citra, yaitu dengan memberi keyakinan, jaminan, 

kualitas, serta, prestise tertentu kepada konsumen. 

4. Dengan membangun merek yang terkenal, bercitra baik, dan 

dilindungi hak eksklusifnya, maka perusahaan dapat meraih dan 

mempertahankan loyalitas konsumen 

 

Merek memang tidak sekedar penyebutan sebuah produk. Melainkan 

identitas yang mencerminkan kredibilitas, integritas dan nilai yang dianut 

oleh perusahaan yang dikemas dan disampaikan melalui produk / jasanya. 

Dengan demikian selain harus dijaga dan dikembangkan, juga menjadi inti 

seluruh perjalanan perusahaan 



 
 

 
 

2.4 Ekuitas Merek 

 Pengertian ekuitas merek menurut Kotler, Amstrong (2002;350): 

“ekuitas merek adalah nilai suatu merek berdasarkan seberapa kuat 

merek tersebut mempunyai loyalitas merek, kesadaran konsumen 

akan nama merek, kualitas yang dikesankan, asosiasi merek, dan 

berbagai asset lainnya seperti paten, merek dagang, dan hubungan 

jaringan distribusi”. 

  

 Menurut Knapp (2001:3) ekuitas merek adalah: 

  

“totalitas dari kesan merek, mencakup kualitas relative dari produk 

dan jasa, kinerja keuangan, loyalitas pelanggan, kepuasan, dan 

keseluruhan penghargaan terhadap merek”. 

 

 Menurut David A. Aaker (1991,1996) dalam bukunya Fandy 

Tjiptono menjelaskan bahwa konsep ekuitas merek adalah: 

“bahwa sebuah merek bisa memiliki posisi sangat kuat apabila 

merek tersebut memenuhi empat faktor utama, yaitu brand 

awareness (telah dikenal oleh konsumen), strong brand association 

(memiliki asosiasi merek yang baik), perceived quality (dikesankan 

konsumen sebagai produk berkualitas), dan brand loyality (memiliki 

pelanggan setia)”.  

 

 Adapun konsep ekuitas merek menurut Aaker dapat dilihat pada 

gambar 2.1 di bawah ini  

Gambar 2.1 

Konsep Ekuitas Merek 
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 Menurut Hermawan Kertajaya (1998:421) usaha untuk menjadikan 

sebuah merek menjadi ekuitas perusahaan dapat dimulai dengan perusahaan 

melakukan beberapa usaha supaya merek dikenal banyak orang (brand 

awareness), punya asosiasi tertentu di benak konsumen (brand asosiation), 

dikesan punya kualitas yang baik (perceived quality). Akhirnya perusahaan 

berupaya supaya pembeli benar-benar puas dan selalu setia pada mereknya 

(brand loyality). Dengan demikian merek akan mempunyai brand equity 

cukup besar bagi perusahaan. 

2.4.1 Pengaruh Ekuitas Merek 

a. Ekuitas merek memberikan nilai kepada konsumen 

Aset ekuitas merek pada umumnya menambahkan atau 

mengurangi nilai bagi para konsumen. Aset-aset ini dapat bisa 

membantu konsumen menafsirkan, memproses, dan menyimpan 

informasi dalam jumlah besar mengenai produk dan merek. Ekuitas 

merek juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri konsumen. Dalam 

mengambil keputusan pembelian (baik itu karena pengalaman masa lalu 

dalam menggunakannya ataupun kedekatannya dengan merek dan aneka 



 
 

 
 

karakteristiknya). Yang lebih penting nantinya adalah kenyataan bahwa 

kesan kualitas dan asosiasi merek bisa menguatkan kepuasan konsumen 

dengan pengalaman menggunakannya. 

b. Ekuitas merek memberikan nilai kepada perusahaan 

Ekuitas merek memiliki potensi untuk menambah nilai bagi 

perusahaan dengan membangkitkan arus kas marginal setidaknya 

melalui beberapa cara berikut ini: 

 Ekuitas merek yang kuat dapat mempertinggi keberhasilan program 

dalam memikat konsumen baru atau merangkul kembali konsumen 

lama.  

 Empat variabel ekuitas merek (kesadaran merek, kesan kualitas, 

asosiasi merek, dan aset ekuitas merek lainnya) dapat membantu 

alasan pembelian konsumen.  

 Loyalitas merek yang telah diperkuat merupakan hal yang penting 

dalam merespon inovasi yang dilakukan oleh pesaing. Loyalitas 

merek adalah salah satu kategori ekuitas merek lainnya yang juga 

saling berhubungan satu sama lain. 

 Asosiasi merek juga sangat penting sebagai dasar strategi positioning 

maupun perluasan produk. 

 Salah satu cara memperkuat ekuitas merek adalah dengan melakukan 

promosi besar-besaran yang membutuhkan biaya besar. Ekuitas 

merek kuat memungkinkan perusahaan memperoleh margin yang 

lebih tinggi dengan menetapkan harga premium, dan mengurangi 



 
 

 
 

ketergantungan pada promosi sehingga dapat diperoleh laba yang 

lebih tinggi.   

 Menurut Kotler (2002:462) ekuitas merek yang tinggi memberikan 

sejumlah keuntungan kompetitif, misalnya : 

 Perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil karena 

kesadaran merek konsumen yang tinggi. 

 Perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih kuat dalam negosiasi 

dengan distributor dan pengecer karena pelanggan mengharapkan 

mereka untuk menjual merek tersebut. 

 Perusahaan dapat mengenakan harga lebih tinggi daripada pesaingnya 

kerena merek tersebut memiliki mutu yang diyakini pelanggan lebih 

tiggi. 

 Perusahaan lebih mudah untuk meluncurkan perluasan merek karena 

merek tersebut memiliki kredibilitas tinggi. 

 Merek itu melindungi perusahaan dari persaingan harga yang ganas. 

Suatu merek perlu dikelola dengan dengan cermat agar ekuitas 

merek tidak mengalami penyusutan. Hal itu membutuhkan pemeliharaan 

atau peningkatan kesadaran merek, mutu dan fungsi yang diyakini dari 

merek itu, asosiasi merek yang positif. 

2.4.2 Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

 Pengertian kesadaran merek menurut Aaker (1996:10) adalah: 

“kekuatan keberadaan sebuah merek dalam pikiran pelanggan. 

Kekuatan tersebut ditunjukkan oleh kemampuan pelanggan 

mengenal dan mengingat sebuah merek”.  

 

Kesadaran merek dapat membantu mengkaitkan merek dengan 

asoisiasi yang diharpakan oleh perusahaan, menciptakan familiarity 

pelanggan pada merek, dan menunjukkan komitmen kepada pelanggannya. 

Tingkat kesadaran merek berkisar dari tingkat recognize the brand yaitu 

pelanggan dapat mengenal suatu merek, sampai pada tingkat dimana merek 

menjadi dominant brand recalled, merek sebagai satu-satunya yang diingat 



 
 

 
 

dan menjadi identitas kategori produk. Tingkat kesadaran merek secara 

berurutan digambarkan dalam suatu piramida seperti berikut ini: 

Gambar 2.2 

Piramida Kesadaran Merek 

 

Sumber: Freddy Rangkuti, 2002:40 

 Penjelasan mengenai piramida kesadaran merek dari tingkat 

terendah hingga tertinggi (kotak nomor 1 hingga kotak no 4): 

 Kotak nomor 1 (unaware of brand / tidak menyadari merek) 

Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran 

merek, dimana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. 

 Kotak nomor 2 (brand recognition / pengenalan merek) 

Merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting 

pada saat pembeli memilih suatu merek ketika melakukan 

pembelian. 

 Kotak nomor 3 (brand recall /  pengingatan kembali terhadap 

merek) 

Merupakan tingkat pengingatan kembali terhadap merek didasarkan 

pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu 

dalam suatu kelas produk. Hal ini diistilahkan dengan pengingatan 



 
 

 
 

kembali tanpa bantuan, karena berbeda dari tugas pengenalan, 

pembeli tidak perlu dibantu untuk memunculkan merek tersebut. 

 Kotak nomor 4 (top of mind /  puncak pikiran) 

Tingkat ini dicapai apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa 

diberi bantuan pengingatan dan ia dapat menyebutkan satu nama 

merek, maka merek yang paling banyak disebutkan pertama kali 

merupakan top of brand. Dengan kata lain, merek tersebut 

merupakan merek utama dari berbagai merek  yang ada dalam benak 

konsumen. 

Peran kesadaran merek terhadap ekuitas merek dapat dipahami 

dengan membahas bagaimana kesadaran merek dapat menciptakan suatu 

nilai (Darmadi Durianto, Sugiarto, Tony Sitinjak, 2001:56), yaitu dengan 

beberapa cara sebagai berikut: 

a. Anchor to which other assosciation can be attached, artinya 

suatu merek dapat digambarkan seperti suatu jangkar dengan 

beberapa rantai yang menggambarkan asosiasi dari merek 

tersebut. 

b. Familiarity-Liking, artinya dengan mengenal merek akan 

menimbulkan rasa terbiasa terutama untuk produk-produk yang 

bersifat keterlibatan rendah. Suatu kebiasaan dapat menimbulkan 

keterkaitan kesukaan yang kadang-kadang dapat menjadi suatu 

pendorong dalam mengambil keputusan. 

c. Substance Commitment. Kesadaran akan nama dapat 

menandakan keberadaan, komitmen, dan inti yang sangat penting 

bagi suatu perusahaan. 

d. Brand to consider. Langkah pertama dalam suatu pembelian 

adalah menyeleksi dari suatu kelompok merek-merek yang 

dikenal untuk dipertimbangkan merek mana yang akan 

diputuskan untuk dibeli. Biasanya merek-merek yang disimpan 

dalam ingatan konsumen adalah merek yang disukai atau merek 

yang dibenci. 

 



 
 

 
 

Agar kesadaran merek dapat dicapai dan diperbaiki maka dapat 

ditempuh beberapa cara berikut ini: 

1. Pesan yang disampaikan harus mudah diingat dan tampil beda 

dibandingkan lainya serta harus ada hubungan antara merek 

dengan kategori produknya. 

2. Menggunakan sebuah slogan atau jingle, sehingga bisa 

menimbulkan pengaruh yang besar dalam membantu konsumen 

untuk mengingat sebuah merek. 

3. Menampilkan symbol pada produk yang apabila telah terbentuk 

atau bisa dikembangkan, maka symbol itu akan memainkan 

peran yang besar dalam menciptakan dan memelihara kesadaran. 

Sebuah symbol mengandung pencitraan visual yang jauh lebih 

mudah diketahui dan diingat kembali daripada sebuah kata-kata. 

Jadi, symbol yang dipakai hendaknya dapat dihubungkan dengan 

mereknya. 

4. Menggunakan suatu isyarat yang sesuai dengan kategori produk, 

merek, atau keduanya. 

 

 

2.4.3 Kesan Kualitas Merek (Brand Perceived Quality) 

 Kesan kualitas merek adalah kesan pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa 

yang diharapkan oleh pelanggan. Kesan terhadap kualitas keseluruhan dari 

suatu produk atau jasa tersebut dan berpengaruh secara langsung terhadap 



 
 

 
 

keputusan pembelian konsumen dan loyalitas mereka terhadap merek. 

Kesan kualitas yang positif akan mendorong keputusan pembelian dan 

menciptakan loyalitas terhadap produk tersebut dan sebaliknya. 

 Menurut pendapat David A. Garvin (Darmadi Durianto, Sugiarto, 

Tiny Sitinjak, 2001:98) dimensi kualitas produk dapat dibagi menadi tujuh, 

yaitu: 

1. Kinerja. Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional dari suatu produk 

yang merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan 

palanggan dalam pembelian produk. 

2. Pelayanan. Meliputi kecepatan, ketepatan, kompetensi, maupun 

kemudahan dalam memberikan layanan untuk perbaikan produk 

yang bersangkutan. 

3. Ketahanan. Merupakan suatu refleksi umur ekonomis berpa ukuran 

daya tahan atau masa pakai dari prosuk tersebut. 

4. Kehandalan. Merupakan konsistensi kinerja suatu produk dari satu 

pembelian hinggan pembelian berikutnya. 

5. Features. Merupakan elemen-elemen sekunder dari produk sebagai 

tambahan untuk menjadi pembeda yang penting ketika dua merek 

produk tampak hampir sama. 

6. Kesesuaian dengan spesefikasi. 

7. Hasil akhir. Mengarahkan pada kualitas yang dirasakan yang 

melibatkan enam dimensi tersebut diatas. 

Begitu pentingnya peran kesan kualitas bagi suatu merek, upaya 

dalam membangun kesan kualitas yang kuat perlu mendapat perhatian 



 
 

 
 

khusus agar perusahaan mampu merebut dan menaklukkan pasar di setiap 

kategori produk. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

membangun kesan kualitas menurut David A. Aaker (Darmadi, Durianto, 

Sugiarto, Tony Sitinjak, 2001: 104-105) : 

1. Komitmen dalam pemeliharaan kualitas, yaitu suatu upaya yang 

dilakukan oleh perusahaan secara kontinyu dan tercermin dalam 

tindakan tanpa ada kompromi 

2. Budaya kualitas, yaitu pelaksanaan kualitas yang tercermin dari 

budaya perusahaan, norma perilaku dan nilai-nilainya. 

3. Informasi masukan dari pelanggan, merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan perusahaan melalui riset terhadap pelanggannya 

mengenai keinginan dan kebutuhan mereka sehingga diperoleh 

informasi yang akurat, relevan, dan up to date. 

4. Sasaran/standar kualitas yang jelas sehingga bermanfaat, dapat 

dipahami serta diprioritaskan sehingga kelangsungan hidup 

perusahaan dapat terjaga. 

5. Memotivasi dan mengijinkan karyawan untuk bernisiatif serta 

dilibatkan dalam mencari solusi masalah yang dihadapi dengan 

pemikiran yang kreatif dan inovatif. Selain itu, karyawan juga 

dilibatkan secara aktif dalam pengendalian kualitas. 

2.4.4 Asosiasi Merek 

 Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang 

yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Kesan-kesan yang 

terkait dengan merek akan semakin meningkat seiring dengan makin 



 
 

 
 

banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi suatu merek atau 

dengan makin seringnya penampakan merek tersebut dalam strategi 

komunikasinya. 

 Semakin banyak asosiasi merek yang saling berhubungan, semakin 

kuat citra merek yang dimiliki oleh merek tersebut. Terdapat lima fungsi 

asosiasi merek, antara lain : 

a. Membantu proses penyusunan informasi, dimana asosiasi-asosiasi 

yang terdapat pada suatu merek dapat membantu mengikstiarkan 

sekumpulan fakta dan spesifikasi yang dapat dengan mudah dikenal 

oleh pelanggan. 

b. Memberikan landasan yang sangat penting bagi usaha pembedaan 

antara satu merek dengan merek yang lain. 

c. Membantu konsumen melakukan keputusan pembelian. 

d. Merangsang peranan positif yang pada gilirannya akan berdampak 

positif terhadap yang bersangkutan. 

e. Menghasilkan landasan bagi suatu perluasan merek yaitu dengan 

menciptakan rasa kesesuaian antara merek dengan sebuah produk 

baru. 

Asosiasi-asosiasi yang terkait dengan suatu merek umumnya 

dihubungkan dengan berbagai hal berikut ini : 

1. Atribut Produk 

Yaitu mengasosiasikan atribut atau karakteristik suatu produk. 

Merupakan strategi positioning yang paling sering digunakan. 

Mengembangkan asosiasi semacam ini efektif karena jika atribut 



 
 

 
 

tersebut bermakana, maka asosiasi dapat secara langsung 

diterjemahkan dalam alasan pembelian suatu produk. 

