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ABSTRAK 

PENGARUH   KESADARAN MEREK, PERSEPSI KUALITAS, ASOSIASI 

MEREK, LOYALITAS MEREK DAN NILAI BUDAYA LOKAL 

TERHADAP MINAT BELI  

PADA TOKO WALEU LAMPUNG 

 

Oleh  

GDE AGUNG DANKHYANG RAJENDRA 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran merek, persepsi 

kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek, dan nilai budaya  terhadap minat beli 

pada toko Walue Lampung. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 90 sampel 

pengunjung Toko Waleu Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner dengan menggunakan pendekatan regresi linear berganda yang dibantu 

program SPSS 21.0. Hasil penelitian secara parsial terdapat dua variabel yang 

tidak signifikan dan tiga variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu 

Kesadaran merek dan Persepsi kualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli pada Toko Waleu lampung; serta Asosiasi merek,  Loyalitas merek, 

dan Nilai budaya lokal berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada Toko 

Waleu Lampung. Secara simultan, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek dan 

nilai budaya lokal terhadap minat beli pada toko Waleu Lampung. Hasil uji R
2
, 

perhitungan menujukkan besarnya pengaruh keseluruhan variabel sebesar 0.428 

yang berarti memiliki pengaruh sebesar 42.8%. Adapun sisanya 57.2% dijelaskan 

oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesadaran merek, 

persepsi kualitas dan asosiasi merek tentunya bisa menjadi perbaikan bagi toko 

waleu itu sendiri terkait peningkatan merek serta kualitas produk yang dirasa 

perlu demi bersaing dengan produk lain. 

Kata Kunci: Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas 

Merek, Nilai Budaya Lokal dan Minat Beli. 



 

 

ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF BRAND AWARENESS, PERCEPTIONS OF 

QUALITY, ASSOCIATION OF THE BRAND, BRAND LOYALTY AND 

VALUES OF LOCAL CULTURE AGAINST THE INTEREST IN BUYING AT 

STORES WALEU LAMPUNG 

 

By  

GDE AGUNG DANKHYANG RAJENDRA 

The purpose of the research was to analyze the effect of brand awareness, 

perceptions of quality, Association of the brand, brand loyalty, and cultural 

values against the interest in buying at stores Walue Lampung. The number of 

samples that are used as much as 90 visitors sample Waleu Lampung. 

Engineering data collection using the questionnaire by using multiple linear 

regression approach assisted programs SPSS 13.0. Results of research partially 

there are two variables that were not significant and the three variables have a 

significant influence, namely brand awareness and perception of quality is not 

significant effect against the interest in buying at Stores Waleu lampung; as well 

as the Association of the brand, brand loyalty, and influential local cultural 

values significantly to buy interest in Souvenirs Waleu Lampung. Simultaneously, 

there is a positive and significant influence between the brand awareness, 

perceptions of quality, Association of the brand, brand loyalty and values of local 

culture against the interest in buying at stores Waleu Lampung. Test result shows 

the calculation of R2, the overall influence of variable magnitude 0428 which 

means it has the influence of 26.6%. As for the remaining 35.5% explained by 

other causes which are not examined in this study. Brand awareness, perceptions 

of quality and brand association certainly could be an improvement for souvenirs 

waleu related branding itself as well as the quality of the product that it is 

reasonably necessary in order to compete with other products.  

Keywords: brand awareness, perceptions of quality, Association of the brand, 

brand loyalty, local cultural Values and interests. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 

Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa majemuk yang mempunyai 

berbagai macam kebudayaan unik dan beraneka ragam. Keanekaragaman dan 

keunikan yang dimiliki membuat bangsa ini menjadi kaya dan mempunyai banyak 

perbedaan. Perbedaan kebudayaan masyarakat Indonesia disebabkan oleh proses 

pertumbuhan yang berbeda dan pengaruh budaya asing dengan nilai-nilai sosial 

serta seni yang tinggi. Di era globalisasi saat ini, masuknya budaya asing ke 

Indonesia menghambat perkembangan budaya lokal. Kebudayaan lokal mulai 

perlahan ditinggalkan seiring dengan kemajuan kebudayaan asing yang 

mengutamakan modernisasi. Rasa cinta yang berkurang karena masuknya 

kebudayaan asing dapat menghilangkan kebudayaan lokal seiring dengan 

ketidaksadaran masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikannya.  

Kebudayaan lokal adalah bagian penting untuk menjadi identitas suatu bangsa, 

serta menjadi penentu kemajuan suatu bangsa yang harus dilestarikan. Budaya 

lokal ini meliputi kerajinan, makanan, karya yang berbasis lokal, dan sebagainya. 

Budaya lokal mengandung unsur kebudayaan asli atau pribumi yang dapat 

diperlakukan sebagai suatu hal yang terpisah. Hal ini disebabkan oleh adanya 

pemikiran yang dimiliki orang-orang pribumi terhadap struktur komunitas 
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tradisional yang berkembang di suatu daerah selama periode waktu tertentu. 

Komunitas merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup budaya.  

Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia 

yang berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Bandar Lampung 

merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang merupakan gabungan dari kota 

kembar Tanjungkarang dan Telukbetung. Lampung memiliki wilayah relatif luas 

dan menyimpan potensi kelautan. Kebudayaan lokal masyarakat Lampung 

tumbuh dan berkembang dengan sebutan Pill Pasenggiri (Syaifullah, 2010) 

dengan tatatan moralitas sebagai berikut: 

a. Piil Pasenggiri (rasa harga diri) 

b. Nengah Nyappur (hidup bermasyarakat) 

c. Nemui Nyimah (terbuka tangan) 

d. Sakai Sambayan (tolong menolong) 

e. Juluk Adek (bernama-bergelar) 

Piil Pesenggiri sebagai norma dasar dari sikap dan perilaku masyarakat Lampung 

menjadi hal penting yang harus terus dilestarikan dan dikembangkan dengan 

tujuan agar kebudayaan Lampung tetap di kenal di masyarakat luas. Masyarakat 

harus memiliki inisiatif dan strategi untuk melestarikan kebudayaan tersebut, 

dengan cara mengidentifikasi komponen yang terkandung didalamnya. Karya-

karya seni, budaya, serta adat-istiadat yang selama ini dipedomani adalah bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari pembentukan kepribadian dan jati diri 

masyarakat Lampung. Kebudayaan Lampung mempunyai bentuk dan corak khas  



3 

 

menunjukkan keunikan tersendiri yang menjadi komponen pelestarian di tengah 

kebudayaan lokal daerah lain, maupun kebudayaan asing.  

Semakin baik hasil dari upaya pengembangan budaya bagi masyarakat maka 

semakin besar harapan untuk meningkatkan budaya tersebut. Pencapaian dalam 

pelestarian budaya dapat dilakukan dengan membangun industri lokal yang 

berbasis kebudayaan lokal, kegiatan yang menunjukkan sisi positif dan kelebihan 

dari kebudayaan lokal tersebut diikuti dengan penggunaan kemajuan teknologi. 

Masyarakat dapat bekerja dengan peralatan yang maju sehingga dapat dengan 

cepat dan efisien dalam mengembangkan usaha dan kebudayaan agar dapat 

menjadi lebih baik.  