2. Atribut tak berwujud 

Merupakan asosiasi-asosiasi yang lebih efektif untuk dikembangkan 

daripada atribut-atribut spesifik. Suatu faktor tak berwujud 

merupakan atribut umum, seperti halnya kesan kualitas, kemajuan 

teknologi, kesan nilai yang mengiktisarkan serangkaian atribut yang 

lebih obyektif. 

3. Manfaat bagi pelanggan 

Manfaat bagi pelanggan dapat di bagi menjadi dua, yaitu rational 

benefit dan psychological benefit. Manfaat rasional berkaitan dengan 

atribut dari produk yang dapat menjadi bagian dari proses 

pengambilan keputusan yang rasional. Manfaat psikologis seringkali 

merupakan konsekuensi ekstrem dalam proses pembentukan sikap, 

berkaitan dengan perasaan yang ditimbulkan ketika  membeli atau 

menggunakan merek tersebut. 

4. Harga relative 

Evaluasi terhadap merek di sebagian kelas produk akan diawali 

dengan penentuan posisi merek tersebut dalam satu atau dua 

tingkatan harga. 

5. Penggunaan 

Pendekatan ini adalah mengasosiasikan sebuah merek dengan suatu 

pengunaan atau aplikasi tertentu. 

6. Pengguna/pelanggan  



 
 

 
 

Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan sebuah merek 

dengan tipe pengguna atau pelanggan dari produk tersebut. 

7. Orang terkenal/khalayak 

Mengaitkan orang terkenal atau artis dengan sebuah merek dapat 

mentransfer asosiasi kuat yang dimiliki oleh orang terkenal ke merek 

tersebut. 

 

 

8. Gaya hidup/kepribadian 

Asosiasi sebuah merek dengan suatu gaya hidup dapat diilhami oleh 

asosiasi para pelanggan merek tersebut dengan aneka kepribadian 

dan karakteristik gaya hidup yang hampir sama. 

9. Kelas produk 

Mengasosiasikan sebuah merek menurut kelas produknya. 

10. Pesaing  

Mengetahui pesaing dan berusaha untuk menyamai atau bahkan 

mengungguli pesaing. 

11. Negara/wilayah geografis 

Sebuah Negara dapat menjadi symbol yang kuat asal memiliki 

hubungan yang erat dengan produknya, bahan dan kemampuan. 

2.4.5 Loyalitas Merek 

2.4.5.1 Pengertian Loyalitas Merek 

 Menurut Mowen dan Minor (2002:108) mendefinisikan loyalitas 

merek sebagai sejauh mana seseorang pelanggan menunjukkan sikap positif 



 
 

 
 

terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tertentu, dan 

berniat untuk terus membelinya di masa depan.  

Loyalitas merek merupakan salah satu ukuran keterkaitan pelanggan 

terhadap sebuah merek. Ukuran ini memberikan gambaran tentang mungkin 

tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk lain, terutama jika 

merek tersebut didapati adanya perubahan baik menyangkut harga ataupun 

atribut lain (Durianto, 2001:16). 

Seorang pelanggan sangat loyal kepada suatu merek tidak akan 

dengan mudah memindahlan pembeliannya ke merek lain, apapun yang 

terjadi dengan merek tersebut. Bila loyalitas pelanggan terhadap suatu 

merek meningkat, kerentanan kelompok pelanggan tersebut dari ancaman 

dan serangan merek produk pesaing dapat dikurangi. Dengan demikian, 

loyalitas merek merupakan salah satu indikator inti dari ekuitas merek yang 

jelas terkait dengan peluang penjualan, yang berarti pula jaminan perolehan 

laba perusahaan dimasa mendatang. 

Loyalitas merek dipengaruhi secara langsung oleh 

kepuasan/ketidakpuasan dengan merek yang telah diakumulasi dalam 

jangka waktu tertentu sebagaimana kesan kualitas produk. Karena empat 

sampai enam kali lebih murah untuk mempertahankan pelanggan lama 

daripada memperoleh yang baru, maka para manajer harus memberi 

prioritas tertinggi pada penciptaan strategi yang membangun dan 

mempertahankan loyalitas merek.  

Pelanggan yang loyal pada umumnya akan melanjutkan pembelian 

merek tersebut walaupun dihadapkan pada banyak alternative merek produk 



 
 

 
 

pesaing yang menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul 

dipandang dari berbagai sudut atributnya. Bila banyak pelanggan dari suatu 

merek masuk dalam kategori ini, berarti merek tersebut memiliki ekuitas 

merek yang kuat. Sebaliknya, pelanggan yang tidak loyal pada suatu merek, 

pada saat melakukan pembelian akan merek tersebut, pada umumnya tidak 

didasarkan karena ketertarikan mereka pada mereknya, tetapi lebih 

didasarkan pada karakteristik produk, harga dan kenyamanan pemakainnya 

maupun berbagai atribut lain yang ditawarkan oleh merek produk 

alternative. Bila sebagian besar pelanggan suatu merek masuk kategori ini, 

berearti kemungkinan ekuitas merek tersebut lemah. 

Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, loyalitas merek 

dapat menjadi aset strategis bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa  

fungsi yang dapat diberikan oleh loyalitas merek terhadap perusahaan: 

a. Mengurangi biaya pemasaran 

b. Meningkatkan perdagangan 

c. Menarik minat pelanggan baru 

d. Memberi waktu untuk merespon ancaman pesaing 

2.4.5.2 Pengukuran Loyalitas Merek 

 Ada dua perspektif utama menyangkut loyalitas merek, yakni 

loyalitas merek sebagai perilaku dan loyalitas merek sebagai sikap. Dengan 

kata lain, loyalitas merek dapat ditinjau dari apa yang dibeli konsumen dan 

bagaimana perasaan konsumen atau sikap terhadap merek tertentu (Fandy, 

2000). 

1. Perspektif Perilaku 



 
 

 
 

Loyalitas merek diartikan sebagai pembelian ulang suatu merek secara 

konsisten oleh pelanggan. Jika setiap kali seorang konsumen membeli 

ulang suatu produk dan konsumen tersebut membeli merek yang sama, 

maka konsumen itu dikatakan pelanggan yang setia pada merek tersebut 

dalam kategori produk bersangkutan. Namun dalam praktek, sedikit 

sekali dijumpai pelanggan yang setia hanya pada satu merek. Oleh sebab 

itu, ada tiga ukuran loyalitas merek perilaku yang banyak digunakan, 

yaitu: 

a. Proporsi Pembelian 

Metode ini merupakan ukuran loyalitas merek yang paling sering 

digunakan dalam studi empiris. Loyalitas diukur dengan prosentase 

tertentu, yaitu jumlah pembelian merek yang paling sering dibeli, 

dibagi dengan total pembelian. Menurut pendekatan ini, semua merek 

yang dibeli dalam kategori produk tertentu ditentukan untuk masing-

masing konsumen dan proporsi pembelian setiap merek diidentifikasi 

(Mowen & Minor, 2002:109). 

b. Ukuran atau Rentetan Pembelian 

Ukuran loyalitas yang lain adalah konsistensi berkaitan dengan urutan 

pembelian dan frekuensi konsumen beralih atau berganti pemasok. 

Ada lima macam pola urutan pembelian (Mowen & Minor, 2002: 

109) yaitu: 

1. Kesetiaan yang tidak terbagi  : AAAAAAAA 

2. Peralihan sewaktu-waktu   : AABAAACAADA 

3. Kesetiaan beralih    : AAAABBBB 



 
 

 
 

4. Kesetiaan yang terbagi   : AAABBBAABBB 

5. Ketidakacuhan Merek   : ABDCBACD 

2.4.5.3 Tingkat Loyalitas Merek 

Terdapat beberapa tingkatan dalam loyalitas merek suatu produk, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Switcher (berpindah-pindah), merupakan tingkatan paling dasar 

dalam loyalitas merek seorang pelanggan. Pada tingkatan ini, 

pembeli tidak loyal atau sama sekali tidak tertarik pada merek 

apapun yang ditawarkan. Biasanya mereka membeli suatu produk 

karena harganya murah. 

2. Habitual Buyer (pembeli yang bersifat kebiasaan), pelanggan 

dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan merek produk yang 

dikonsumsinya atau setidaknya mereka tidak mengalami 

kekecewaan dalam mengkonsumsi merek produk tersebut. 

3. Satisfied Buyer (pembeli yang puas disertai biaya peralihan), 

pembeli merek masuk dalam kategori puas bila mereka 

mengkonsumsi merek tersebut, meski demikian mereka mungkin 

memindahkan pembeliannya ke merek lain dengan menanggung 

biaya peralihan yang terkait dengan waktu, uang, atau resiko kinerja 

sehubungan dengan tindakan mereka beralih merek. 

4. Likes The Brand (menyukai merek), pembeli yang masuk kategori 

ini merupakan pembeli yang benar-benar menyukai merek disertai 

dengan perasaan emosional yang terkait dengan merek tersebut. 

Rasa suka pembeli dilandasi oleh asosiasi yang terkait, misalnya 



 
 

 
 

symbol, rangkaian pengalaman dalam penggunaan sebelumnya baik 

yang dialami pribadi maupun oleh kerabatnya ataupun disebabkan 

oleh kesan kualitas yang tinggi. 

5. Commited Buyer (pembeli yang setia), pembeli yang masuk kategori 

inimerupakan pelanggan setia yang memiliki kebanggaan sebagai 

pengguna merek dan bahkan merek tersebut menjadi sangat penting 

baginya dipandang dari segi fungsinya maupun sebagai suatu 

ekspresi mengenai siapa sebenarnya mereka. Pada tingkatan ini, 

cerminan loyalitas pembeli ditunjukkan oleh tindakan 

merekomendasikan serta mempromosikan merek tersebut kepada 

pihak lain. 

Secara umum, langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk memelihara dan meningkatkan loyalitas merek adalah sebagai berikut: 

a. Diperlukan adanya relationship marketing yang terpadu dari 

perusahaan agar konsumen dapat terpuaskan keinginan dan 

kebutuhannya sehingga loyalitas dapat terjaga. 

b. Memberi imbalan atas loyalitas pelanggan 

c. Memberi pelayanan ekstra pada pelanggan. 

d. Menciptakan biaya perlaihan yang tingi yang mampu menyulitkan 

konsumen untuk berpindah merek. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang 

mempunyai kedekatan dalam hal ruang lingkup dan beberapa variabel 

penelitiannya dengan penelititan yang dilakukan ini. 



 
 

 
 

2.5.1 Chris A. Myers (2003) 

 Penelitian ini berjudul Managing Brand Equity: A Look at The 

Impact of Attributes. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengukur 

ekuitas dari sebuah merek dan untuk mengetahui pengaruh dari ekuitas merk 

dan atributnya terhadap pemilihan merek. Penelitian ini dilakukan di bagian 

selatan USA. Adaptive Conjoint Analisys digunakan untuk  mengukur 

pengaruh dari ekuitas merek. Objek dari penlitian ini adalah minuman 

ringan seperti Coke, Pepsi, Sprite, dan 7-Up.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa antara ekuitas merek dan pemilihan 

merek mempunyai hubungan yang kuat. Merek dengan pangsa pasar yang 

lebih besar secara subtansial menghasilkan ekuitas merek yang lebih tinggi. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa atribut yang tidak terlihat mungkin 

memberi konstribusi lebih terhadap ekuitas merek daripada atibrut yang 

terlihat pada produk yang mempunyai keterlibatan rendah. 

2.5.2 Eda Atilgan, Safak Aksoy, dan Serkan Akinci (2003) 

 Penelitian yang dilakukan berjudul Determinants of the Brand 

Equity. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel 

pada ekuitas merek. Lebih khususnya untuk mengukur bagaimana kesan 

konsumen terhadap pengaruh variabel ekuitas merek.  

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari mahasiswa 

yang ada Turki. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel 

kesan kualitas, loyalitas merek, asosiasi merek, dan kesadaran merek 

sebagai variabel bebas serta ekuitas merek sebagai variabel terikat. 



 
 

 
 

Structural Equation Modelling (SEM) digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengukur hubungan keterkaitan tiap variabel yang diteliti.  

Hasil penelitian ini menunjukkan dari keempat variabel yang diteliti hanya 

variabel loyalitas merek yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

ekuitas merek. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kesan kualitas, asosiasi 

merek dan kesadaran merek tidak berpengaruh langsung secara signifikan 

terhadap ekuitas merek. 

2.5.3 Woo Gon Kim and Hong-Bumm Kim (2004) 

 Judul penelitian ini adalah Measuring Customer-based Restaurant 

Brand Equity. Tujuan dari penelitian ini adalah  mengukur hubungan antara 

ekuitas merek dengan kinerja perusahaan (restoran). Subyek dari penelitian 

ini adalah konsumen yang berada di tempat perbelanjaan di kota Seoul, 

Korea. Tujuh perusahaan yang diukur dalam penelitian ini adalah 

McDonald, Burger King, Hardee, Jakob, KFC, Lotterria dan Popeye. 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah loyalitas merek, 

kesan kualitas, brand image, dan kesadaran merek. Sedangkan performa 

perusahaan sebagai variabel terikat. 

 Untuk mengukur hubungan antara ekuitas merek dengan performa 

perusahaan, penelitian ini menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ekuitas merek memiliki korelasi yang kuat terhadap 

peforma perusahaan (R=0.775). Hasil penelitian dari keempat variabel dari 

ekuitas merek untuk ketujuh perusahaan, menunjukkan bahwa McDonald 

memiliki ekuitas merek paling tinggi, kemudian KFC diperingkat kedua, 

Burger King, Lotteria, Popeye, Jokob, dan yang terakhir Hardee.  



 
 

 
 

2.5.4 Laurens M. Sloot, Peter C. Verhoef, Philip Hans Franses. (2005) 

 Judul penelitian yang dilakukan adalah The Impact of Brand Equity 

and The Hedonic Level of Products on Consumer Stock-out Reactions. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek dan 

tingkat kesenangan produk terhadap reaksi konsumen jika barang yang akan 

dibeli tidak ada. Data dari penelitian ini diambil dari pelanggan beberapa 

supermarket yang berada di Belanda.  

 Variabel bebas yang dipakai dalam penelitian ini adalah berganti 

toko, berganti barang, penundaan, pembatalan, pergatian kategori, dan 

pergantian merek. Sedangkan sebagai variabel terikatnya adalah ekuitas 

merek dan tingkat kesenangan produk.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli pada merek berekuitas 

rendah lebih memilih untuk berganti merek (51%) dari pada pembeli pada 

merek berkuitas tinggi (26%). Pembeli pada merek berekuitas tinggi lebih 

memilih untuk berganti toko (25%).  

2.5.5 Ravi Pappu, Pascale G. Quester, dan Ray W. Cooksey (2005) 

Judul penelitian yang dilakukan adalah Consumer-Based Brand 

Equity and Country-of-origin Relationship. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menguji dan menjelaskan hubungan potensial diantara negara asal 

produk dibuat dan  ekuitas merek. Pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan survey di beberapa pusat perbelanjaan di Australia. Perbedaan 

pada ekuitas merek dianalisa dengan negara asal merek dibuat dan kategori 

produk diukur dengan menggunakan multivariate analysis of variance 

(MANOVA). Manova digunakan untuk mengukur 4 variabel (kesadaran 



 
 

 
 

merek, asosiasi merek, kesan kualitas, dan loyalitas merek) yang dihitung 

dengan cara merata-rata skor pada item setiap variabel sebagai variabel 

terikat. Sedangkan negara asal produk dibuat (Japan, Cina, dan Malaysia) 

dan kategori produk  merupakan variabel bebas yang digunakan dalam 

Manova. 

 Hasil dari Manova mengindikasikan bahwa negara asal produk 

dibuat(3,4%) dan kategori produk (4,4%) terlihat kecil, tetapi itu merupakan 

proporsi yang signifikan terhadap variabel ekuitas merek. Hal itu berarti,  

bahwa variabel terikat yang terdiri dari 4 variabel ekuitas merek mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan negara asal produk dibuat sehingga, 

negara asal merupakan variabel penting yang dapat mempengaruhi  ekuitas 

dari merek.  

2.5.6 Shu-Hsien Liao, Retno Widowati PA, dan Da-Chian Hu  

 Penelitian ini berjudul Study Of The Relationship Between Brand 

Awareness, Brand Association, Perceived Quality, And Brand Loyality. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan langsung maupun tidak 

langsung diantara atribut ekuitas merek (kesadaran merek, asosiasi merek, 

kesan kualitas dan loyalitas). Objek dari penelitian ini adalah  pelanggan 

McDonald di Taiwan yang datang berkunjung sedikitnya 4 kali dalam 

sebulan.  

 Penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation Modelling 

(SEM)  yang dihitung dengan LISREL. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah asosiasi merek merupakan variabel yang paling penting dalam 

mempengaruhi loyalitas merek. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan 



 
 

 
 

langsung positif diantara kesadaran merek berpengaruh terhadap asosiasi 

merek, dan asosiasi merek berpengaruh terhadap kesan kualitasn dan 

loyalitas merek.  

 

 

 

2.5.7 Sri Wahjuni Astuti & I Gede Cahyadi  

 Judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap 

Rasa Percaya Diri Pelanggan di Surabaya Atas Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Honda. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat 

seberapa besar pengaru ekuitas merek terhadap rasa percaya diri pelanggan.  

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran 

merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek sebagai variabel 

bebas. Sedangkan  rasa percaya diri pelanggan atas keputusan pembelian 

sepeda motor Honda sebagai variabel terikat.  

 Hasil dari analisis regresi berganda diketahui bahwa koefisien 

regresi masing-masing variabel bebas bertanda positif. Hasil ini juga 

menunjukkan bahwa merek yang terkenal dengan tingkat kesadaran merek 

yang tinggi dapat menyebabkan pelanggan memiliki rasa percaya diri atas 

keputusan yang dibuat. 

2.6 Kerangka Konsep Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian hubungan (asosiatif) kausal 

sehubungan untuk mencari pengaruh antara variabel-variabel melalui 

pengujian hipotesis dari data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan 

mengenai keadaan dan status dari subyek yang sedang dipelajari. Dalam 



 
 

 
 

penelitian ini, pengujian hipotesis merupakan pengaruh antara dua variabel 

atau lebih yang difokuskan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh 

antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

Keterangan : 

   = pengaruh secara parsial 

   = pengaruh secara simultan 

 Kerangka konsep penelitian menjelaskan hubungan antara konsep-

konsep yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini merek dapat 

menumbuhkan loyalitas. Menurut Rangkuti (2004:44) apabila para 

konsumen beranggapan bahwa merek tertentu secara fisik berbeda dari 

merek pesaing, citra merek tersebut akan melekat secara terus-menerus 

sehingga dapat membentuk kesetiaan merek tertentu yang disebut dengan 

loyalitas.  

2.7 Kerangka Penelitian 
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Kesadaran Merek (X1) 

Kesan Kualitas (X2) 

Asosiasi Merek (X3) 



 
 

 
 

Suatu kerangka berfikir memberikan penjelasan sementara terhadap 

gejala yang menjadi masalah (obyek) penelitian. Dalam penelitian ini alur 

pikiran yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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Proses dari penelitian ini dimulai dengan peneliti ingin melihat lebih 

jauh loyalitas merek dari sudut kesadaran merek, kesan kualitas, dan 

asosiasi merek. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

kesadaran merek, kesan kualitas, dan asosiasi merek terhadap loyalitas 

merek ini, peneliti diharuskan mengetahui dan memahami secara teoritis 

kemudian menghubungkan bahasan tersebut dengan teori yang ada. 

Berdasarkan landasan tinjauan pustaka yang dikemukakan dalam penelitian 

ini baik berupa teori maupun dari tinjauan penelitian terdahulu, peneliti 

merumuskan masalah yang kemudian menentukan lokasi penelitian di 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dengan meneliti 

mahasiswa yang memiliki notebook Acer. Dari seluruh populasi seluruh 

mahasiswa yang memiliki notebook Acer kemudian peneliti mengambil 

sampel untuk dijadikan responden penelitian. 

Selanjutnya peneliti melakukan pengujian hipotesis mengenai 

dugaan sementara terhadap konsep-konsep yang telah dibuat dengan 

menggunakan uji regresi berganda. Hasil yang diperoleh ini dapat dikatakan 

sebagai hasil penelitian. Bagaimana pengaruh kesadaran merek, kesan 

kualitas, dan asosiasi merek terhadap loyalitas merek notebook Acer. 

2.8 Hipotesis  

 Menurut Marzuki (2005:35) hipotesis penelitian merupakan jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian atau kesimpulan-kesimpulan teoritis 



 
 

 
 

yang diperoleh dari telaah pustaka dan suatu hipotesa yang selalu 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan antara dua 

variabel atau lebih (Singarimbun dan Effendi, 1993:43). Dalam penelitian 

ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

 Menurut Umar (2003:80), hipotesis adalah suatu pernyataan yang 

kedudukannya belum sekuat profisi atau dalil, yang berfungsi sebagai 

pegangan sementara atau jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya di dalam kenyataan (empirical verification), percobaan 

(experimentation) atau praktek (implementation). Berdasarkan rumusan 

masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis 

yang dapat dirumuskan adalah: 

H01: Diduga tidak terdapat pengaruh secara parsial dari variabel 

kesadaran merek (X1), kesan kualitas (X2), dan asosiasi merek (X3) 

terhadap loyalitas merek (Y) notebook merek Acer oleh responden di 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Ha1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel kesadaran merek (X1), kesan kualitas merek (X2), dan 

asosiasi merek (X3), terhadap loyalitas merek (Y) notebook merek 

Acer oleh responden di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

H02 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara simultan dari variabel 

kesadaran merek (X1), kesan kualitas (X2), dan asosiasi merek (X3) 

terhadap loyalitas merek (Y) notebook merek Acer oleh responden di 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 



 
 

 
 

Ha2 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara simultan dari variabel 

kesadaran merek (X1), kesan kualitas (X2), dan asosiasi merek (X3) 

terhadap loyalitas merek (Y) notebook merek Acer oleh responden di 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

H03 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang dominan dari variabel 

asosiasi merek (X3) terhadap loyalitas merek notebook merek Acer 

oleh responden di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Ha3: Diduga terdapat pengaruh yang dominan dari variabel asosiasi 

merek (X3) terhadap loyalitas merek notebook merek Acer oleh 

responden di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Menurut 

Singarimbun dan Sofian Effendi (2006:5), eksplanatory research yaitu 

penelitian dengan melakukan pengumpulan data sedemikian rupa untuk 

menjelaskan hubungan sebab akibat kausal antara variabel-variabel melalui 

pengujian hipotesa sehingga memungkinkan diperoleh suatu kesimpulan. 

Diharapkan setelah melakukan pengujian hipotesis ini dapat menjelaskan 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan 

maupun parsial. 

3.2.  Ruang Lingkup Penelitian 

      Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti harus membuat suatu 

batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan agar 

penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, 

ruang lingkupnya dibatasi pada ekuitas merek  yang terdiri dari kesadaran 



 
 

 
 

merek, kesan kualias merek, dan asosiasi merek serta bagaimana 

pengaruhnya terhadap loyalitas merek notebook Acer. Penelitian dilakukan 

pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang 

masih aktif terdaftar pada semester genap 2008/2009 yang memiliki 

notebook merek Acer. 

 

 

3.3.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang jalan MT. Hariyono no.165 Malang. Pemilihan lokasi 

penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa Universitas Brawijaya 

Malang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terbesar di 

Malang. 

3.4.  Populasi dan Sampel 

3.4.1.  Populasi 

      Populasi menurut Singarimbun dan Effendi (2006:152) adalah 

jumlah keseluruhan dari analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Sedangkan 

menurut Sekaran (2004:121) menyebutkan populasi mengacu pada 

keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek atau 

objek penelitian yang akan diteliti dan memiliki karakteristik tertentu, yang 

dijadikan sebagai bahan penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang masih 



 
 

 
 

aktif terdaftar pada semester genap 2008/2009 yang menggunakan notebook 

merek Acer. 

      Populasi dari penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan 

alasan-alasan tertentu, antara lain mempertimbangkan bahwa segmen pasar 

notebook merek Acer saat ini adalah dari berbagai tingkatan. Mahasisiwa 

merupakan sasaran pangsa pasar notebook merek Acer yang potensial. 

Dengan menerapkan gabungan tampilan desain serta teknologi yang 

berkualitas diharapkan mampu menarik minat konsumen khususnya 

mahasiswa. 

      Beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan dipilihnya Mahasiswa 

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang masih aktif 

terdaftar pada semester genap 2008/2009 yang menggunakan notebook Acer 

sebagai populasi dikarenakan mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi 

banyak beraktifitas di kampus menggunakan notebook baik itu pada 

kegiatan perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan lain yang terdapat di 

Fakultas. 

      Di bawah ini adalah jumlah mahasiswa S1 per jurusan Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya yang masih aktif terdaftar pada semester 

genap 2008/2009. 

Tabel 3.1 

Jumlah Mahasiswa Per Jurusan 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Jurusan/Program Jumlah Mahasiswa 

S1 Akuntansi 1497  Mahasiswa 

S1 Manajemen 1443  Mahasiswa 



 
 

 
 

S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 811  Mahasiswa 

Jumlah Mahasiswa seluruh Jurusan 3751  Mahasiswa 

Sumber : Siska FE , 2009 

3.4.2.  Sampel 

      Singarimbun dan Sofian Effendi (2006:149) menyebutkan bahwa 

dalam suatu penelitian yang menggunakan metode survei, tidaklah selalu 

perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi karena disamping 

memakan biaya yang sangat besar juga membutuhkan waktu yang lama. 

      Adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga membuat seorang 

peneliti tidak mungkin untuk melakukan penelitian terhadap keseluruhan 

populasi yang ada, oleh karena itu perlu dilakukan pengambilan sampel agar 

bisa mewakili populasi yang diinginkan. 

      Menurut Arikunto (2002:109), sampel adalah merupakan sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Malhotra (2005:364), 

sampel adalah subkelompok elemen populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dalam studi. Dalam penelitian ini, untuk menentukan jumlah 

sampel digunakan rumus Slovin seperti yang dikemukakan oleh Umar 

(2004:78), yaitu : 

 

 

 

Keterangan :  n =    Sampel 

                                     N =    Populasi 
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                                     e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena 

kesalahan sampel yang masih dapat 

ditolerir sebesar 0.1 

      Dari rumus di atas, dilakukan perhitungan untuk mencari jumlah 

sampel, yaitu: 

responden orang 97 menjadi dibulatkan 4,97   

51,38

751.3

   

})1,0(751.31{

751.3

n

2









 

      Berdasarkan perhitungan di atas, dalam penelitian ini sampelnya 

adalah 97 responden.  

3.5.  Teknik Pengambilan Sampel 

      Penelitian mengenai pengaruh kesadaran merek, kesan kualitas, dan 

asosiasi merek terhadap loyalitas merek produk notebook Acer ini 

dilaksanakan dengan menggunakan non-probability sampling (penarikan 

sampel secara tidak acak). Dalam penggunaan nonprobability sampling ini, 

pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman seseorang dijadikan 

pertimbangan untuk menentukan anggota populasi yang akan dipilih sebagai 

sampel. 

      Nonprobability sampling yang digunakan adalah convenience 

sampling dan purposive sampling. Menurut Winardi (1991:229) dalam 

convenience sampling, periset diberikan hak untuk memilih anggota-

anggota populasi termudah darimana peneliti dapat mencapai informasi 



 
 

 
 

yang diperlukan. Kemudian menurut Sekaran (2004:136) menyebutkan 

purposive sampling adalah pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada 

jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, 

entah karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya, atau memenuhi 

beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

      Dari tabel 3.1 di atas diketahui jumlah populasi seluruh mahasiswa 

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang masih aktif 

terdaftar pada semester genap 2008/2009 sebanyak 3751 orang, yang terdiri 

dari tiga jurusan. Untuk itu peneliti menggunakan metode purposive 

sampling dimana pengambilan sampel bersifat tidak acak melainkan dipilih 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, antara lain : 

1. Sampel yang dipilih adalah mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang yang masih aktif terdaftar pada 

semester genap 2008/2009. 

2. Sampel yang diambil dari mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang adalah mahasiswa yang pernah 

memiliki notebook Acer. 

3.6.  Teknik Pengumpulan Data 

      Beberapa teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Wawancara 

Menurut Arikunto (2002:128) wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi 

dari terwawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara 



 
 

 
 

mengadakan wawancara secara langsung antara peneliti dengan pihak 

responden untuk memperoleh keterangan dan informasi yang dapat 

menunjang penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

sebatas tanya jawab antara peneliti dengan responden. 

2. Kuesioner 

Menurut Arikunto (2002:128) kuesioner adalah sejumlah pernyataan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan memberikan dan 

menyebarkan daftar pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian kepada responden. 

3.7.  Jenis Data 

      Penelitian ini menggunakan data yang menurut jenisnya dibedakan 

menjadi dua, yaitu : menurut Umar (2004:42) data primer dan data skunder 

adalah  

1. Data Primer 

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh dari responden 

melalui wawancara dan pengamatan langsung dari sumber yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner 

kepada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang 

masih aktif terdaftar pada semester genap 2008/2009. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh 



 
 

 
 

pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. 

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh lewat artikel di internet 

dan dari pihak-pihak yang memberikan data penunjang yang dibutuhkan 

peneliti. 

 

3.8.  Konsep,Variabel, Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

3.8.1.  Konsep dan Variabel 

 Konsep merupakan definisi yang bersifat abstrak yang 

mengambarkan suatu obyek penelitian tertentu. Oleh karena sifatnya yang 

abstrak, agar suatu konsep dapat diteliti maka harus dioperasionalkan 

dengan cara menjabarkannya menjadi variabel-variabel tertentu.   

 Variabel merupakan sesuatu yang mempunyai variasi nilai (Masri 

Singarimbun, 1995:42). Dapat dikatakan bahwa variabel merupakan suatu 

istilah atau definisi yang mempunyai variabel nilai untuk menggambarkan 

secara abstrak mengenai obyek penelitian. Dari teori yang telah dijelaskan 

pada bagian sebelumnya, diperoleh dua konsep  dalam penelitian ini, yaitu 

konsep ekuitas merek  dan konsep keputusan pembelian konsumen 

      Dalam melaksanakan penelitian terdapat dua variabel, yaitu : 

a. Variabel bebas (X) yaitu ekuitas merek  yang terdiri dari kesadaran 

merek (X1), kesan kualitas merek  (X2), dan asosiasi merek (X3). 

b.  Variabel terikat (Y) yaitu loyalitas merek terhadap notebook merek 

Acer. 

3.8.2 Definisi Operasional 



 
 

 
 

      Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dapat menentukan 

apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan ataukah diperlukan 

prosedur pengukuran yang baru. 