Hal terpenting dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan ini adalah bahwa 

kebudayaan tidak diwariskan secara genetika melainkan melalui proses 

pembelajaran yang terus menerus. Artinya sifat kebudayaan diperoleh melalui 

“pendidikan” baik secara formal maupun nonformal. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

budaya merupakan satu diantara daya tarik dalam dunia pariwisata. Baik sebagai 

objek wisata budaya seperti peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, 

patung, prasasti dan situs purbakala; maupun berupa peninggalan-peninggalan 

budaya yang terdapat dalam meseum, juga yang berupa monumen-monumen, 

pusat-pusat kesenian dan budaya sertatidak kalahnya yaitu songket khas Lampung 

yang ternama menjadi primadona untuk menjadi oleh-oleh khas Lampung yang 

juga menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Kain tapis 

merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam 

menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun Sang 
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Pencipta Alam Semesta.Demikian yaitu yang dimaksud dengan Tapis Lampung 

adalah hasil tenun benang kapas dengan motif, benang perak atau benang emas 

dan menjadi pakaian khas suku Lampung biasanya di gunakan pada pria Lampung 

memakai pakaian adat berupa tutup kepala, baju jas dengan leher tertutup, celana 

panjang dan berkain songket yang melingkar di pinggang. Sebilah belati terselip 

didepan perut. Wanita memakai tutup kepala melebar dengan bentuk yang khas. 

Bajunya disebut kawai sadariah dan berkain songket (Wikipedia, 2016). 

Dari kebudayaanya, Lampung juga memiliki oleh-oleh yang juga mengadopsi dari 

budaya-budaya Lampung sendiri menjadi sebuah produk menarik yang di minati 

konsumen, sama seperti kota-kota besar, Bali memiliki Joger, Jogja memiliki 

Dagadu, dll. Lampung juga memiliki khas oleh-oleh yang bisa di nikmati dan di 

cintai oleh masyarakatnya sendiri ataupun wisatawan yang datang di Lampung 

sebagai ciri khasnya yaitu Waleu (Wawancara dengan Albert pemilik Waleu 

Lampung tanggal 24 September 2016). 

Waleu berawal dari ide, yang kemudian direalisasikan menjadi sebuah produk 

nyata. Mendirikan pusat oleh – oleh khas Lampung, berupa souvenir kaos khas 

Lampung bermerek Waleu. Toko cindera mata yang beralamat di Jalan Wolter 

Monginsidi, No 18 ini, memiliki kekhasan, yakni pada permainan kata dari 

produk kaos yang di sajikan dengan budaya-budaya Lampung di kombinasikan 

mulai dari penggunaan bahasa Lampung, nama Kabupaten/Kota di Lampung, 

Pahlawan Lampung dan berbagai tema lain yang kental dengan identitas Bumi 

Ruwa Jurai. Tidak ingin kalah seperti jenis kaos khas dari berbagai daerah. Seperti 

Bali dengan Joger, Yogyakarta dengan Dagadunya, dan sejumlah produk kaos 
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yang menunjukkan identitas kedaerahan lainnya. Pada dasarnya, kita juga punya 

identitas dan sangat kaya dengan ragam seni budaya hingga adat-istiadat. Bila 

dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan bijak, maka akan menjadi sebuah 

karya seni yang bernilai positif dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Usaha 

yang dirintis sejak 6 Agustus 2011 ini awalnya dikenal dengan nama Helau. 

Namun karena sesuatu hal kemudian berganti nama menjadi waleu, yang dalam 

bahasa Indonesia berarti angka delapan. Adapun tujuan berdirinya Waleu, sebagai 

salah satu bentuk apreasiasi, pengenalan dan pelestarian budaya Lampung. Pun 

demikian, tempat ini juga merupakan alternative pusat perbelanjaan oleh – oleh 

asal Lampung. Dimana saat ini, cinderamata special ini belum banyak ditemukan 

di Bumi Ruwa Jurai. Selain menyediakan kaos, juga menyediakan berbagai 

produk asesoris fasion yang berkualitas, Waleu juga menawarkan harga 

terjangkau kepada para calon konsumennya. Sejauh ini, antusiasme masyarakat 

akan kehadiran Waleu cukup tinggi. Bahkan kini, kaos buatan Waleu telah 

menjadi bagian dari kebanggaan masyarakat lokal Lampung sendiri (Wawancara 

dengan Albert pemilik Waleu Lampung tanggal 24 September 2016). 

Suatu merek yang dikenal oleh pembeli akan menimbulkan minatnya untuk 

mengambil keputusan pembelian. Dampak dari simbol suatu produk memberikan 

arti didalam pengambilan keputusan konsumen sebab simbol dan image 

merupakan hal penting dalam periklanan dan mempunyai pengaruh dalam minat 

untuk membeli. 

Menurut Shimp (2003), kesadaran merek (brand awareness) merupakan 

kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam benak konsumen ketika mereka 
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sedang memikirkan kategori produk tertentu dan seberapa mudahnya nama 

tersebut dimunculkan. Menurut Aaker (1997) loyalitas merek (brand loyalty) 

merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini 

mampu memberikan gambaran mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke 

merekproduk lain, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya perubahan, 

baik menyangkut harga atribut lain. Menurut Aaker dalam Tjiptono (2005), 

asosiasi merek (brand association) adalah segala sesuatu yang terkait dengan 

memori terhadap sebuah merek. Menurut Simamora dalam Kartono (2007), 

menyatakan bahwa asosiasi merek (brand association) adalah segala hal yang 

berkaitan tentang merek dalam ingatan. 

Menurut Kotler (2007) persepsi kualitas (perceived quality) mengatakan bahwa 

kualitas adalah total dari seluruh fitur dan karakteristik yang membuat produk 

dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan maupun yang tidak 

dinyatakan. Pengalaman hidup masyarakat saja sangatlah banyak dan variatif, 

termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan 

masyarakat itu sendiri. Nilai budaya merupakan sebuah nilai yang disepakati dan 

tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, 

yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol, dengan 

karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan 

perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang  terjadi. Nilai 

budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu 

yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi. 
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Kluckhohn   dalam   Pelly   (1994),  mengemukakan   bahwa   nilai   budaya 

merupakan  sebuah  konsep  beruanglingkup  luas  yang  hidup  dalam  alam  

fikiran sebagian besar warga suatu masyarakat, mengenai apa yang paling 

berharga dalam hidup. Rangkaian konsep itu satu sama lain saling berkaitan dan 

merupakan sebuah sistem  nilai budaya. Nilai budaya adalah suatu bentuk 

konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk di dalam bertingkah laku 

baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik 

buruk, benar salah, patut atau tidak patut. 

Menurut Kotler (2007), mengenai Minat Beli, timbul setelah adanya proses 

evaluasi alternatif dan di dalam proses evaluasi, seseorang akan membuat suatu 

rangkaian pilihan mengenai produk yang hendak dibeli atas dasar merek maupun 

minat. Minat Beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran yang 

yang membentuk suatu persepsi. Minat Beli ini menciptakan suatu motivasi yang 

terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang 

pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya. 

Bedasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek, dan 

Nilai Budaya Lokal, Terhadap Minat Beli pada Toko Waleu Lampung”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Kesadaran Merek berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli pada 

toko Waleu Lampung? 
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2. Apakah Persepsi Kualitas berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli pada 

toko Waleu Lampung? 

3. Apakah Asosiasi Merek berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli pada toko 

Waleu Lampung? 

4. Apakah Loyalitas Merek berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli pada toko 

Waleu Lampung? 

5. Apakah Nilai Budaya Lokal berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli pada 

toko Waleu Lampung? 

6. Apakah Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas 

Merek, dan Nilai Budaya Lokalsecara simultan berpengaruh secara  signifikan  

terhadap Minat Beli pada toko Waleu Lampung? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sesungguhnya mengenai jawaban yang dikehendaki dalam 

rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan 

menganalisis: 

1. Untuk mengetahui pengaruh  Kesadaran Merek terhadap Minat Beli pada toko 

Waleu Lampung. 

2. Untuk Mengetahui pengaruh Persepsi Kualitas terhadap Minat Beli pada toko 

Waleu Lampung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Asosiasi Merek terhadap Minat Beli pada toko 

Waleu Lampung. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Loyalitas Merek terhadap Minat Beli pada toko 

Waleu Lampung. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Budaya Lokal terhadap Minat Beli pada 

toko Waleu Lampung. 

6. Untuk mengetahui  pengaruh kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi 

merek, loyalitas merek, dan nilai budaya  terhadap Minat Beli pada toko Waleu 

Lampung. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 

1. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi agar dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi toko Waleu Lampung di bidang 

UMKM khususnya dalam memperkirakan proses Minat Beli konsumen dalam 

pembelian produk dalam nilai budaya lokal. 

2. Secara Teoritis 

Untuk menambah wawasan dalam keilmuan Ilmu Administrasi bisnis 

khususnya pada proses Minat Beli dengan harapan dapat dilakukan berbagai 

studi lebih lanjut di masa yang akan datang. 



    

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan 

dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain (Kotler & 

Armstrong, 2006). Pendapat Swastha, (2005) menyatakan pemasaran adalah 

sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang 

potensial. 

Pemasaran berarti proses mengelola pasar untuk menghasilkan pertukaran dan 

hubungan dengan tujuan untuk menciptakan nilai serta memuaskan kebutuhan dan 

keinginan. Konsep pasar inilah yang membawa pada konsep pemasaran, yaitu 

cara dan falsafah baru yang dibuat dengan tiga faktor dasar (Swastha, 2005): 

1. Seluruh kegiatan perusahaan harus berorientasi pada konsumen. 

2. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan, 

dan bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri. 

3. Seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan di 

integrasikan secara organisasi. 
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Secara definitif konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan 

bahwa pemasaran kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial 

bagi kelangsungan hidup perusahaan (Swastha, 2005). Konsep pemasaran 

menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan 

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran sektor memuaskan pelanggan secara lebih 

efektif dan efisien daripada yang dilakukan oleh pesaing (Kotler & Armstrong, 

2006)  terdapat tiga faktor penting yang dipakai sebagai dasar konsep pemasaran, 

yaitu: 

1. Orientasi konsumen 

Perusahaan yang berorientasi pada konsumen harus memperhatikan 

konsumennya untuk dapat menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang 

akan dilayani, menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran 

penjualan, menentukan produk dan program pemasarannya, mengadakan 

penelitian pada  konsumen  untuk mengukur, menilai dan menafsirkan 

keinginan, sikap serta perilaku mereka serta menentukan dan melaksanakan 

strategi yang paling baik yaitu apakah lebih mengacu pada mutu yang tinggi, 

harga murah, atau model yang menarik dan sebagainya. 

2. Koordinasi dan integrasi dalam perusahaan 

Kegiatan pemasaran secara terkoordinasi dan terintegrasi berarti setiap orang 

dan bagian dalam perusahaan turut serta dalam suatu usaha yang terkoordinir 

untuk memberikan kepuasan konsumen sehingga tujuan perusahaan tercapai. 

3. Mendapatkan laba melalui pemasaran konsumen  

Kepuasan konsumen merupakan faktor penentu perusahaan untuk 

mendapatkan laba, dimana konsumen yang puas cenderung akan melakukan 
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transaksi  pembelian ulang atau menjadi media promosi yang efektif terhadap 

calon konsumen yang lain dengan menceritakan pengalamannya yang 

memuaskan. Untuk itu perusahaan harus berusaha memaksimalkan kepuasan 

untuk mendapatkan keuntungan. 

2.2. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Aaker dalam Rangkuti (2004) menyatakan kesadaran merek adalah kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu 

merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Peran kesadaran merek 

dalam keseluruhan proses keputusan pembelian yang diambil oleh konsumen 

tergantung dari sejauh mana tingkatan kesadaran yang dicapai oleh suatu merek 

dalam benak konsumen.  

Kesadaran merek adalah kemampuan dari pelanggan potensial untuk mengenali 

atau mengingat bahwa suatu merek termasuk ke dalam suatu kategori produk 

tertentu (Dewanti, 2007). Membangun kesadaran merek di benak konsumen 

biasanya membutuhkan waktu yang lama karena penghafalan bisa berhasil dengan 

pengulangan dan penguatan yang berlangsung secara berkelanjutan. Setiap 

kegiatan pemasaran selalu berupaya untuk memperoleh tingkat kesadaran merek 

yang lebih tinggi dan mendalam sebagai top of mind. Jika suatu merek menjadi 

satu–satunya merek yang diingat oleh konsumen, berarti merek tersebut memiliki 

awareness yang tinggi dan disebut dominant brand (Susanto dan Wijanarko, 

2004).  

Kesadaran merek adalah kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat 

kembali sebuah merek dan mengkaitkannya dengan satu kategori produk tertentu. 
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Kesadaran konsumen terhadap merek dapat digunakan oleh perusahaan sebagai 

sarana untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu 

merek kepada konsumen (Humdiana, 2005). 

Secara singkat Humdiana (2005) menggambarkan level kesadaran konsumen 

terhadap merek dalam bentuk piramida sebagai berikut: 

a. Tidak sadar merek (unaware of brand) 

Pada level ini, pelanggan sama sekali tidak mengenali merek meskipun melalui 

alat bantu, seperti gambar atau menyebutkan nama merek tersebut. 

b. Mengenali merek (brand recognition). 

Pada level ini, pelanggan akan mengingat merek setelah diberikan bantuan 

dengan memperlihatkan gambar atau ciri-ciri tertentu. 

c. Mengingat kembali merek (brand recall) 

Level ini menunjukkan merek-merek yang dapat diingat pelanggan dengan 

baik tanpa bantuan. 

d. Puncak pikiran (top of mind) 

Pada puncak ini  menjadi pimpinan dalam benak konsumen tersebut 

dibandingkan nama merek-merek lain (Aaker, 1991). 