Di bawah ini adalah definisi operasional masing-masing variabel : 

a. Variabel Bebas 

1. Kesadaran merek (X1) 

Yang dimaksud dengan kesdaran merek pada penelitian ini adalah 

kekuatan sebuah merek dalam pikiran (ingatan) pelanggan, dengan 

indikator: 

(X1.1) kemampuan pelanggan mengenali logo Notebook Acer 

(X.1.2) kemampuan pelanggan mengingat model varian notebook 

Acer 

2. Persepasi Kualitas Merek (X2) 

Yaitu kesan pelanggan terhadap atribut notebook Acer, dengan 

indikator: 

(X2.1) Kesan pelanggan terhadap kenyamanan pemakaian notebook 

Acer 

  (X2.2) Kesan pelanggan terhadap keandalan notebook Acer 

(X2.3) Kesan pelanggan terhadap ketahanan notebook Acer 

(X2.4) Kesan pelanggan terhadap jaringan layanan perbaikan dan 

suku cadang notebook Acer 

(X2.5) Kesan pelanggan terhadap penampilan notebook Acer sebagai 

produk yang berkualitas 



 
 

 
 

3. Asosiasi Merek (X3) 

Yaitu hal yang berkaitan dengan ingatan pelanggan mengenai merek, 

yang dapat dirangkai sehingga membentuk citra merek di dalam 

pikiran pelanggan, yang diukur dengan indikator: 

(X3.1) Notebook Acer adalah notebook dengan inovasi desain 

model dan teknologi 

 (X3.2) Notebook Acer adalah notebook yang mudah perawatannya 

 (X3.3) Notebook Acer adalah notebook yang terkenal mereknya 

(X3.4) Notebook Acer diproduksi oleh perusahaan yang 

kredibilitasnya tinggi 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah loyalitas merek terhadap 

produk notebook merek Acer 

Loyalitas Merek (Y) 

Yaitu kemungkinan pelanggan untuk terus menggunakan merek 

Acer, kemungkinan untuk merekomendasi orang lain agar 

menggunakan notebook merek Acer, dan tidak terpengaruh oleh 

promosi notebook merek lain, yang diukur dengan indikator: 

(Y1) Kemungkinan pelanggan untuk terus menggunakan notebook 

merek Acer 

(Y2) Kemungkinan pelanggan untuk merekomendasikan notebook 

merek Acer kepada orang lain 

(Y3) Kemungkinan pelanggan tidak terpengaruh oleh promosi 

notebook merek lain 



 
 

 
 

Tabel 3.2 

Konsep, Variabel, Indikator, dan Item Pernyataan 

 

Konsep Variabel Indikator Item 

Ekuitas 

merek  

Kesadaran 

merek 

(X1) 

kekuatan sebuah 

merek dalam 

pikiran (ingatan) 

pelanggan 

(X1.1) kemampuan pelanggan 

mengenali logo Notebook 

Acer 

(X.1.2) kemampuan 

pelanggan mengingat model 

varian notebook Acer 

 

Kesan 

kualitas 

merek 

(X2) 

kesan pelanggan 

terhadap atribut 

notebook Acer 

(X2.1) Kesan pelanggan 

terhadap kenyamanan 

pemakaian notebook Acer 

 (X2.2) Kesan pelanggan 

terhadap keandalan notebook 

Acer 

(X2.3) Kesan pelanggan 

terhadap ketahanan notebook 

Acer 

(X2.4) Kesan pelanggan 

terhadap jaringan layanan 

perbaikan dan suku cadang 

notebook Acer 

(X2.5) Kesan pelanggan 

terhadap penampilan 

notebook Acer sebagai produk 

yang berkualitas 

Asosiasi 

merek 

(X3) 

ingatan 

pelanggan 

mengenai merek, 

yang dapat 

dirangkai 

sehingga 

membentuk citra 

merek di dalam 

pikiran pelanggan 

(X3.1) Notebook Acer adalah 

notebook dengan inovasi 

desain model dan teknologi 

(X3.2) Notebook Acer adalah 

notebook yang mudah 

perawatannya 

(X3.3) Notebook Acer adalah 

notebook yang terkenal 

mereknya 

(X3.4) Notebook Acer 

diproduksi oleh perusahaan 

yang kredibilitasnya tinggi 



 
 

 
 

 Loyalitas 

Merek 

(Y) 

kemungkinan 

pelanggan untuk 

terus 

menggunakan 

merek Acer 

(Y1) Kemungkinan pelanggan 

untuk terus menggunakan 

notebook merek Acer 

(Y2) Kemungkinan pelanggan 

untuk merekomendasikan 

notebook merek Acer kepada 

orang lain 

(Y3) Kemungkinan pelanggan 

tidak terpengaruh oleh 

promosi notebook merek lain 

3.8.3.  Skala Pengukuran 

      Setiap instrumen mempunyai skala pengukuran. Menurut Sugiono 

(2003:84), skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada 

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut apabila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. 

      Pada penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

likert. Menurut Sugiono (2003:87), skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan kesan seseorang atau kelompok. Cara pengukuran skala 

likert ini adalah dengan menghadapkan responden pada sebuah pertanyaan 

dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban. 

      Untuk tujuan analisis, maka ditetapkan jawaban dari responden dan 

masing-masing dari responden mendapatkan skor yang terbagi dalam 

kategori penelitian, yaitu seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.3 

Skala Pengukuran 

No. Jawaban Skor 

1. 

2. 

Sangat setuju (SS) 

Setuju (S) 

5 

4 



 
 

 
 

3. 

4. 

5. 

Netral 

Tidak setuju (TS) 

Sangat tidak setuju (STS) 

3 

2 

1 

Sumber : Sugiono (2003:87) 

 

 

 

3.9.  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.9.1.  Uji Validitas 

      Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002:144). Suatu 

instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

      Untuk menghitung korelasi masing-masing pertanyaan dapat 

digunakan rumus teknik korelasi product moment yang dikemukakan oleh 

Arikunto (2002:146). Apabila nilai koefisien korelasi masing-masing item 

mempunyai nilai yang signifikan di atas 0,3 maka item yang digunakan 

dalam instrumen penelitian tersebut adalah valid. Sebaliknya jika nilai 

koefisien korelasi masing-masing item mempunyai nilai signifikan di bawah 

0,3 maka item yang digunakan dalam intrumen penelitian tersebut tidak 

valid (Sugiono, 2002:106). Menurut Arikunto (2002:146) uji validitas dapat 

dicari dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 



 
 

 
 

r = Koefisien korelasi. 

n =  Banyaknya sampel. 

X =  Skor item/pernyataan atau variabel bebas. 

Y =  Total skor item/pernyataan atau variabel terikat. 

 

 

3.9.2.  Uji Reliabilitas 

      Reliabilitas merupakan tingkat keandalan suatu alat ukur. Suatu alat 

ukur dikatakan andal apabila dapat memberikan hasil yang sama pada 

pengukuran berulang kali. Alat ukur yang reliabel adalah alat ukur yang 

konsisten. Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Jika Alpha Cronbach lebih 

besar dari 0,6 maka item tersebut dinyatakan reliabel, sedangkan jika Alpha 

Cronbach lebih kecil dari 0,6 maka item tersebut dinyatakan tidak reliabel 

(Sekaran, 2004:192). 

      Uji reliabilitas data menggunakan pendekatan Alpha dengan rumus 

sebagai berikut (Arikunto, 2002:171) : 
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dimana : 

11r           = Reliabilitas instrumen 

k       =  Banyak butir pertanyaan 

 2

b  = Jumlah varians butir 



 
 

 
 

2

t       =    Varians total 

3.10.  Uji Asumsi Klasik 

3.10.1.  Uji Multikolinieritas 

      Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Imam Ghozali, 

2006:91). Multikolinieritas berarti bahwa antar variabel bebas atau variabel 

terikat yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau 

mendekati sempurna. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat 

dilihat dari Variance Inflation Faktor (VIF) dan nilai tolerance melalui 

program SPSS. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 

10 maka terjadi multikolinieritas. Dan sebaliknya apabila VIF < 10 maka 

tidak terjadi multikolinieritas (Imam Ghozali, 2006:91). 

3.10.2.  Uji Heteroskedastisitas 

      Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain.  Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut Heteroskedastisitas. Menurut Imam Ghozali (2006:105) bahwa 

heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi 

ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 



 
 

 
 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah terprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Imam Ghozali (2006:105) 

menyatakan bahwa : 

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan setelah terjadi heteroskedastisitas, dan 

 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

      Disamping itu, terdapat pula cara lain untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser pada program 

SPSS (Imam Ghozali, 2006:108). Menurut Gujarati dalam Imam Ghozali 

(2006:108) menyatakan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap 

variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dan apabila 

probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka model 

regresi tersebut tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

3.10.3.  Uji Normalitas 

      Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik 

adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 



 
 

 
 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya, dengan dasar pengambilan keputusan 

(Imam Ghozali, 2006:112) antara lain: 

 Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan 

 Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

3.11. Analisis Data Kuatitatif 

Data-data yang berbentuk angka dianalisis dengan menghitung, 

membandingkan, dan mengaplikasikan ke dalam perhitungan kuantitatif 

yang sesuai, yaitu: 

3.11.1.  Regresi Berganda 

      Perhitungan regresi berganda ini menggunakan program SPSS 

dengan tujuan untuk memprediksi besarnya pengaruh variabel bebas yang 

terdiri dari kesadaran merek, kesan kualitas merek, dan asosiasi merek 

terhadap variabel terikat yaitu loyalitas merek terhadap produk notebook 

Acer, adapun rumusnya menurut Sugiono (2003:211) sebagai berikut : 

nn2211 X b...X bX b  Y   

Keterangan :  Y  =  Nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 

                       α  =  Bilangan konstanta sebagai titik potong 

                       b  =  Koefisien regresi 

                       X =  Variabel bebas 



 
 

 
 

     Maka didapatlah persamaan regresi berganda yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini, yaitu : 

eX bX bX b  Y 332211   

Keterangan :            

Y   =  Loyalitas Merek 

α    =  Bilangan konstanta sebagai titik potong 

b    =  Koefisien regresi 

1X  =  Kesadaran Merek  

2X  =  Kesan Kualitas Merek 

3X  =  Asosiasi Merek 

℮    =  Error item (variabel lain tidak dijelaskan) 

3.12.  Pengujian Hipotesis 

3.12.1.  Uji F 

      Uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. 

      Seperti yang dikemukakan Sugiono (2003:190) dengan rumus : 

1)-k-(n / )R-(1

k / R

  F

2

2

  

Keterangan :  F   =  hitungF  yang selanjutnya dibandingkan dengan tabelF  

      
2R  =  Koefisien determinasi 

       n    =  Jumlah sampel 

       k    =  Jumlah variabel bebas 

3.12.2.  Uji t 



 
 

 
 

      Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

bebas secara individual terhadap variabel terikat. Menurut Sugiono 

(2003:184) uji t dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

2r-1

2-nr 

 t   

Keterangan :  t  =  hitungt  yang selanjutnya dikonsultasikan dengan tabelt  

       r  =  Korelasi persial yang ditemukan 

       n  =  Jumlah sampel 

3.13  Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi berganda atau R Square (R
2
) digunakan untuk 

mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel 

bebas (X1, X2, dan X3) pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke 

dalam model (Singgih Santoso, 2001:318). 

Adapun bentuk  persamaan R
2
 secara umum dapat dirumuskan: 

2

1

2221112 .....

y

xybxybxyb
R kkk

  

Keterangan :  R
2
 = Koefisien Determinasi 

   y = variabel terikat 

   x = variabel bebas 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran umum ACER 

Sejak didirikan tahun 1976, ACER telah berhasil mematahkan 

penghalang antara manusia dan teknologi. Memusatkan pemasaran produk 

IT di seluruh dunia, ACER termasuk no. 3 untuk penjualan PC dan no. 2 

untuk notebook di seluruh dunia, dan yang paling cepat berkembang 

diantara lima perusahaan besar lainnya. Bisnis yang mendukung dan 

menguntungan yang sedang dilanjutkan oleh ACER, dengan menjalin 

kerjasama antara perusahaan Gateway dan Packard Bell berhasil 

menguatkan kehadiran ACER di AS, dan meningkatkan posisinya di Eropa. 

Perusahaan ACER memperkerjakan 5000 orang di seluruh dunia. Pada 

tahun 2007 pendapatan perusahaan mencapai US$14.07 mliar. Selama 30 

tahun membuat sejarah di industry IT menunjukkkan bahwa ACER berjalan 

di arah yang tepat. Strategi jangka panjang yang berfokus pada R&D dan 

pemasaran produk menghasilkan pondasi perusahaan yang kuat dan siap 

untuk bersaing. 

4.1.1 Sejarah Acer 



 
 

 
 

1976-198: Komersialisai Teknologi Microprocessor 

Acer didirikan pada tahun 1976 dengan nama Multitech, yang 

berfokus pada perdagangan dan desain produk. Di tahun 1981, alat 

penghitung MicroProfessor diluncurkan. Ukurannya kira-kitra sebesar 

kamus dan berbiaya di bawah 100 US$, Micro-Professor adalah kesuksesan 

instan. Kemudian perusahaan tersebut terus berjalan dan mengembangkan 

computer kompatibel IBM pertama. 

1987-1995: Membangun Merek Terkenal dan Mendunia 

Di tahun 1987, Multitech secara formal menjadi terkenal dengan 

sebutan Acer, yang menandai awal mula usaha Acer dalam menciptakan 

nama merek yang kuat. Perusahaan berkembang menjadi merek PC terbesar 

ke-8 di dunia. Di tahun 1991, Acer mengenalkan ChipUp, solusi upgrade 

CPU yang pertama. Peluncuran AcerPAC (Personal Activity Center) yang 

membawa multimedia ke PC. AcerPAC memadukan telepon terpasang, 

faksimili, modem data, beker, pesawat radio AM/FM, sistem stereo 

campuran delapan channel, drive CD-ROM dan host aplikasi yang sudah 

dimuat sebelumnya. Pada bulan September 1995, Acer Aspire mengubah 

perusahaan terebut dari pengusaha pabrik PC tanpa nama menjadi 

trendsetter (penentu trend) diantara kaum pecinta industri. Dengan 

rancangan terobosannya, Aspire segera mencapai kesuksesannya dan 

mencapai hampir dua kali lipat penjualan Acer Amerika di kuarter ke-1 

tahun 1995. 

1996-2000: Menawarkan Teknologi Baru Bagi Setiap orang, Dimana 

Aja 



 
 

 
 

Di tahun 1996, Acer mengenalkan Nuovo notebook PC, yang 

meliputi sistem manajemen kekuatan inovatif, Heuristis Power Management 

(HPM), yang dapat mempelajari perilaku khusus pengguna, dan kemudian 

menyebarkan kekuatan. Acer menyebut teknologi barunya sebagai 

“Kekuatan Permintaan”. Di tahun 1997, perusahaan tersebut memperoleh 

Divisi Notebook Texas Instrument. Selama peringatan har ulang tahun 

perusahaan yang ke-20, tahap pengembangan yang ketiga diluncurkan, yang 

mencakup tujuan dasar untuk inovasi teknologi dan penyerdehanaan 

operasi. Di akhir tahun 2000, Acer  mengumumkan keputusannya untuk 

memutar operasi pabrikasi.  