Pada level ini pelanggan akan menyebutkan merek untuk pertama kali, saat 

ditanya mengenai suatu kategori produk. Dengan kata lain, sebuah merek menjadi 

merek utama dari berbagai merek dalam suatu kategori produk yang ada dalam 

benak pelanggan. Hal ini di jelaskan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Level Kesadaran Merek 

Kesadaran merek dibangun dengan memberikan nama merek yang baik dimana 

dalam nama itu terkandung makna dan nilai yang begitu tinggi. Maksud 

pemberian makna dan nilai yang tinggi dalam sebuah merek adalah untuk 

memberikan kesan yang positif terhadap produk di benak konsumen selama 

proses siklus hidup produk. Konsumen cenderung membeli produk dengan merek 

yang sudah dikenal karena dengan begitu mereka merasa aman dengan dan 

beranggapan merek yang sudah dikenal bisa diandalkan dan kualitasnya dapat 

dipertanggungjawabkan (Lee & Leh, 2011). 

Durianto, et al. (2001) menyatakan bahwa sebuah merek dengan kesadaran 

konsumen yang tinggi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut antara lain: 

1. Merek tersebut diiklankan secara luas dan terus-menerus 

2. Ketahanan merek dipasaran yang telah teruji waktu 

3. Memiliki saluran distribusi yang luas 

4. Pengelolaan dan penanaman nilai merek yang baik 



15 
 

 
 

Jadi bisa disimpulkan bahwa kesadaran merek memiliki empat fungsi utama, yaitu 

menjadi sumber asosiasi lain, menimbulkan rasa suka atau familiar, sumber 

komitmen terhadap merek, dan menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan 

merek. Kesadaran merek merupakan salah satu alasan konsumen untuk membeli 

suatu produk atau dengan kata lain merupakan faktor penentu keputusan 

pembelian yang didasarakan hasil identifikasi informasi yang didapat. 

2.3. Persepsi Kualitas 

Persepsi adalah proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan 

masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti (Kotler 

Keller, 2009). Persepsi kualitas disini menggambarkan keseluruhan keunggulan 

yang diberikan oleh sebuah produk kepada konsumen, yang memiliki tujuan, 

maksud, dan manfaat yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen 

dalam memenuhi kebutuhannya. 

Lebih lanjut Aaker dalam Rangkuti (2004) mengungkapkan bahwa persepsi 

kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa layanan yang berkaitan dengan maksud yang diharapkan. 

Di dalam kegiatan pemasaran, persepsi konsumen merupakan hal utama yang 

harus diperhatikan oleh pihak perusahaan daripada realitas, karena persepsi 

konsumen mempengaruhi perilaku aktual konsumen di pasaran.  

Sedangkan menurut Durianto, et al. (2001) pembahasan persepsi kualitas suatu 

produk akan melibatkan kepentingan kosumen terhadap manfaat dan atribut yang 

dimiliki produk dimana kepentingan konsumen akan suatu produk berbeda-beda. 

Persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu produk atau jasa tersebut dapat 
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menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh langsung kepada 

keputusan pembelian konsumen terhadap suatu merek produk. Cleland dan Bruno 

dalam Simamora (2003) mengemukakan tiga prinsip tentang persepsi kualitas, 

yaitu: 

1. Kualitas yang dipersepsikan konsumen 

2. Kualitas ada jika dapat dipersepsikan oleh konsumen. 

3. Persepsi kualitas diukur secara relative terhadap pesaing. 

Persepsi terhadap kualitas yang positif dapat dibangun melalui upaya identifikasi 

dimensi kualitas yang dianggap penting oleh konsumen (Aaker dalam Astuti dan 

Cahyadi, 2007). Untuk kelas produk tertentu, dimensi penting suatu produk dapat 

dilihat langsung oleh konsumen melalui penilaian kualitas secara keseluruhan 

serta pendapat konsumen lainnya yang telah terlebih dahulu menggunakan produk 

terkait. 

Sedemikian penting dan berharganya peran persepsi kualitas bagi suatu merek 

sehingga upaya membangun persepsi kualitas yang kuat memerlukan perhatian 

dan strategi khusus agar perusahaan dapat menguasai pasar disetiap kategorinya. 

Berikut ini adalah berbagai hal yang harus diperhatikan dalam membangun 

persepsi kualitas yang baik dibenak konsumen diantaranya yaitu komitmen 

terhadap kualitas, budaya kualitas, informasi masukan dari pelanggan, sasaran 

atau standar yang jelas, karyawan yang berinisiatif (Aaker dalam Durianto, et al. 

2001)  

Produsen sebuah produk hendaknya memperhatikan bagaimana konsumen dalam 

mempersepsikan atas produk-produk yang dikeluarkan, karena dengan 
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mengetahui persepsi konsumen tersebut maka produsen dapat menentukan strategi 

yang dapat diambil guna memperkuat persepsi konsumennya terhadap merek 

yang dimiliki oleh produsen produk tersebut. 

Penjelasan lebih lanjut yang dikemukakan oleh Aaker yang dikutip oleh Sadat 

(2009) menyebutkan ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh merek yang 

memiliki persepsi kualitas tinggi, yaitu: 

1. Alasan untuk membeli 

Persepsi kualitas yang terbangun dengan baik di benak konsumen akan 

membantu efektivitas program pemasaran produk. 

2. Differensiasi 

Persepsi kualitas yang tinggi akan memberikan nilai lebih dan kesan 

tersendiri di benak konsumen, dimana hal itu yang menjadikan sebuah produk 

beda dari produk yang lainnya. 

3. Harga premium 

Dengan persepsi kualitas yang tinggi akan memungkinkan perusahaan dapat 

menetapkan harga yang tinggi pada produk - produknya. 

4. Perlakuan tertentu 

Distributor dan para ritel akan memberikan perhatian tersendiri dan perlakuan 

khusus pada merek-merek berkualitas. 

5. Perluasan merek 

Merek-merek dengan persepsi kualitas tinggi memliki peluang yang besar 

untuk mengembangkan produknya dalam berbagai kategori. 
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2.4. Asosiasi Merek (brand association) 

Asosiasi merek merupakan kumpulan keterkaitan dari sebuah merek baik berupa 

simbol, personalitas, simbol maupun komunikasi pada saat konsumen mengingat 

sebuah merek (Aaker, 1997). Dari kumpulan keterkaitan sebuah merek tersebut 

dapat menimbulkan informasi yang lebih spesifik terhadap sebuah produk di 

kategori tertentu.Menurut Ferrinadewi (2008) asosiasi merek adalah bagaimana 

konsumen menghubungkan antara informasi dalam benak konsumen dengan 

merek tertentu. Keterkaitan pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi 

pada banyak pengalaman atau penampakan dari keterkaitan suatu merek untuk 

mengkomunikasikannya. 

Menurut Aaker (1997) terdapat lima keuntungan menggunakan asosiasi merek. 

Keuntungan tersebut diantaranya adalah: 

1. Membantu proses penyusunan informasi dan sekumpulan fakta yang dapat 

dengan mudah dikenal konsumen. 

2. Merangsang tumbuhnya perasaan positif terhadap produk. 

3. Perbedaan, untuk membedakan fungsi merek dengan pesaing lainnya. 

4. Membantu konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu 

produk atau tidak. 