2001-2007 : Dari Pabrikasi ke Layanan 

Di tahun 2001, Acer memakai identitas perusahaan yang baru untuk 

melambangkan komitmennya guna mempertinggi kehidupan manusia 

melalalui teknologi. Tahun berikutnya, Acer Aspire diluncurkan, 

membawakan standar PC rumah yang baru ke arena PC global. Di tahun 

2003, generasi Paltform Teknologi Pemberdayaan yang berikutnya 

diluncurkan, menggabungkan hardware, software  dan layanan untuk 

meneydiakan teknologi yang mudah dipakai. Di tahun 2006, Acer 

merayakan hari ulang tahunnya yang ke-30 dengan menjadi merek notebook 

no. 3 dan desktop no. 4 di dunia. Di tahun 2007, Acer menempurnakan 

pencapainnya Gateway dan Packard Bell, menyelesaikan jejak perusahaan 

global. 

(2008)   pencapaian terakhir, Acer telah menerapkan strategi multi-

merek yang memanfaatkan kesadaran positif bahwa perusahaan kelompok 



 
 

 
 

tersebut (Acer, Packard Bell, Gateway dan EMachines) telah berkembang 

sepanjang waktu dengan basis pelanggan unik mereka, oleh karenanya 

mempertahankan identitas dan kepribadian merek masing-masing.  

 

 

4.1.2 Penghargaan yang Diraih Acer 

 Berikut ini merupakan beberapa penghargaan yang pernah diraih 

oleh Acer sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang IT : 

 Acer mendapat “Gold” Superbrand computer di Asia selama tujuh 

tahun berturut-turut. 

Pada tahun 2005, Reader`s Digest Superbrand melakukan survei 

terhadap konsumen di Asia. Konsumen disuruh memilih nama merek 

pilihan mereka dalam berbagai kategori. Acer juga mendapat peringkat 

teratas di Hon Kong, Malaysia, Thailand dan Taiwan. 

 Acer TraveMate 3000 memenangkan penghargaan Red Dot untuk 

categori dsesain produk. 

Acer TavelMate 3000 telah memenangkan salah satu penghargaan 

paling dicari di dunia. Penghargaan itu disampaikan oleh Desain 

Zentrum Nordrhein Wesfalen di Jerman dan merupakan pengakuan 

dunia terhadap Acer yang berkualitas tinggi. 

4.2 Karakteristik Responden 

Setelah melakukan penelitian terhadap responden, yaitu pelanggan 

notebook Acer, maka dapat didekripsikan sebagai berikut: 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 



 
 

 
 

Tabel berikut menjelaskan karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin: 

 

 

 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Berdasrkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1. Laki-laki 58 58% 

2. Perempuan 42 42% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : data primer diolah, 2009 

Berdasrkan tabel 4.1 diketahui bahwa responden berjenis kelamin 

laki-laki 58% dan responden berjenis kelain perempuan sebanyak 42%. 

Presentase jumlah laki-laki dan perempuan dapat dikatakan tidak jauh beda. 

Hal ini menunnjukkan bahwa produk Acer diminati oleh laki-laki maupun 

perempuan. 

4.2.2 Usia Responden 

Tabel berikut menjelaskan karakteristik responden berdasrkan usia: 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Responden 

No. Usia Jumlah Presentase 

1. 18 tahun 13 13% 

2. 19 tahun 17 17% 

3. 20 tahun 23 23% 



 
 

 
 

4. 21 tahun 24 24% 

5. 22 tahun 17 17% 

6. 23 tahun 6 6% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : data primer diolah, 2009 

Dari data yang ditunjukkan oleh Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 

responden terbanyak adalah pada usia 21 tahun yakni 24%, kemudian usia 

20 tahun sebesar 23%, 19 dan 22 tahun sebesar 17%, 18 tahun sebesar 13%, 

dan hanya 6% responden yang berusia 23 tahun. 

Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Notebook Acer yang 

terbanyak menjadi responden pada penelitian ini berusia 21 tahun. 

4.2.3 Pendapatan Responden 

Tabel berikut menjelaskan karakteristik responden berdasarkan 

pendapatan rata-rata yang diperoleh responden tiap bulan: 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendpatan per Bulan 

No. Pendapatan Jumlah Presentase 

1. Kurang Rp 300.000 2 2% 

2. Rp 300.000 – Rp 400.000 25 25% 

3. Rp 400.000 – Rp 500.000 46 46% 

4. Lebih dari Rp 500.000 27 27% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : data primer diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden yang memiliki 

pendapatan per bulan kurang dari Rp 300.000 hanya 2%, pendapatan antara 



 
 

 
 

Rp 300.000 sampai dengan Rp 400.000 sebanyak 25%, pendapatan antara 

Rp 400.000 sampai dengan Rp 500.000 sebanyak 46%, dan 27% 

mempunyai pendapatan per bulan lebih dari Rp 500.000. jadi, mayoritas 

pelanggan notebook Acer memiliki pendapatan diantara Rp 400.000 sampai 

dengan Rp 500.000 yaitu sebanyak 46%. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi 

perusahaan untuk penetapan harga jual notebook Acer yang sesuai dengan 

segmen pasarnya. 

4.2.4 Lama Menggunakan notebook  Acer 

Tabel berikut menjelaskan karakteristik responden berdasarkan lama 

menggunakan dan menjadi pelanggan notebook Acer: 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama  

Menggunakan Notebook Acer 

No. Lama Menggunakan notebook Acer Jumlah Presentase 

1 Kurang dari 6 bulan 26 26% 

2 6 – 12 bulan 35 35% 

3 12 - 24 bulan 24 24% 

4 Lebih dari 24 bulan 15 15% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : data primer diolah, 2009 

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebanyak 35% responden telah 

menggunakan notebook  Acer selama 6-12 bulan, kemudian 26% responden 

telah menggunakan notebook Acer selama kurang dari 6 bulan, 24% 



 
 

 
 

responden telah menggunakan notebook Acer selama 12-24 bulan dan yang 

terakhir 15% telah menggunakan lebih dari 24 bulan.  

 

 

 

4.3 Distribusi Variabel Penelitian 

Tabel 4.5 

Distribusi Variabel Penelitian 

Variabel Item Notasi Rata-

rata total SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Kesadaran 

Merek (X1) 

(X1.1) kemampuan 

pelanggan mengenali 

logo Notebook Acer 

31 49 19 1 0 3.97 

 
155 196 57 2 0 

(X.1.2) kemampuan 

pelanggan mengingat 

model varian notebook 

Acer 

9 66 25 0 0 

45 264 75 

 
0 0 

Kesan 

Kualitas 

(X2) 

(X2.1) Kesan pelanggan 

terhadap kenyamanan 

pemakaian notebook 

Acer 

12 46 29 12 1 3.354 

 

60 184 87 

 

24 

 
1 

(X2.2) Kesan pelanggan 

terhadap keandalan 

notebook Acer 

12 34 40 11 3 

60 136 120 22 3 

(X2.3) Kesan pelanggan 

terhadap ketahanan 

notebook Acer 

5 38 42 12 3 

25 152 126 24 3 

(X2.4) Kesan pelanggan 

terhadap jaringan 

layanan perbaikan dan 

suku cadang notebook 

Acer 

4 40 43 11 2 

20 

 

160 

 

129 

 

22 

 
2 

(X2.5) Kesan pelanggan 

terhadap penampilan 

notebook Acer sebagai 

produk yang berkualitas 

8 30 38 19 5 

40 
 

120 
 

114 
 

38 
 

5 



 
 

 
 

Asosiasi 

Merek (X3) 

(X3.1) Notebook Acer 

adalah notebook dengan 

inovasi desain model dan 

teknologi 

17 58 23 2 0 3.95 

 

85 

 

232 

 

69 

 

4 

 
0 

(X3.2) Notebook Acer 

adalah notebook yang 

mudah perawatannya 

23 54 18 4 1 

115 216 54 8 1 

(X3.3) Notebook Acer 

adalah notebook yang 

terkenal mereknya 

23 62 12 3 0 

115 248 36 6 0 

(X3.4) Notebook Acer 

diproduksi oleh 

perusahaan yang 

kredibilitasnya tinggi 

19 55 24 2 0 

95 

 

220 

 

72 

 

4 

 
0 

Loyalitas 

merek (Y) 

(Y1) Kemungkinan 

pelanggan untuk terus 

menggunakan notebook 

merek Acer 

12 56 27 3 2 3.62 

 

60 

 

224 

 

81 

 

6 

 

2 

 

 (Y2) Kemungkinan 

pelanggan untuk 

merekomendasikan 

notebook merek Acer 

kepada orang lain 

11 56 27 5 1 

55 

 

224 

 

81 

 
10 1 

(Y3) Kemungkinan 

pelanggan tidak 

terpengaruh oleh promosi 

notebook merek lain 

19 32 22 25 2 

95 

 

128 

 

66 

 

50 

 
2 

Sumber: data primer diolah, 2009 

Keterangan: 

Tabel 4.6 

Keterangan Notasi 

NILAI NOTASI Skor 

5 

4 

3 

2 

1 

SS  

S 

N 

TS 

STS 

Sangat setuju  

Setuju  

Netral 

Tidak setuju  

Sangat tidak setuju  

  Jumlah obeservasi 100 responden 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dikemukakan deskripsi dari masing-

masing variabel sebagai berikut : 



 
 

 
 

1. Variabel kesadaran merek (X1) 

Kesadaran merek merupakan kekuatan keberadaan sebuah merek dalam 

pikiran pelanggan. Kekuatan tersebut ditunjukkan oleh kemampuan 

pelanggan mengenal dan mengingat sebuah merek. Dari tabel 4.5 

diketahui rata-rata total yaitu sebesar 3,97 yang berarti mayoritas 

responden menjawab setuju, meskipun ada yang menjawab sangat 

setuju, netral dan tidak setuju. Hal ini terjadi karena kekuatan merek 

dalam pikiran setiap responden berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata pelanggan memiliki kesadaran merek yang 

positif dalam pikiran pelanggan. 

2. Variabel Kesan Kualitas (X2) 

Kesan kualitas merupakan kesan pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa 

yang diharapkan oleh pelanggan. Kesan kualitas yang positif akan 

mendorong keputusan pembelian dan menciptakan loyalitas terhadap 

produk tersebut dan sebaliknya. Dari tabel 4.5 diketahui rata-rata total 

yaitu 3,354 yang berarti mayoritas reponden menjawab netral. Meskipun 

terdapat item yang dijawab sangat setuju, setuju, tidak setuu dan sangat 

tidak setuju oleh responden. Hal ini terjadi karena kesan yang 

ditimbulkan oleh masing-masing responden terhadap notebook Acer 

berbeda. Maka dari tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa Notebook Acer 

belum mampu membangun kesan kualitas yang baik dalam pikiran 

pelanggan. 

3. Variabel Asosiasi Merek (X3) 



 
 

 
 

Asosiasi merek merupakan segala kesan yang muncul dibenak seseorang 

yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Kesan-kesan 

yang terkait dengan merek akan semakin meningkat seiring dengan 

makin banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi suatu 

merek atau dengan makin seringnya penampakan merek tersebut dalam 

strategi komunikasinya. Dari tabel 4.5 diketahui rata-rata total yaitu 3,95 

yang berarti mayoritas responden menjawab setuju, meskipun ada yang 

menjawab sangat setuju, netral dan tidak setuju. Hal ini karena adanya 

perbedaan kesan masing-masing responden terhadap merek Notebook 

Acer. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelanggan mempunyai 

asosiasi yang baik terhadap notebook Acer, sehingga perlu 

dipertahankan. 

4. Variabel Loyalitas Merek (Y) 

Loyalitas merek merupakan salah satu ukuran keterkaitan pelanggan 

terhadap sebuah merek. Ukuran ini memberikan gambaran tentang 

mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk lain, 

terutama jika merek tersebut didapati adanya perubahan baik 

menyangkut harga ataupun atribut lain. Dari tabel 4.5 diketahui rata-rata 

total yaitu 3,62 yang berarti mayoritas responden menjawab setuju, 

meskipun ada yang menjawab sangat setuju, netral, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju 

4.4 Uji Instrumen Penelitian 

Untuk menguji instrument penelitian digunakan uji validitas yaitu 

pengujian sejauh mana suatu alat pengukur yang digunakan dapat mengukur 



 
 

 
 

variabel yang ada untuk menilai kemampuan instrument. Sedangkan uji 

realibilitas digunakan untuk menilai kehandalan tingkat ketepatan, ketelitian 

atau keakuratan sebuah instrumen. 

 

 

4.4.1 Uji Validitas dan Realibilitas 

Untuk mengetahui tingkat validitas tiap item pertanyaan responden, 

maka dilakukan pengujian dengan menggunakan rumus product moment 

dengan taraf signifikan 5% (0,05) atau nilai korelasinya lebih besar dari 0,3 , 

maka dinyatakan valid dan sebaliknya bila signifikansinya lebih besar dari 

5% (0.05) dan nilai korelasinya kurang dari 0,3 maka dinyatakan tidak valid. 

Hasil uji instrumen penelitian dinyatakan realibel bila memiliki 

koefisien keandalan realibilitas sebesar 0.6 atau lebih (Arikunto, 2002:245). 

Bila alpha  lebih kecil dari 0.6 maka dinyatakan tidak realibel dan 

sebaliknya dinyatakan realibel. Menurut Budi (2007) untuk dapat member 

interpretasi terhadap realibilitas suatu instrument, maka ditunjukkan pada 

tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7 

Tingkat Realibilitas Berdasarkan nilai Alpha 

Alpha Tingkat Realibilitas 

0.00 s.d 0.20 

>0.20 s.d 0.40 

>0.40 s.d 0.60 

>0.60 s.d 0.80 

>0.80 s.d 1.00 

Kurang Realibel 

Agak Realibel 

Cukup Realibel 

Realibel 

Sangat Realibel 



 
 

 
 

Sumber: Budi, SPSS 13.0 Terapan: Riset Statistik Parametrik, 

2007:248 

 

 

 

 

1. Variabel Kesadaran Merek (X1) 

Tabel 4.8 

Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Kesadaran Merek (X1) 

Variable Item Validitas Realibilitas 

Korelasi (r) Sig Alpha Cronbach 

X1 X1.1 0,907 0,000  

0,677 X1.2 0,837 0,000 

Sumber : data primer diolah, 2009 

Berdasarkan data dari table 4.8 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variabel kesadaran merek mempunyai nilai korelasi yang 

lebih besar dari 0,3 dan mempunyai koefisien alpha 0,677. Dengan 

demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variable kesadaran merek 

(X1) valid dan realibel untuk pengujian selanjutnya 

2. Variabel Kesan Kualitas (X2) 

Tabel 4.9 

Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Kesan Kualitas (X2) 

Variable Item Validitas Realibilitas 

Korelasi (r) Sig Alpha Cronbach 



 
 

 
 

X2 X2.1 0,621 0,000  

 

0,734 

 X2.2 0,739 0,000 

 X2.3 0,769 0,000 

 X2.4 0,563 0,000 

 X2.5 0,776 0,000 

Sumber : data primer diolah, 2009 

Berdasarkan data dari table 4.9 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variable kesan kualitas mempunyai nilai korelasi yang 

lebih besar dari 0,3 dan mempunyai koefisien alpha 0,734. Dengan 

demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel kesan kualitas (X2) 

valid dan realibel untuk pengujian selanjutnya 

3. Variabel Asosiasi Merek (X3) 

Tabel 4.11 

Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Asosiasi Merek (X3) 

Variable Item Validitas Realibilitas 

Korelasi (r) Sig Alpha Cronbach 

X3 X3.1 0,717 0,000  

 

0,631 

 X3.2 0,679 0,000 

 X3.3 0,682 0,000 

 X3.4 0,688 0,000 

Sumber : data primer diolah, 2009 

Berdasarkan data dari table 4.11 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variable asosiasi merek mempunyai nilai korelasi yang 

lebih besar dari 0,3 dan mempunyai koefisien alpha 0,631 Dengan demikian 



 
 

 
 

berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel asosiasi merek (X3) valid dan 

realibel untuk pengujian selanjutnya 

 

 

 

 

4. Variabel Loyalitas Merek (Y) 

Tabel 4.12 

Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Loyalitas Merek (Y) 

Variable Item Validitas Realibilitas 

Korelasi (r) Sig Alpha Cronbach 

y Y1 0,784 0,000  

0,724  Y2 0,809 0,000 

 Y3 0,843 0,000 

Sumber : data primer diolah, 2009 

Berdasarkan data dari table 4.12 di atas menunjukkan semua item 

pertanyaan untuk variable loyalitas merek mempunyai nilai korelasi yang 

lebih besar dari 0,3 dan mempunyai koefisien alpha 0,724 Dengan demikian 

berarti bahwa item pertanyaan untuk variabel loyalitas merek (Y) valid dan 

realibel untuk pengujian selanjutnya 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Multikolinieritas 

Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen (Santosa, 2003:203). 



 
 

 
 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolineritas 

(multiko). 

Untuk mendeteksi adanya multikolineritas dapat dilihat dari nilai 

variance inflation factor (VIF) dan tolerance atau faktor pertambahan 

ragam. Menurut Aliman (2000:27) apabila nilai VIF lebih besar dari 10 

maka terjadi multikolineritas, sebaliknya apabila VIF lebih kecil dari 10 

maka tidak terjadi multikolineritas. Hasil uji asumsi multikolineritas 

ditunjukkan pada tabel 4.13 berikut : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Asumsi Multikolineritas 

Variabel VIF Keterangan  

Kesadaran Merek (X1) 1,002 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel 

penjelas 

Kesan Kualitas (X2) 1,171 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel 

penjelas 

Asosiasi Merek (X3) 1.172 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel 

penjelas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Keterangan:    - jumlah data = 100 

- Variabel terikat Y 

Pada tabel 4.13 setiap variabel mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 

10. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan tidak terjadi multikolineritas 

diantara variabel bebas dalam model regresi. 

4.5.2 Uji Heteoskedastisitas 

Tujuan dari heteoskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pangamatan lain. Dalam model regresi yang baik, variance  



 
 

 
 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain harus tetap 

(homokedatisitas) atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Menurut Santoso (2002:210) bahwa: 

“Deteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik hasil analisis, dimana sumbu X 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterosdastisitas”. 

 

Berikut hasil uji heterokedastisitas: 

Grafik 4.1 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

  Sumber: data primer yang diolah, 2009 



 
 

 
 

Dari plot diatas diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-

titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.5.3 Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal. Tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau 

keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Menurut Santoso 

(2002:214) dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas 

Grafik 4.2 

Grafik Normalitas 



 
 

 
 

 

 

Dari grafik 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar 

garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, dengan 

demikian model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas yaitu Kesadaran Merek (X1), Kesan Kualitas 

(X2), dan Asosiasi Merek (X3) terhadap variabel terikat yaitu Loyalitas 

Merek (Y). Hasil analisa data yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 

4.15 berikut ini: 

Table 4.15 

Tabel Hasil Analisis Regresi 



 
 

 
 

Variabel  Standardized 

Coefficients (B) 

t Hitung Sig. Keterangan 

(Constant)  1,696 0,093  

Kesadaran Merek (X1) 0,071 0,738 0,462 Tidak signifikan 

Kesan Kualitas (X2) 0,094 0,906 0, 367 Tidak signifikan 

Asosiasi Merek (X3) 0,113 2,692 0,008 Signifikan  

R                                                                    

R Square 

F hitung                                                           

F tabel                                                             

Sign. F                                                             

α                                        

= 0.337 

= 0.113 

= 4,095 

= 2,699 

= 0.000 

= 0.05 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Model regresi yang digunakan adalah standardized regression 

karena pengukurannya menggunakan skala Linkert. Skala Linkert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan kesan seseorang atau kelompok. 

Berdasarkan pada nilai Standardized Coefficient (beta), maka model regresi 

dari hasil analisa di atas adalah: 

Y = 0,071X1 + 0,094X2 + 0,113X3 + e 

Tampak pada persamaan tersebut bahwa variabel Asosiasi Merek 

(X3) menunjukkan angka yang signifikan, sedangkan variabel Kesadaran 

Merek (X1), dan Kesan Kualitas (X2) tidak menunjukkan angka yang 

signifikan. Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah: 

1. Variabel Kesadaran Merek (X1) memiliki t hitung sebesar 0,738 dengan 

signifikansi sebesar 0,462 yang berarti signifikansi t > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran merek memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap loyalitas merek. Nilai koefisien beta yang 



 
 

 
 

dimiliki sebesar 0,071 dengan tanda positif, ini menunjukkan hubungan 

yang positif dan searah antara variabel kesadaran merek dengan loyalitas 

merek. Jadi, apabila variabel kesadaran merek ditingkatkan, maka 

loyalitas merek juga akan meningkat. 

2. Variabel Kesan Kualitas (X2) memiliki t hitung sebesar 0,906 dengan 

signifikansi sebesar 0,367 yang berarti signifikansi t > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel kesan kualitas memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap loyalitas merek. Nilai koefisien beta yang 

dimiliki sebesar 0,094 dengan tanda positif, hal ini menunjukkan 

hubungan yang positif dan searah antara variabel kesan kualitas dengan 

loyalitas merek. Jadi, apabila variabel kesan kualitas ditingkatkan, maka 

loyalitas merek juga akan meningkat. 

3. Variabel Asosiasi Merek (X3) memiliki t hitung sebesar 2,692 dengan 

signifikansi sebesar 0,008 yang berarti signifikansi t < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel asosiasi merek memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas merek. Nilai koefisien beta yang 

dimiliki sebesar 0,280 dengan tanda positif yang menunjukkan 

hubungan yang positif dan searah antara variabel asosiasi merek dengan 

loyalitas pelanggan. Jadi, apabila variabel asosiasi merek ditingkatkan 

maka loyalitas merek akan meningkat. 

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pada bagian ini akan dilakukan analisis data untuk menguji hipotesis 

I (dengan uji F dan uji t) dan hipotesis II 

4.6.1 Pengujian Hipotesis Pertama 



 
 

 
 

4.6.1.1 Uji Simultan (Uji F) 

Hipotesis dalam pengujian ini adalah: 

H0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan 

dari variabel kesadaran merek (X1), kesan kualitas merek (X2), dan asosiasi 

merek (X3) terhadap loyalitas merek (Y) 

Hi : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari 

variabel kesadaran merek (X1), kesan kualitas merek (X2), dan asosiasi 

merek (X3) terhadap loyalitas merek (Y) 

 

 

 

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji F 

Hipotesis  Nilai  Status 

Variabel kesadaran merek (X1), kesan 

kualitas merek (X2), dan asosiasi merek 

(X3), secara simultan dan parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

loyalitas merek (Y)  

F = 4,095 

Sig F = 0,000 

Ftabel = 2,699 

H0 ditolak / Hi diterima 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.16 untuk melihat pengaruh secara simultan 

dilakukan dengan Uji F. Pada pengujian ini besarnya nilai Fhitung sebesar 

4,095. Nilai ini lebih besar dari Ftabel (4,095 > 2,699) dan signifikansi F 



 
 

 
 

menunjukkan nilai sebesar 0,000 berarti nilai signifikasi F < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kesadaran merek (X1), kesan kualitas (X2), 

dan asosiasi merek (X3) secara simultan atau bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas merek (Y). 

4.6.1.2 Uji Parsial (Uji t) 

Sedangkan untuk melihat pengaruh secara parsial dari variabel 

kesadaran merek (X1), kesan kualitas (X2), dan asosiasi merek (X3) 

digunakan Uji t. 

a. Variabel  Kesadaran Merek 

Hipotesis dalam pengujian ini: 

H02 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel kesadaran merek (X1) terhadap loyalitas merek (Y). 

Hi2 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel kesadaran merek (X1) terhadap loyalitas merek (Y). 

Tabel 4.17 

Hasil Uji t 

Hipotesi Alternatif (Ha) Nilai Status 

Variabel Kesadaran Merek 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas merek 

t = 0,738 

sig t = 0,462 

ttabel =1,978 

H02 diterima / Hi2 ditolak 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.17 variabel kesadaran merek memiliki nilai 

tstatistik sebesar 0,738. Nilai ini lebih kecil dari ttabel (0,738<1,978). Dengan 

demikian pengujian menunjukkan H02 diterima / Hi2 ditolak. Hasil ini 



 
 

 
 

memperlihatkan bahwa variabel kesadaran merek tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas merek 

b. Variabel Kesan Merek 

Hipotesis dalam pengujian ini: 

H03 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel kesan kualitas (X2) terhadap loyalitas merek (Y). 

Hi3 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel kesan kualitas (X2) terhadap loyalitas merek (Y). 

 

 

 

 

Tabel 4.18 

Hasil Uji t 

Hipotesi Alternatif (Ha) Nilai Status 

Variabel Kesan Kualitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas 

merek 

t = 0,906 

sig t = 0,367 

ttabel =1,978 

H03 diterima / Hi3 ditolak 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.18 variabel kesan kualitas memiliki nilai tstatistik 

sebesar 0,906. Nilai ini lebih kecil dari ttabel (0,906<1,978). Dengan 

demikian pengujian menunjukkan H02 diterima / Hi2 ditolak. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa variabel kesan kualitas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas merek. 



 
 

 
 

c. Variabel Asosiasi Merek 

Hipotesis dalam pengujian ini: 

H04 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel asosiasi merek (X3) terhadap loyalitas merek (Y). 

Hi4 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel asosiasi merek (X3) terhadap loyalitas merek (Y). 

Tabel 4.19 

Hasil Uji t 

Hipotesi Alternatif (Ha) Nilai Status 

Variabel Asosiasi Merek berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas 

merek 

t = 2,692 

sig t = 0,008 

ttabel =1,978 

H03 ditolak / Hi3 diterima 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.19 variabel asosiasi merek memiliki nilai tstatistik 

sebesar 2,692. Nilai ini lebih besar dari ttabel (2,692>1,978). Dengan 

demikian pengujian menunjukkan H03 ditolak / Hi3 diterima. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa variabel asosiasi merek berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas merek. 

4.6.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Untuk menunjukkan variabel bebas manakah yang paling dominan 

mempengaruhi loyalitas merek dengan melihat nilai koefisien beta yang 

distandarisasi yang paling besar. Dari lampiran dapat diketahui bahwa 

variabel yang paling dominan adalah variabel asosiasi merek (X3) yang 

ditunjukkan dengan nilai koefisien beta yang distandarisasi terbesar yaitu 

sebesar 0,280. Hipotesis ini didukung oleh Sritua Arief (1993) yaitu: untuk 



 
 

 
 

menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) dalam 

mempengaruhi nilai dependen variabel dalam suatu model regresi linear, 

maka gunakanlah koefisien Beta (Beta Coefficient). Koeffisien tersebut 

disebut standardized cofficient.  

Hal ini artinya hipotesis kedua yang menyebutkan variabel asosiasi 

merek (X3) berpengaruh dominan terhadap loyalitas merek dapat diterima, 

karena variabel asosiasi merek mempunyai angka beta tertinggi yaitu 0,280 

sehingga berpengaruh dominan terhadap loyalitas merek.  

4.7 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya konstribusi dari keseluruhan variabel bebas yang berpengaruh 

terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model.  

Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui koefisien determinasi (R
2
) 

yang telah disesuaikan, Adjust R square sebesar 0,113 atau 11,3%. Artinya 

variabel kesadaran merek (X1), kesan kualitas (X2) dan asosiasi merek (X3) 

memberikan konstribusi sebesar 11,3% terhadap loyalitas merek sedangkan 

sisanya 88,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

R sebesar 0,337 artinya hubungan antara kesadaran merek (X1), 

kesan kualitas (X2) dan asosiasi merek (X3) terhadap loyalitas merek (Y) 

adalah tidak cukup kuat (karena berada di bawah 0,5) atau dapat dikatakan 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah searah dan 

tidak cukup kuat.  



 
 

 
 

4.8 Pembahasan dan Implikasi 

Jumlah penjualan notebook dari tahun ke tahun selalu meningkat. 

Namun, penjualan akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap 

pergantian tahun ajaran baru. Pasalnya berkembangnya dunia pendidikan 

membuat laptop menjadi salah satu benda yang paling diburu oleh 

masyarakat. (www.malangraya.web.id)    

Sebagai penguasa pangsa pasar produk notebook di Indonesia 

(www.vivanews.com), Acer memiliki pesaing yang banyak dengan 

kemampuan ataupun strategi yang berbeda-beda dalam memperoleh 

pelanggan. Dengan banyaknya pesaing di produk notebook  ini 

menyebabkan semakin banyak variasi merek yang dapat dipilh oleh 

pelanggan yang menawarkan berbagai macam spesifikasi dan harga. Akan 

tetapi, adanya pesaing juga dapat mengancam pelanggan akan beralih ke 

merek lain. Untuk itu guna mempertahankan dan meningkatkan loyalitas 

merek sangat penting dilakukan guna memenangkan persaingan. 

Dalam pembahasan penelitian ini, Acer berusaha mempertahankan 

pelanggan dengan cara menciptakan loyalitas merek melalui kesadaran 

merek, kesan kualitas dan asosiasi merek. Berikut hasil analisa kesadaran 

merek, kesan kualitas dan asosiasi merek terhadap loyalitas merek notebook 

merek Acer: 

1. Kesadaran Merek (X1) 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara parsial variabel 

kesadaran merek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

merek. Namun, memiliki coefisien Beta (standardized) yang positif dan 



 
 

 
 

pengaruh yang ditimbulkan variabel kesadaran merek pada model regresi 

juga positif terhadap loyalitas merek. Sehingga variabel yang terdiri  

kemampuan pelanggan mengenali logo Notebook Acer (X1.1), kemampuan 

pelanggan mengingat model varian notebook Acer (X.1.2), harus terus 

ditingkatkan. 

Dalam penelitian ini, variabel kesadaran merek tidak berpengaruh 

secara signifikan dikarenakan konsumen yang sebagai responden 

merupakan mahasiswa yang memiliki pola pemikiran bahwa loyalitas tidak 

hanya bisa ditingkatkan melalui kesadaran merek. Responden memiliki 

banyak faktor yang membuat mereka loyal pada sebuah merek, seperti 

harga, pengaruh lingkungan sekitar, dan orang tua. 

Harga dapat mempengaruhi loyalitas merek, karena harga 

berhubungan dengan tingkat kemampuan konsumen membeli sebuah 

notebook. Dalam penelitian ini yang merupakan mahasiswa, dan belum 

mempunyai penghasilan tetap, tentunya harga yang murah menjadi factor 

utama terhadap loyalitas merek. 

Pengaruh lingkungan atau pengaruh teman bisa sangat berpengaruh 

terhadap loyalitas merek, karena apabila teman tersebut mempunyai 

pengalaman yang buruk terhadap suatu merek, maka dengan sendirinya dia 

akan menceritakan pengalamannya tersebut terhadap teman yang lainnya.  

Faktor orang tua disini juga berperan terhadap loyalitas merek 

notebook merek Acer, karena orang tua merupakan sumber dana yang utama 

dalam pembelian sebuah notebook (dengan responden mahasiswa). 



 
 

 
 

Sehingga orang tua mempunyai pengaruh yangbesar terhadap pembelian 

notebook yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap loyalitas merek. 

Untuk meningkatkan kesadaran merek, Acer harus berusaha 

mempertahankan posisi top of mind dengan jalan melakukan pengulangan 

untuk meningkatkan ingatan konsumen melalui berbagai kegiatan promosi 

seperti: iklan, sponsor, pameran dan lain-lain. 