5. Menjadi landasan yang kuat untuk perluasan merek. 

Sedangkan asosiasi merek memiliki beberapa tipe. Keller (2002) menjabarkan tipe 

asosiasi merek sebagai berikut: 
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1. Atribut (attributes) 

Merupakan kumpulan informasi mengenai suatu merek yang kemudian 

dikaitkan dengan atribut-atribut dari suatu merek kategori produk tertentu. 

2. Manfaat (benefits) 

Merupakan kumpulan informasi yang diperoleh konsumen yang kemudian 

dikaitkan dengan manfaat yang ditawarkan oleh suatu produk. 

3. Perilaku (attitudes) 

Merupakan kumpulan informasi mengenai suatu merek di benak konsumen 

yang dikaitkan dengan motivasi diri sendiri dan diaktualisasikan dalam 

bentuk perilaku. 

2.5. Loyalitas Merek (brand loyalty) 

Menurut Aaker (1997), loyalitas merek adalah suatu ukuran keterkaitan seorang 

pelanggan trehadap sebuah merek. Keterkaitan tersebut berawal dari rasa 

ketertarikan seorang konsumen pada sebuah merek yang kemudian berlanjut pada 

keputusan pembelian. Dimana setelah melakukan kegiatan pembelian konsumen 

merasa puas dan kebutuhannya dapat terpenuhi, sehingga konsumen melakukan 

pembelian ulang produk dengan merek terkait satiap kali ada kesempatan untuk 

membeli. 

Loyalitas tercipta karena kepuasan konsumen telah dicapai. Selain itu merek 

dianggap dapat memberikan nilai dan manfaat lebih kepada konsumen yang tidak 

pernah dibayangkan sebelumnya oleh konsumen. Hal tersebut juga dapat 

membuat merek terkait menjadi prioritas atau pilihan utama dibandingakan 

dengan merek lain dengan kategori produk yang sejenis di pasaran. 
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Di dalam loyalitas merek, terdapat tingkatan yang membedakan tingkat loyalitas 

konsumen terhadap suatu merek. Dimana tingkatan tersebut dibedakan 

berdasarkan tingkat kepuasan yang didapat konsumen dari suatu produk merek 

tertentu. Gambaran tingkatan loyalitas konsumen terhadap merek dijelaskan oleh 

Gambar 2.2 dibawah ini: 

 

Gambar 2.2. Tingkat loyalitas Konsumen Terhadap Merek 

Gambar 2.2 menjelaskan tingkatan loyalitas konsumen terhadap merek yang 

berbeda – beda, diantaranya (Aaker,1997): 

1. Swithcher / Price Buyer (Berpindah - pindah) 

Pembeli atau konsumen tidak memiliki loyalitas sama sekali terhadap suatu 

merek. Bagi pembeli, semua merek dianggap mampu memenuhi kebutuhan. 

Dalam hal ini merek memiliki peran yang kecil terhadap keputusan 

pembelian. 
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2. Habitual Buyer (Pembeli yang bersifat kebiasaan) 

Adalah pembeli yang sudah terbiasa menggunakan suatu merek tertentu. 

Dan mereka tetap menggunakan merek tersebut meskipun mereka merasa 

tidak puas dengan produk dengan merek terkait. Dan dimensi ketidakpuasan 

yang dialami konsumen tersebut tidak mempengaruhi konsumen untuk 

beralih ke merek lain. 

3. Satisfied Buyer (Pembeli yang puas dengan biaya peralihan) 

Adalah orang-orang yang puas, namun mereka memikul switching cost 

(biaya peralihan), yaitu biaya dalam waktu, uang, atau resiko kinerja 

sehubungan dengan tindakan beralih merek. 

4. Liking The Brand (Menyukai merek) 

Adalah pembeli yang benar-benar menyukai merek tersebut. Dan mereka 

menganggap merek tersebut sebagai sahabat. 

5. Committed Buyer (Pembeli yang berkomitmen) 

Adalah pelanggan yang setia. Mereka mempunyai suatu kebanggaan dalam 

menggunakan atau menjadi pengguna dari suatu merek. Rasa percaya 

mereka mendorong merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. 

Menurut Assael (1995) loyalitas merek didasarkan atas perilaku konsumen yang 

konsisten untuk membeli sebuah merek sebagai bentuk sebuah proses 

pembelajaran konsumen. Proses pembelajaran yang didapatkan oleh konsumen 

berasal dari pengalaman membeli suatu produk yang dilakukan dalam jangka 

waktu yang konsisten dan terus-menerus. Pembelajaran tersebut berupa 

kemampuan merek dalam memenuhi kebutuhan konsumen, kemampuan merek 

dalam menjalin hubungan yang baik dengan para konsumen. Aaker (1997) 
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menjelaskan, terdapat lima cara untuk menciptakan dan memelihara loyalitas 

merek, yaitu: 1) Memperlakukan pelanggan dengan baik, 2) Menjalin kedekatan 

dengan pelanggan, 3) Mengukur/mengelola kepuasan pelanggan, 4) Menciptakan 

biaya peralihan, 5) Memberikan ekstra. 

2.6. Nilai Budaya Lokal 

Sejumlah riset empiris melaporkan bahwa merek-merek global lebih disukai 

dibandingkan merek-merek lokal, setidaknya di kalangan segmen-segmen 

konsumen tertentu (Steenkamp et al, 2003). Masih menurut Steenkamp secara 

umum, preferensi terhadap merek global dikarenakan citra superior, kualitas 

aktual dan perseptual yang lebih unggul, hasrat meniru gaya hidup di negara maju, 

preferensi terhadap status simbolik, kosmopolitanisme, worldmindedness dan 

seterusnya. Global brand study yang dilakukan Research International/USA pada 

tahun 2002 mengungkap bahwa konsumen di seluruh dunia mengaosiasikan 

merek global dengan tiga dimensi utama yang dijadikan dasar evaluasi keputusan 

pembelian: perceived signal (jaminan kualitas prima), global myth (simbol 

identitas ideal global), dan social responsibility (kepedulian terhadap isu 

lingkungan, hak pekerja, kesehatan publik dan sebagainya). 

Konsep ethnocentrism diadaptasi dari bidang sosiologi oleh Sharma, Shimp dan 

Shin (1995). Konsep ethnocentrism mencerminkan kecenderungan universal 

sekelompok orang untuk memandang kelompoknya sebagai centre of universe, 

menginterpretasikan unit sosial lainnya berdasarkan sudut pandang kelompoknya 

sendiri dan menolak orang-orang yang secara kultural berbeda, sementara secara 

membabi buta menerima orang-orang yang secara kultural sama dengan mereka 
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(Tjiptono, 2005). Sharma, Shimp dan Shin (1995) mendefinisikan consumer 

ethnocentrism sebagai keyakinan konsumen menyangkut kepatutan atau moralitas 

dalam pembelian produk buatan luar negeri. Shimp & Sharma menyimpulkan 

bahwa konsumen ethnocentrism cenderung lebih menyukai merek lokal 

dibandingkan merek asing (sekalipun merek asing lebih murah dan kualitasnya 

lebih superior). 