2. Kesan Kualitas (X2) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

kesan kualitas tidak berpengaruh secara signifikan. Namun, memiliki 

Coefisien Beta (standardized) yang positif dan pada model regresi, pengaruh 

yang ditimbulkan variabel kesan kualitas juga positif terhadap loyalitas 

merek. 

Kesan kualitas yang ditimbulkan oleh notebook Acer dalam 

penelitian ini tidak berpengaruh signifikan karena dipengaruhi oleh kinerja 

dan ketahanan. Kesan kinerja yang ditimbulkan dari merek Acer ini kurang 

baik apabila dibandingkan dengan merek yang lain, meskipun dari segi 

harga lebih murah, tetapi dari segi kinerja masih lebih bagus merek pesaing 

seperti Toshiba, maupun Sony. Kemudian dari segi ketahan juga menjadi 

faktor yang menyebabkan kesan kualitas dalam penelitian ini tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas notebook Acer. Kesan ketahanan 

yang ditimbulkan tidak cukup baik, sehingga sering muncul istilah Acer = 

Agak CEpat Rusak. Sehingga apabila responden tersebut akan melakukan 

pembelian notebook baru, maka akan mencari merek yang lebih bagus, 

meskipun harga yang ditawarkan lebih mahal, dan ini berarti dalam 



 
 

 
 

penelitian ini kesan kualitas tidak besar pengaruhnya terhadap loyalitas 

merek. 

Produk tidak akan disukai dan tidak akan bertahan lama di pasar jika 

kesan kualitas pelanggan negatif, sebaliknya jika kesan kualitas pelanggan 

positif, maka produk akan disukai dan dapat bertahan lama di pasar. Dalam 

penelitian ini, pengaruh yang ditimbulkan menununjukan arah yang positif, 

namun belum berpengaruh secara signifikan. Sehingga perusahaan perlu 

meningkatkan lagi kesan kualitas dalam pikiran pelanggan dengan cara 

memperbaiki kenyamanan, keandalan, ketahanan, penampilan dan 

layanannya.  

 

 

3. Asosiasi Merek (X3) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

asosiasi merek berpengaruh secara signifikan dan yang paling dominan 

terhadap loyalitas merek. Hal ini ditunjukkan dengan variabel asosiasi 

merek memiliki Coefisien Beta (standardized) yang positif dan paling 

tinggi. Dalam persamaan regresi variabel asosiasi merek juga memiliki nilai 

pengaruh yang paling besar terhadap loyalitas merek.  

Namun demikian, perusahaan harus selalu meningkatkan asosiasi 

yang terkait dengan merek, karena semakin meningkatnya asosiasi merek 

maka loyalitas sebuah merek akan senantiasa terjaga, sehingga pelanggan 

akan sulit untuk meninggalkan merek tersebut. Selain itu, asosiasi merek 



 
 

 
 

yang kuat juga dapat membangkitkan alasan konsumen untuk membeli dan 

menggunakan merek tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tentang pengaruh 

kesadaran merek, kesan kualitas dan asosiasi merek terhadap loyalitas 

merek notebook merek Acer pada mahasiswa Fakultas Ekonomu Universitas 

Brawijaya Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesadaran merek, kesan kualitas dan asosiasi merek memiliki 

pengaruh signifikan secara simultan terhadap loyalitas merek 



 
 

 
 

notebook merek Acer pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. 

2. Secara parsial hanya variabel asosiasi merek yang berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas merek, sedangkan variabel kesadaran 

merek dan kesan kualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas merek. 

3. Variabel asosiasi merek mempunyai pengaruh yang paling dominan 

diantara variabel bebas lainnya terhadap loyalitas merek. Hal ini 

dikarenakan indikator yang berada didalam variabel asosiasi merek 

seperti desain, cara perawatan dan merek yang mempunyai 

kredibilitas tinggi sehingga menghasilkan asosiasi yang positif 

dibenak pelanggannya. 

 

 

5.2 Saran  

1. Perusahaan hendaknya semakin meningkatkan faktor-faktor yang 

membentuk kepercayaan konsumen pada merek, antara lain reputasi 

merek, reputasi perusahaan, pelayanan (customer service), manfaat 

produk dan usaha pemasaran lainnya sehingga nantinya akan 

semakin meningkatkan keinginan membeli konsumen. 

2. Sebaiknya Acer menyediakan layanan service dan menambah 

jumlah outlet, agar calon konsumen dan konsumen lebih mudah 

dalam mengetahui produk notebook Acer, sehingga kesadaran merek 

terhadap merek Acer meningkat. 



 
 

 
 

3. Sebaiknya Acer lebih memperhatikan sisi kenyamanan dari 

penggunaan notebook-nya, dan keandalan dari produknya, sehingga 

kesan yang ditimbulkan dari sisi tersebut dapat membuat kesan yang 

positif dalam benak konsumen. 

4. Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa variabel asosiasi 

merek merupakan variabel yang dominan, maka diharapkan untuk 

dapat mempertahankan dan mengoptimalkan keunggulan tersebut. 

Selain itu Acer, juga perlu mengoptimalkan dan meningkatkan 

variabel-variabel yang lain, agar merek Acer menjadi market leader 

dalam pasar notebook. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa memasukkan variabel-

variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, obyek 

penelitian yang lebih luas dan budaya setempat mengingat 

persaingan dalam industri teknologi informasi khususnya notebook 

sangan ketat sekali. 
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Lampiran 1 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Jln. Mayjen haryono 165 Malang 

Telp. (0341) 551396. 584726 Fax.553834 

 

 

KUESIONER 

PENGARUH KESADARAN MEREK, PERSEPSI KUALITAS, DAN 

ASOSIASI MEREK  TERHADAP LOYALITAS MEREK  

NOTEBOOK MEREK ACER  



 
 

 
 

(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya) 

 

Yth. Pelanggan Notebook Acer 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan penelitian mengenai “Pengaruh Kesadaran 

Merek, Persepsi Kualitas, dan Asosiasi Merek Terhadap Loyalitas Merek 

Notebook Acer”, maka saya mohon kesediaan Anda selaku pelanggan 

Notebook Acer untuk meluangkan waktu guna mengisi kuesioner ini. 

 Hasil dari penelitian ini semata-mata digunakan sebagai bahan untuk 

menyusun skripsi dalam meraih gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya, dan tidak untuk dipublikasikan serta dijaga 

kerahasiaannya. Atas bantuan dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih. 

 

       Hormat saya, 

 

  

       Risky Dwi Cahyawan 

       NIM. 0510223167 

 

 

 

 

I. Profil Responden 

1. Nama Responden  : ……………………. 

2. Jenis Kelamin   : L/P 

3. Umur    : …………Tahun 

4. Pendapatan / Uang saku perbulan 

a. < Rp 300.000   c.  Rp 400.000 – Rp 500.000 

b. Rp 300.000- Rp 400.000  d.  > Rp 500.000 

5. Berapa lama Anda menggunakan notebook Acer : 

a. > 6 bulan    c. 12-24 bulan  

b. 6 - 12 bulan   d. > 24 bulan 

 

II. Pertanyaan Penelitian 

Petunjuk pengisian kuesioner: 

Petunjuk pengisian : 

1. Beri tanda (X) untuk pilihan sesuai dengan jawaban Anda 

2. Isilah titik-titik sesuai dengan pertanyaan yang tersedia 

No. Responden 



 
 

 
 

 Pilihlah jawaban pada kolom yang telah tersedia dengan memilih 

salah satu jawaban dengan member tanda silang (X) pada kolom yang sesuai 

dengan penilaian Anda. 

NILAI NOTASI KETERANGAN 

5 SS SANGAT SETUJU 

4 S SETUJU 

3 N NETRAL 

2 TS TIDAK SETUU 

1 STS SANGAT TIDAK 

SETUJU 

 

 

 

A. Variabel Independen (X) 

1. Kesadaran Merek (X1) 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Logo Notebook Acer mudah dikenali      

2 Varian/model Notebook Acer mudah diingat      

 

 

2. Persepsi Qualitas (X2) 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Notebook Acer memiliki kesan nyaman ketika 

dipakai 

     

2 Notebook Acer memiliki keandalan yang baik       

3 Notebook Acer memiliki ketahanan yang baik      

4 Notebook Acer memiliki jaringan layanan 

perbaikan dan suku cadang yang terjamn 

     

5 Notebook Acer merupakan produk yang 

berkualitas 

     

 

3. Asosiasi Merek (X3) 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Notebook Acer adalah notebook dengan inovasi 

desain model dan teknologi yang maju 

     

2 Notebook Acer adalah notebook yang mudah 

perawatannya 

     

3 Notebook Acer adalah notebook yang terkenal      



 
 

 
 

mereknya 

4 Notebook Acer diproduksi oleh perusahaan yang 

mempunyai kerdibilitas tinggi 

     

 

B. Variabel Dependent Loyalitas Merek (Y) 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Saya akan terus menggunakan notebook Acer      

2 Saya akan merekomendasikan notebook Acer 

kepada orang lain 

     

3 Saya tidak akan terpengaruh oleh promosi 

notebook merek lain 

     

 

 

Terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda  

dalam mengisi kuesioner ini 

 

 

 

 Correlations 
 

    X1.1 X1.2 
Kesadaran 
Merek (X1) 

X1.1 Pearson Correlation 1 .529(**) .907(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 

N 100 100 100 

X1.2 Pearson Correlation .529(**) 1 .837(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 

N 100 100 100 

Kesadaran Merek (X1) Pearson Correlation .907(**) .837(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000   

N 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 

Total 100 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 



 
 

 
 

 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.677 .692 2 

  
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

X1.1 4.1000 .73168 100 

X1.2 3.8400 .56354 100 

 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

7.9400 1.289 1.13547 2 

 
 Correlations 
 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 

Total 100 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

   X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
Persepsi 

Merek (X2) 

X2.1 Pearson Correlation 1 .433(**) .346(**) .078 .290(**) .621(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .442 .003 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2.2 Pearson Correlation .433(**) 1 .495(**) .126 .463(**) .739(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .212 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2.3 Pearson Correlation .346(**) .495(**) 1 .396(**) .460(**) .769(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2.4 Pearson Correlation .078 .126 .396(**) 1 .434(**) .563(**) 

Sig. (2-tailed) .442 .212 .000   .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2.5 Pearson Correlation .290(**) .463(**) .460(**) .434(**) 1 .776(**) 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000   .000 

N 100 100 100 100 100 100 

Persepsi Merek (X2) Pearson Correlation .621(**) .739(**) .769(**) .563(**) .776(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   

N 100 100 100 100 100 100 



 
 

 
 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.734 .731 5 

 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

X2.1 3.5600 .89126 100 

X2.2 3.4100 .94383 100 

X2.3 3.3000 .85870 100 

X2.4 3.3300 .80472 100 

X2.5 3.1700 .99549 100 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

16.7700 9.835 3.13615 5 

 
  
 
 
 
 
 
 
Correlations 
 

    X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 
Asosiasi 

Merek (X3) 

X3.1 Pearson Correlation 1 .331(**) .309(**) .373(**) .717(**) 

Sig. (2-tailed)   .001 .002 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X3.2 Pearson Correlation .331(**) 1 .258(**) .200(*) .679(**) 

Sig. (2-tailed) .001   .010 .046 .000 

N 100 100 100 100 100 

X3.3 Pearson Correlation .309(**) .258(**) 1 .360(**) .682(**) 

Sig. (2-tailed) .002 .010   .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X3.4 Pearson Correlation .373(**) .200(*) .360(**) 1 .688(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .046 .000   .000 

N 100 100 100 100 100 

Asosiasi Merek (X3) Pearson Correlation .717(**) .679(**) .682(**) .688(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   

N 100 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 Case Processing Summary 
 



 
 

 
 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 

Total 100 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.631 .637 4 

 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

X3.1 3.9000 .68902 100 

X3.2 3.9400 .81427 100 

X3.3 4.0500 .68718 100 

X3.4 3.9100 .71202 100 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.8000 4.020 2.00504 4 

 
 Correlations 
 

    Y1 Y2 Y3 
Loyalitas 
Merek (Y) 

Y1 Pearson Correlation 1 .568(**) .435(**) .784(**) 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

Y2 Pearson Correlation .568(**) 1 .491(**) .809(**) 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 

N 100 100 100 100 

Y3 Pearson Correlation .435(**) .491(**) 1 .843(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 

N 100 100 100 100 

Loyalitas Merek (Y) Pearson Correlation .784(**) .809(**) .843(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   

N 100 100 100 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 



 
 

 
 

Total 100 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.724 .749 3 

 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

Y1 3.7300 .78951 100 

Y2 3.7100 .76930 100 

Y3 3.4100 1.12002 100 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

10.8500 4.775 2.18524 3 

 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 

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

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Loyalitas Merek (Y) 
 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .337(a) .113 .086 2.08945 1.093 

a  Predictors: (Constant), Asosiasi Merek (X3), Kesadaran Merek (X1), Persepsi Merek (X2) 
b  Dependent Variable: Loyalitas Merek (Y) 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 53.634 3 17.878 4.095 .000(a) 

Residual 419.116 96 4.366     

Total 472.750 99       



 
 

 
 

a  Predictors: (Constant), Asosiasi Merek (X3), Kesadaran Merek (X1), Persepsi Merek (X2) 
b  Dependent Variable: Loyalitas Merek (Y) 
 
  Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.841 2.265   1.696 .093     

  Kesadaran Merek (X1) .137 .185 .071 .738 .462 .998 1.002 

  Persepsi Kualitas (X2) .066 .072 .094 .906 .367 .854 1.171 

  Asosiasi Merek (X3) .305 .113 .280 2.692 .008 .853 1.172 

a  Dependent Variable: Loyalitas Merek (Y) 
 
 

 



 
 

 
 

 

Lampiran 3 

UJUI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Correlations 
 Correlations 
 

    
Kesadaran 
Merek (X1) 

X1.1 Pearson Correlation .907(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

X1.2 Pearson Correlation .837(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

Reliability 
 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 

Total 100 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 



 
 

 
 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.677 2 

 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

X1.1 4.1000 .73168 100 

X1.2 3.8400 .56354 100 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

7.9400 1.289 1.13547 2 

 

 
 
 
 
 
 
Correlations 
 Correlations 
 

    
Persepsi 

Kualitas (X2) 

X2.1 Pearson Correlation .621(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

X2.2 Pearson Correlation .739(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

X2.3 Pearson Correlation .769(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

X2.4 Pearson Correlation .563(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

X2.5 Pearson Correlation .776(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Reliability 
 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 



 
 

 
 

Excluded(
a) 

0 .0 

Total 100 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.734 5 

 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

X2.1 3.5600 .89126 100 

X2.2 3.4100 .94383 100 

X2.3 3.3000 .85870 100 

X2.4 3.3300 .80472 100 

X2.5 3.1700 .99549 100 

 
 
 
 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

16.7700 9.835 3.13615 5 

 

Correlations 
 Correlations 
 

    
Asosiasi 

Merek (X3) 

X3.1 Pearson Correlation .717(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

X3.2 Pearson Correlation .679(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

X3.3 Pearson Correlation .682(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

X3.4 Pearson Correlation .688(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Reliability 
 Case Processing Summary 
 

  N % 



 
 

 
 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 

Total 100 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.631 4 

 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

X3.1 3.9000 .68902 100 

X3.2 3.9400 .81427 100 

X3.3 4.0500 .68718 100 

X3.4 3.9100 .71202 100 

 
 
 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.8000 4.020 2.00504 4 

 

Correlations 
 Correlations 
 

    
Loyalitas 
Merek (Y) 

Y1 Pearson Correlation .784(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

Y2 Pearson Correlation .809(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

Y3 Pearson Correlation .843(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 100 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Reliability 
 Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 

Total 100 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 



 
 

 
 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.724 3 

 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

Y1 3.7300 .78951 100 

Y2 3.7100 .76930 100 

Y3 3.4100 1.12002 100 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

10.8500 4.775 2.18524 3 

 

 
Regression 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 

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

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Loyalitas Merek (Y) 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .337(a) .113 .086 2.08945 1.093 

a  Predictors: (Constant), Asosiasi Merek (X3), Kesadaran Merek (X1), Persepsi Kualitas 
(X2) 
b  Dependent Variable: Loyalitas Merek (Y) 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 53.634 3 17.878 4.095 .000(a) 

Residual 419.116 96 4.366     

Total 472.750 99       

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



 
 

 
 

b  Dependent Variable: Loyalitas Merek (Y) 
 
 Coefficients(a) 
 

Model 
  
  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance  VIF  

1 (Constant) 3.841 2.265   1.696 .093     

  Kesadaran Merek (X1) .137 .185 .071 .738 .462 .998 1.002 

  Persepsi Kualitas (X2) .066 .072 .094 .906 .367 .854 1.171 

  Asosiasi Merek (X3) .305 .113 .280 2.692 .008 .853 1.172 

a  Dependent Variable: Loyalitas Merek (Y) 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIK DESKRIPTF 



 
 

 
 

 X1.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 1 1.0 1.0 1.0 

3.00 19 19.0 19.0 20.0 

4.00 49 49.0 49.0 69.0 

5.00 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 X1.2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3.00 25 25.0 25.0 25.0 

4.00 66 66.0 66.0 91.0 

5.00 9 9.0 9.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 Kesadaran Merek (X1) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 6.00 16 16.0 16.0 16.0 

7.00 13 13.0 13.0 29.0 

8.00 38 38.0 38.0 67.0 

9.00 27 27.0 27.0 94.0 

10.00 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 X2.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 12 12.0 12.0 13.0 

3.00 29 29.0 29.0 42.0 

4.00 46 46.0 46.0 88.0 

5.00 12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X2.2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 



 
 

 
 

Valid 1.00 3 3.0 3.0 3.0 

2.00 11 11.0 11.0 14.0 

3.00 40 40.0 40.0 54.0 

4.00 34 34.0 34.0 88.0 

5.00 12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 X2.3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 3.0 3.0 3.0 

2.00 12 12.0 12.0 15.0 

3.00 42 42.0 42.0 57.0 

4.00 38 38.0 38.0 95.0 

5.00 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 X2.4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 11 11.0 11.0 13.0 

3.00 43 43.0 43.0 56.0 

4.00 40 40.0 40.0 96.0 

5.00 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 X2.5 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 5 5.0 5.0 5.0 

2.00 19 19.0 19.0 24.0 

3.00 38 38.0 38.0 62.0 

4.00 30 30.0 30.0 92.0 

5.00 8 8.0 8.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 Persepsi Kualitas (X2) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 6.00 2 2.0 2.0 2.0 



 
 

 
 

10.00 1 1.0 1.0 3.0 

12.00 3 3.0 3.0 6.0 

13.00 6 6.0 6.0 12.0 

14.00 4 4.0 4.0 16.0 

15.00 15 15.0 15.0 31.0 

16.00 17 17.0 17.0 48.0 

17.00 13 13.0 13.0 61.0 

18.00 13 13.0 13.0 74.0 

19.00 9 9.0 9.0 83.0 

20.00 7 7.0 7.0 90.0 

21.00 5 5.0 5.0 95.0 

22.00 2 2.0 2.0 97.0 

24.00 2 2.0 2.0 99.0 

25.00 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 X3.1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 2 2.0 2.0 2.0 

3.00 23 23.0 23.0 25.0 

4.00 58 58.0 58.0 83.0 

5.00 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 X3.2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 4 4.0 4.0 5.0 

3.00 18 18.0 18.0 23.0 

4.00 54 54.0 54.0 77.0 

5.00 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X3.3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 3 3.0 3.0 3.0 

3.00 12 12.0 12.0 15.0 

4.00 62 62.0 62.0 77.0 



 
 

 
 

5.00 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 X3.4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 2 2.0 2.0 2.0 

3.00 24 24.0 24.0 26.0 

4.00 55 55.0 55.0 81.0 

5.00 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 Asosiasi Merek (X3) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 9.00 1 1.0 1.0 1.0 

10.00 1 1.0 1.0 2.0 

12.00 3 3.0 3.0 5.0 

13.00 7 7.0 7.0 12.0 

14.00 8 8.0 8.0 20.0 

15.00 20 20.0 20.0 40.0 

16.00 28 28.0 28.0 68.0 

17.00 14 14.0 14.0 82.0 

18.00 10 10.0 10.0 92.0 

19.00 4 4.0 4.0 96.0 

20.00 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 Y1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 3 3.0 3.0 5.0 

3.00 27 27.0 27.0 32.0 

4.00 56 56.0 56.0 88.0 

5.00 12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 
 
 Y2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 5 5.0 5.0 6.0 

3.00 27 27.0 27.0 33.0 

4.00 56 56.0 56.0 89.0 



 
 

 
 

5.00 11 11.0 11.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 Y3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 2.0 2.0 2.0 

2.00 25 25.0 25.0 27.0 

3.00 22 22.0 22.0 49.0 

4.00 32 32.0 32.0 81.0 

5.00 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 Loyalitas Merek (Y) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 5.00 2 2.0 2.0 2.0 

6.00 2 2.0 2.0 4.0 

7.00 2 2.0 2.0 6.0 

8.00 7 7.0 7.0 13.0 

9.00 14 14.0 14.0 27.0 

10.00 15 15.0 15.0 42.0 

11.00 14 14.0 14.0 56.0 

12.00 23 23.0 23.0 79.0 

13.00 12 12.0 12.0 91.0 

14.00 4 4.0 4.0 95.0 

15.00 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptives 
 Descriptive Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 

X1.1 100 4.1000 .73168 

X1.2 100 3.8400 .56354 

Kesadaran Merek (X1) 100 7.9400 1.13547 

X2.1 100 3.5600 .89126 

X2.2 100 3.4100 .94383 

X2.3 100 3.3000 .85870 



 
 

 
 

X2.4 100 3.3300 .80472 

X2.5 100 3.1700 .99549 

Persepsi Kualitas (X2) 100 16.7700 3.13615 

X3.1 100 3.9000 .68902 

X3.2 100 3.9400 .81427 

X3.3 100 4.0500 .68718 

X3.4 100 3.9100 .71202 

Asosiasi Merek (X3) 100 15.8000 2.00504 

Y1 100 3.7300 .78951 

Y2 100 3.7100 .76930 

Y3 100 3.4100 1.12002 

Loyalitas Merek (Y) 100 10.8500 2.18524 

Valid N (listwise) 100     
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Lampiran 2 

 

x11 x12 x1 x21 x22 x23 x24 x25 x2 x31 x32 x33 x34 x3 y1 y2 y3 y 

2 4 6 4 3 3 3 4 17 3 3 5 4 15 3 4 3 10 

3 4 7 2 4 2 4 3 15 4 4 5 3 16 3 3 2 8 

4 4 8 3 2 2 3 3 13 4 3 4 4 15 1 2 2 5 

4 4 8 4 4 4 3 3 18 3 3 4 3 13 4 3 2 9 

4 4 8 2 2 2 4 2 12 4 4 4 4 16 2 2 2 6 

4 4 8 5 4 5 5 5 24 5 4 5 5 19 4 4 1 9 

4 4 8 2 3 3 4 4 16 4 3 4 4 15 4 4 2 10 

5 4 9 4 4 4 4 5 21 4 4 5 4 17 4 4 4 12 

4 4 8 4 4 3 4 4 19 4 3 4 4 15 3 2 2 7 

3 4 7 3 4 4 4 4 19 4 4 5 4 17 3 4 2 9 

4 4 8 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 13 3 4 2 9 

4 4 8 2 2 2 4 3 13 3 2 4 4 13 2 2 2 6 

3 3 6 1 1 1 2 1 6 3 2 2 2 9 1 1 3 5 

4 4 8 4 4 4 2 4 18 2 4 4 3 13 3 3 2 8 

4 3 7 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 15 

4 3 7 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 

4 5 9 4 3 3 4 3 17 3 3 3 3 12 3 4 2 9 

5 5 10 4 4 4 4 4 20 5 4 5 5 19 4 3 3 10 

4 5 9 4 3 4 2 3 16 5 4 2 3 14 4 4 3 11 



 
 

 
 

4 4 8 4 4 2 3 4 17 3 4 4 3 14 4 3 3 10 

5 4 9 4 3 2 3 3 15 3 3 4 3 13 3 4 4 11 

5 4 9 2 1 3 4 3 13 2 1 3 4 10 2 5 4 11 

3 3 6 4 4 3 4 4 19 4 3 4 4 15 3 2 2 7 

3 3 6 2 3 3 4 3 15 4 3 4 2 13 3 4 2 9 

3 3 6 4 5 4 3 5 21 4 5 5 5 19 3 3 2 8 

5 4 9 4 3 4 3 1 15 5 2 5 5 17 4 4 3 11 

4 4 8 4 4 4 4 4 20 3 5 3 4 15 4 4 4 12 

5 4 9 3 3 4 3 4 17 4 3 4 4 15 4 3 3 10 

4 4 8 4 2 3 3 4 16 3 4 4 4 15 3 3 2 8 

5 4 9 4 4 3 4 3 18 4 3 2 4 13 4 4 2 10 

4 4 8 3 3 4 3 4 17 4 4 4 3 15 4 4 2 10 

5 4 9 4 4 2 4 2 16 4 4 4 4 16 3 3 2 8 

4 4 8 3 3 3 3 3 15 5 4 4 3 16 4 4 3 11 

4 3 7 3 2 3 4 3 15 5 5 3 5 18 3 4 4 11 

3 3 6 3 5 3 3 4 18 4 5 4 4 17 4 3 3 10 

3 3 6 2 5 3 3 3 16 4 3 4 4 15 4 3 2 9 

3 3 6 3 2 3 5 3 16 4 3 4 4 15 5 4 3 12 

5 4 9 2 3 3 3 3 14 4 4 4 4 16 4 4 2 10 

5 4 9 3 4 4 2 3 16 3 4 5 4 16 4 4 2 10 

5 5 10 4 3 4 3 4 18 4 3 5 4 16 4 3 2 9 

4 4 8 4 2 4 3 3 16 5 4 4 5 18 4 3 3 10 

4 3 7 3 4 3 3 2 15 5 5 4 4 18 3 3 2 8 



 
 

 
 

4 4 8 2 3 5 4 2 16 4 5 4 4 17 4 4 3 11 

4 4 8 3 5 4 3 4 19 4 4 4 4 16 3 4 2 9 

4 4 8 4 2 2 4 3 15 4 4 4 5 17 4 5 3 12 

4 4 8 4 3 2 3 4 16 5 4 5 3 17 4 4 4 12 

5 5 10 5 4 3 2 3 17 4 5 5 4 18 4 3 3 10 

4 3 7 5 2 3 3 2 15 5 4 5 3 17 4 4 2 10 

4 4 8 3 3 4 4 4 18 4 4 3 4 15 4 3 1 8 

4 4 8 4 5 3 3 2 17 4 2 4 5 15 4 3 5 12 

5 4 9 3 3 4 4 2 16 5 5 5 5 20 4 4 4 12 

5 4 9 3 3 3 4 2 15 4 4 4 4 16 4 4 5 13 

5 5 10 4 3 3 3 3 16 4 5 4 3 16 4 5 5 14 

5 4 9 3 3 3 2 3 14 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

3 3 6 4 4 3 3 3 17 5 5 5 5 20 3 4 4 11 

4 3 7 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

4 4 8 4 3 3 3 2 15 3 4 3 4 14 4 3 4 11 

4 4 8 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 12 4 4 3 11 

4 4 8 3 3 4 4 3 17 3 4 4 3 14 4 4 3 11 

4 4 8 3 4 3 3 4 17 4 4 4 4 16 4 3 4 11 

4 4 8 4 3 3 3 2 15 4 4 4 3 15 4 4 5 13 

5 4 9 4 5 5 4 4 22 3 4 4 4 15 4 5 4 13 

4 4 8 5 5 4 3 4 21 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

3 3 6 4 3 3 4 4 18 4 4 4 5 17 4 4 4 12 

3 4 7 4 3 2 2 2 13 3 4 5 5 17 4 4 4 12 



 
 

 
 

3 3 6 5 5 5 4 5 24 5 5 5 4 19 4 4 4 12 

5 5 10 5 4 4 4 4 21 5 4 4 5 18 5 4 5 14 

4 4 8 4 3 4 4 4 19 4 4 4 3 15 4 5 4 13 

4 4 8 3 3 3 3 4 16 3 5 4 4 16 4 4 4 12 

3 3 6 4 5 4 4 5 22 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

5 4 9 4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 16 3 3 5 11 

4 4 8 4 4 4 4 3 19 3 3 4 4 14 3 3 3 9 

5 4 9 4 4 4 3 3 18 4 3 4 5 16 4 4 4 12 

4 3 7 3 3 4 4 4 18 5 4 4 4 17 4 4 5 13 

4 4 8 5 4 4 4 3 20 3 4 4 3 14 5 4 4 13 

3 3 6 3 2 2 3 2 12 3 5 3 4 15 5 5 5 15 

5 4 9 4 4 4 3 2 17 4 4 4 4 16 4 4 5 13 

4 3 7 4 3 4 4 3 18 4 4 5 5 18 5 4 4 13 

4 4 8 3 2 2 2 3 12 4 5 4 4 17 5 5 5 15 

3 3 6 4 3 4 4 3 18 4 4 4 4 16 5 5 5 15 

5 4 9 4 3 3 4 3 17 4 4 4 4 16 3 5 4 12 

4 3 7 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 14 3 4 5 12 

5 4 9 3 4 3 3 3 16 4 4 4 4 16 4 4 5 13 

4 3 7 2 3 4 4 3 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

5 4 9 5 3 3 3 2 16 4 5 4 4 17 3 3 3 9 

5 4 9 4 3 3 4 2 16 3 4 5 4 16 4 4 5 13 

4 4 8 3 3 3 3 3 15 4 5 5 4 18 4 3 3 10 

4 4 8 3 3 3 2 2 13 4 4 4 4 16 3 3 4 10 



 
 

 
 

3 3 6 3 3 4 3 2 15 3 4 4 3 14 4 4 4 12 

5 4 9 2 4 3 2 2 13 4 4 4 4 16 5 4 5 14 

3 5 8 4 3 1 1 1 10 4 4 3 4 15 4 4 4 12 

5 4 9 5 5 3 3 5 21 4 5 4 5 18 5 4 5 14 

5 4 9 2 1 1 1 1 6 4 4 4 3 15 3 4 4 11 

4 4 8 4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 16 5 5 5 15 

5 4 9 3 4 3 5 5 20 4 5 5 4 18 4 4 5 13 

4 4 8 5 4 4 3 4 20 4 4 4 3 15 3 3 3 9 

5 5 10 4 4 4 4 3 19 4 5 4 3 16 3 3 3 9 

5 4 9 3 4 4 4 4 19 5 5 5 5 20 4 4 4 12 

4 4 8 4 4 3 2 1 14 4 5 4 5 18 4 4 4 12 

3 3 6 5 5 4 3 3 20 4 5 4 4 17 5 4 4 13 

 

 