Konsumen ethnocentris cenderung bangga dengan merek, symbol dan budaya 

nasionalisnya (Steenkamp et al., 2003). Mereka meyakini bahwa membeli merek 

asing adalah tindakan keliru, karena dampak buruk pada perekonomian domestik, 

menyebabkan terjadinya pengangguran dan sama sekali tidak patriotis (Netemeyer 

et al., 1991). Sejumlah riset menunjukkan bahwa consumen ethnocentrism 

memainkan peran penting manakala produk dipersepsikan kurang penting dan jika 

konsumen menganggap kesejahteraan nasional atau pribadi terancam dengan 

produk asing (Sharma et al., 1995). Bagi konsumen ethnocentris, merek global 

cenderung dipersepsikan sebagai ‘economic and cultural threats’ (Steenkamp et 

al., 2003). Konsumen semacam ini bahkan bersedia mengorbankan manfaat 

objektif (seperti kualitas yang lebih baik, harga lebih murah, layanan yang lebih 

baik) demi menikmati manfaat psikologis dari mempertahankan komitmen 

nasionalisme dengan membeli produk lokal. 

Secara umum, seseorang yang konservatif cenderungan menghargai tradisi dan 

institusi sosial yang telah bertahan dari waktu ke waktu dan menerima perubahan 

dalam jangka waktu yang relatif lama. Kaum konservatif mempunyai karakteristik 

: sangat religius, taat terhadap peraturan dan hukum, mempunyai preferensi 
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terhadap hal-hal yang konvensional dan antihedonik (Wilson dan Patterson, 

1968). Riset tentang country-pf-origin (Wang, 1978 dalam Sharma et al., 1995) 

telah menemukan hubungan terbalik antara konversatisme dengan sikap terhadap 

produk asing. Jadi seseorang yang konservatif cenderung mengevaluasi produk 

impor secara negatif dan mengevaluasi produk lokal secara positif. 

Untuk mengukur sikap konservatisme, dapat digubakan beberap item pertanyaan: 

1) saya menghargai tradisi yang ada di masyarakat, 2) saya menghargai dan taat 

terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, 3) saya adalah orang yang sangat 

religius (Wang dalam Sharma et. al., 1995). 

2.7. Minat Beli 

2.7.1. Definisi Minat Beli 

Dari mulainya, komunikasi dengan membangkitkan perhatian (attention) 

merupakan langkah awal suksesnya sebuah komunikasi. Apabila perhatian 

komunikasi telah terbangkitkan, maka selanjutnya diikuti dengan upaya 

menumbuhkan minat (interest) yang merupakan lanjutan dari perhatian. Menurut 

Wijaya (1993), secara teori minat memiliki ciri-ciri antara lain: (a) minat tidak 

dibawa sejak lahir, (b) minat dapat diubah-ubah (situasional dan temporal), (c) 

tidak berdirisendiri, senantiasa mengandung reaksi dengan stimulus maupun 

objek,dan (d) objek itu dapat merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat 

jugamerupakan kumpulan dari hal tersebut. 

Minat adalah kecenderungan seseorang untuk merasa tertarik pada objek tertentu 

yang dianggap paling penting. Sedangkan need for achievement adalah kebutuhan 

untuk mencapai prestasi tertentu. Dari rasa ketertarikan terhadap sesuatu didukung 
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dengan need for achievement ini akan membentuk motivasi yang akhirnya 

teraktualisasi dalam perilaku. Minat atau intensi (intention) adalah keinginan 

untuk melakukan perilaku (Jogiyanto, 2000). Jadi, adanya minat individu ini dapat 

menimbulkan keinginan. Minat adalah sesuatu disposisi yang terorganisir melalui 

pengalaman yang mendorong seseorang seseorang untuk memperoleh objek 

khusus, aktivitas, pemahaman, dan ketrampilan untuk tujuan perhatian atau 

pencapaian. Hal penting dalam minat adalah intensitasnya. Secara umum minat 

termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi. Jadi pada dasarnya 

seseorang jika berkeinginan untuk membeli biasanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti dorongan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Dodds, Monroe, 

dan Grewal,1991). 

Dodds, Monroe, dan Grewal (1991) mengemukakan bahwa minat beli 

didefinisikan sebagai kemungkinan seorang konsumen untukberminat membeli 

suatu produk tertentu yang dilihatnya. Menurut Dodds, Monroe, dan Grewal 

(1991), jika seseorang menginginkan produk dan merasa tertarik untuk memiliki 

produk tersebut maka mereka berusaha untuk membeli produk tersebut, selain itu 

faktor yang lainnya adalah rekomendasi dari pihak lain sangatlah penting karena 

dapat mempengaruhi seseorang untuk terjadinya proses pembelian. Minat 

membeli merupakan dorongan konsumen untuk melakukan pembelian atau 

dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pembelian ulang. 

Minat beli konsumen adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan 

dari produk yang dilihatnya, dari sana timbul ketertarikan untuk mencoba produk 

tersebut sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat 
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memilikinya (Kotler, 2007). Thamrin (2003) berpendapat minat beli konsumen 

merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap 

mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan 

membeli benar-benar dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan minat beli konsumen 

adalah niatan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan pembelian 

suatu produk atau jasa dengan pertimbangan sebelum proses pembelian 

berlangsung. 

Berdasarkan pendapat tersebut minat membeli dapat diartikan sebagai keinginan 

untuk membeli yang merupakan bagian dari proses menuju kearah tindakan 

pembelian yang dilakukan oleh seorang konsumen. Engel et,al (1994) 

berpandapat bahwa minat membeli sebagai suatu kekuatan pendorong atau 

sebagai motif yang bersifat intrinsic yang mampu mendorong seseorang untuk 

menaruh perhatian secara spontan, wajar, mudah, tanpa paksaan dan selektif pada 

suatu produk untuk kemudian mengambil keputusan membeli. 

2.7.2. Minat dan Pengambilan Keputusan 

Pada umumnya pelanggan mengekspresikan komitmen mereka dengan 

kepercayaan dan kesukaan terhadap merek tersebut serta kepercayaan terhadap 

perusahaannya. Konsumen yang berkomitmen tidak ingin mencari informasi 

tambahan pada saat membuat keputusan pembelian. Mereka juga tidak mudah 

untuk berpindah ke merek pesaing. Meskipun mereka membeli merek pesaing, 

tetapi setelah penawaran promosi berakhir, seperti diskon, mereka akan kembali 

ke merek semula. 
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Perpindahan sementara tersebut hanya bersifat memanfaatkan keuntungan yang 

ditawarkan oleh merek lain. Selain itu, pelanggan yang memiliki komitmen pada 

umumnya lebih mudah menerima perluasan lini produk baru yang ditawarkan 

oleh perusahaan tersebut. Kesesuaian antara performa dari produk atau jasa yang 

ditawarkan akan memberikan kepuasan bagi konsumen dan menghasilkan minat 

konsumen untuk menggunakannya kembali di waktu yang akan datang. Dalam 

minat beli terdapat 4 indikator Ferdinand (2002) yaitu: 

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. 

2. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya. 

4. Minta eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 

mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi 

untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

Pemahamam terhadap perilaku konsumen tidak lepas dari minat membeli, karena 

minat membeli merupakan salah satu tahap yang pada subyek sebelum mengambil 

keputusan untuk membeli. Titik tolak memahami pembeli adalah model 

rangsangan-tanggapan (stimulus-response model) apa yang didengar oleh telinga 

apa yang dilihat oleh mata apa yang dicium oleh hidung itulah yang disebut 

stimulus. Rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk ke dalam kesadaran 

pembeli. Karakteristik dan proses pengambilan keputusan pembeli menghasilkan 

keputusan pembelian tertentu. Iklan berbagai macam produk yang ditayangkan 
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adalah stimulus yang dirancang khusus oleh produsen agar menarik perhatian 

konsumen. Produsen mengharapkan konsumen menyukai iklan produknya, 

kemudian menyukai produknya dan membelinya. Menurut Kotler (2007) terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi minat beli seseorang dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian, yaitu situasi tidak terduga (Unexpected situation) dan sikap 

terhadap orang lain (Respect to Others). 

2.7.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen 

Menurut teori dari Keller dalam Fakhru dan Hanifa (2014), minat beli adalah 

seberapa besar kemungkinan konsumen yang melekat pada minat beli tersebut. 

Menurut Kotler dalam Fakhru dan Hanifa (2014), minat adalah suatu respon 

efektif atau proses merasa atau menyukai suatu produk tetapi belum melakukan 

keputusan untuk membeli. Menurut Lamb dalam Fakhru dan Hanifa (2014) salah 

satu cara mengembangkan minat beli adalah melalui promosi yakni komunikasi 

yang menginformasikan kepada calon pembeli sebuah atau sesuatu pendapatan 

atau memperoleh suatu respon.  

Swastha dan Irawan (2001) mengemukakan faktor-faktor yangmempengaruhi 

minat membeli berhubungan dengan perasaan dan emosi,bila seseorang merasa 

senang dan puas dalam membeli barang atau jasamaka hal itu akan memperkuat 

minat membeli, ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat. Lidyawati (2008) 

menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli 

konsumen, yaitu: 
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a. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang 

dapat diperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya, 

aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan lain-lain. 

b. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial 

ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya daripada 

yang mempunyai sosial ekonomi rendah. 

c. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang menggunakan 

waktu senggangnya. 

d. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat 

pria, misalnya dalam pola belanja. 

e. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua akan 

berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda dan seseorang. 

2.7.4. Indikator Minat Beli Konsumen 

Menurut Ferdinand (2002), minat beli dapat diidentifikasimelalui indikator-

indikator sebagai berikut: 

a. Minat transaksional 

Yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Hal ini bermaksud 

yakni konsumen telah memiliki minat untuk melakukan pembelian suatu 

produk tertentu yang ia inginkan. 

b. Minat referensial 

Yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang 

lain. Hal ini bermaksud yakni seorang konsumen yang telah memiliki minat 

untuk membeli akan menyarankan orang terdekatnya untuk juga melakukan 

pembelian produk yang sama. 
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c. Minat preferensial 

Yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki 

preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika 

terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. 

d. Minat eksploratif 

Minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi 

mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung 

sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

2.8. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

penting. Berdasarkan uraian teori di atas dan penelitian terdahulu yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran yang 

dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.  

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran 

Kesadaran Merek (X1) 

Persepsi Kualitas (X2) 

Asosiasi Merek (X3) 

Loyalitas Merek (X4) 

Nilai Budaya Lokal (X5) 

Minat Beli 

(Y) 

 

(Y) 



31 
 

 
 

Dengan demikian dapat diukur dengan menggunakan variabel Kesadaran Merek, 

Presepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek dan Nilai Budaya Lokal 

berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Minat Beli. 

Minat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang  

dapat  dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut, minat 

beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk 

membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada 

periode tertentu, dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental 

dari diri konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk 

dengan merek tertentu. 

Titik tolak memahami pembeli adalah model rangsangan-tanggapan (stimulus-

response model) apa yang didengar oleh telinga apa yang dilihat oleh mata apa 

yang dicium oleh hidung itulah yang disebut stimulus. Rangsangan pemasaran 

dan lingkungan masuk ke dalam kesadaran pembeli. Karakteristik dan proses 

pengambilan keputusan pembeli menghasilkan keputusan pembelian tertentu. 

Iklan berbagai macam produk yang ditayangkan adalah stimulus yang dirancang 

khusus oleh produsen agar menarik perhatian konsumen. Produsen mengharapkan 

konsumen menyukai iklan produknya, kemudian menyukai produknya dan 

membelinya. 

Konsumen melihat sebuah merek sebagai bagian yang paling penting dalam 

sebuah produk, dan merek dapat menjadi sebuah nilai tambah dalam produk 

tertentu (Kotler & Amstrong, 2006). Saat konsumen beranggapan bahwa merek 

tertentu memberi nilai tambah dalam sebuah produk, maka ada suatuperasaan 
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yang timbul dalam pribadi konsumen, sehingga konsumen memiliki pertimbangan 

untuk memilih sebuah produk dengan merek tertentu. 

Ekuitas merek dapat dibentuk melalui beberapa komponen, yaitu kesadaran 

merek, asosiasi merek dan loyalitas merek (Aaker, 1997). Hal ini diperlukan 

untuk mengetahui bagaimana sebuah merek dikenal dan selalu menjadi pilihan 

konsumen. Pada kesadaran merek dapat diketahui sejauh mana konsumen 

mengenal produk tersebut, pada asosiasi merek dapat diketahui bagaimana suatu 

produk dikenal oleh konsumen dan pada loyalitas merek dapat diketahui kesetiaan 

konsumen. 

2.9. Hipotesis 

Tujuan perumusan hipotesis adalah sebagai langkah untuk menfokuskan masalah, 

mengidentifikasikan data-data yang relevan untuk dikumpulkan, menunjukkan 

bentuk desain penelitian, termasuk teknik analisis yang akan digunakan, 

menjelaskan gejala sosial, mendapatkan kerangka penyimpulan, merangsang 

penelitian lebih lanjut. Hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ha1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Merek terhadap 

Minat Beli pada Toko Waleu Lampung. 

Ho1: Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Kesadaran Merek 

terhadap Minat Beli pada Toko Waleu Lampung. 

2. Ha2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Persepsi Kualitas terhadap 

Minat Beli pada Toko Waleu Lampung. 

Ho2 : Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Persepsi Kualitas 

terhadap Minat Beli pada Toko Waleu Lampung. 
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3. Ha3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Asosiasi Merek terhadap Minat 

Beli pada Toko Waleu Lampung. 

Ho3 : Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Asosiasi Merek terhadap 

Minat Beli pada Toko Waleu Lampung. 

4. Ha4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Loyalitas Merek terhadap 

Minat Beli pada Toko Waleu Lampung. 

Ho4 : Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Loyalitas Merek terhadap 

Minat Beli pada Toko Waleu Lampung. 

5. Ha5 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Nilai Budaya Lokal terhadap 

Minat Beli pada Toko Waleu Lampung. 

Ho5 : Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Nilai Budaya Lokal 

terhadap Minat Beli pada Toko Waleu Lampung. 

6. Ha6 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Merek, Persepsi 

Kualitas,  Asosiasi Merek, Loyalitas Merek, dan Nilai Budaya Lokal terhadap 

Minat Beli pada Toko Waleu Lampung. 

Ho6 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Merek, Persepsi 

Kualitas,  Asosiasi Merek, Loyalitas Merek, dan Nilai Budaya Lokal terhadap 

Minat Beli pada Toko Waleu Lampung. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Menurut Singarimbun & Efendi 

(1995) explanatory research adalah penelitian pengujian hipotesis. Penelitian ini 

ditujukan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian 

dan menguji hipotesis yang dirumuskan. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya, serta mengetahui bagaimana hubungan itu terjadi. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Mamang & Sopiah, 2010). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Bandar Lampung.  

Adapun sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasinya itu sendiri (Mamang & Sopiah, 2010). Bila populasi besar, dan 

penelitian tidak mungkin mempelajari semua  yang ada pada populasi, misalnya 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian  dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Roscoe dalam Sugiyono, (2009) memberikan 

saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut ini: 
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1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500. 

2) Bila sampel dibagi dalam kategori (misal: pria-wanita, pegawai negeri –

swasta, dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori 

minimal 30. 

3) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

(korelasi   atau   regresi  ganda  misalnya),  maka  jumlah  anggota  sampel    

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel 

penelitiannya ada 5 (Independent + Dependent), maka jumlah anggota 

sampel = 10 x 5 = 50 

4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan poin ketiga dari saran tersebut, sebagai 

acuan  penentuan sampel. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini 15 x 6 variabel = 90 sampel pengunjung Toko Waleu 

Lampung. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: 

1. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui (Mamang & Sopiah, 2010). Jenis kuisioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup. 
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2. Observasi menurut Indriantoro dalam (Mamang & Sopiah 2010) adalah 

proses pencatatan pola prilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kegiatan 

yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-

individu yang diteliti. Jadi, observasi dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. 

3.4. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel 

yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 

mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan 

dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan 

ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan 

diteliti (Idrus, 2009), antara lain: 

1. Kesadaran Merek (X1) 

Kesadaran Merek merupakan kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian 

dari kategori produk tertentu. Peran kesadaran merek dalam keseluruhan 

proses keputusan pembelian yang diambil oleh konsumen tergantung dari 

sejauh mana tingkatan kesadaran yang dicapai oleh suatu merek dalam benak 

konsumen. 

2. Persepsi Kualitas (X2) 

Persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk atau jasa layanan yang berkaitan dengan maksud yang diharapkan. Di 

dalam kegiatan pemasaran, persepsi konsumen merupakan hal utama yang 
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harus diperhatikan oleh pihak perusahaan daripada realitas, karena persepsi 

konsumen mempengaruhi perilaku aktual konsumen di pasaran. 

3. Asosiasi Merek (X3) 

Kumpulan keterkaitan dari sebuah merek baik berupa simbol, personalitas, 

simbol maupun komunikasi pada saat konsumen mengingat sebuah merek. 

4. Loyalitas Merek (X4) 

Suatu ukuran keterkaitan seorang pelanggan trehadap sebuah merek. 

Keterkaitan tersebut berawal dari rasa ketertarikan seorang konsumen pada 

sebuah merek yang kemudian berlanjut pada keputusan pembelian. 

5. Nilai Budaya Lokal (X5) 

Seseorang yang konservatif cenderungan menghargai tradisi dan institusi 

sosial yang telah bertahan dari waktu ke waktu dan menerima perubahan 

dalam jangka waktu yang relatif lama. 

6. Minat Beli (Y) 

Sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang 

dilihatnya, dari hal tersebut timbul ketertarikan untuk mencoba produk 

tersebut sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat 

memilikinya. 

 

3.5. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam 

definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam 

lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Definisi operasional penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. Definiisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1 Kesadaran 

Merek (X1) 

kesadaran merek adalah 

kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat 

kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu. 

1. Kesanggupan mengenali merek 

2. Pengenalan merek  

3. Mengingat kembali suatu merek 

Likert 

2 Persepsi 

Kualitas (X2) 

persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan yang berkaitan dengan 

maksud yang diharapkan. 

1. Kualitas suatu produk 

2. Manfaat yang diharapkan pada suatu 

produk 

3. Maksud dan tujuan pembelian suatu 

produk 

Likert 

3 Asosiasi 

Merek (X3) 

Kumpulan keterkaitan dari sebuah 

merek baik berupa simbol, 

personalitas, simbol maupun 

komunikasi pada saat konsumen 

mengingat sebuah merek. 

1. Simbol merek 

2. Personalitas merek 

3. Komunikasi pada konsumen 

Likert 

4 Loyalitas 

Merek (X4) 

Keterkaitan tersebut berawal dari 

rasa ketertarikan seorang konsumen 

pada sebuah merek yang kemudian 

berlanjut pada keputusan 

pembelian. 

1. Keterkaitan pada merek 

2. Minat pembelian produk kembali 

3. Kepuasan terhadap produk 

4. Merekomendasikan produk 

Likert 

5 Nilai Budaya 

Lokal (X5) 

Seseorang yang konservatif 

cenderungan menghargai tradisi 

dan institusi sosial yang telah 

bertahan dari waktu ke waktu dan 

menerima perubahan dalam jangka 

waktu yang relatif lama. 

1. Bangga dengan merek budaya setempat 

2. Mengetahui arti produk yang memiliki 

nilai lokal 

3. Memahami budaya lokal setempat 

Likert 

6 Minat Beli 

(Y) 

Sesuatu yang timbul setelah 

menerima rangsangan dari produk 

yang dilihatnya, dari sana timbul 

ketertarikan untuk mencoba produk 

tersebut 

1. Menginginkan suatu produk yang 

dilihatnya 

2. Tertarik untuk memiliki suatu produk 

3. Berusaha untuk membeli suatu produk 

4. rekomendasi dari pihak lain 

Likert 

Sumber: Data Diolah, 2016 

3.6. Skala Pengukuran 

Data yang di analisis dalam peneitian ini merupakan data primer, yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuisioner. 

Instrumen penelitian dibangun dari variabel-variabel penelitian dan diadaptasi dan 

digunakan sebagai rujukan yang memberikan gambaran kondisi empiris. Skala 

pengukuran yang digunakan untuk mengukur instrumen penelitian adalah skala 

Likert 5 point, mulai dari interval 1-5 atau mulai dari sangat tidak setuju sampai 

sangat setuju (Mamang & Sopiah, 2010). 
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Tabel 3.2. Pemberian Bobot Nilai untuk Variabel Penelitian 

Jawaban Skor Penilaian 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

      Sumber : Mamang & Sopiah (2010). 

3.7. Teknik Analisis Data 

3.7.1. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas Kuisioner 

Pengujian validitas kuisioner dilakukan untuk menunjukkan apakah kuisioner 

yang akan disebar kepada responden layak (valid) atau tidak disebar, dengan 

menggunakan rumus korelasi Product Moment (Sugiono, 2009) sebagai berikut: 

     ...3.1  

Di mana: 

rxy = Koefisien Korelasi 

N = Jumlah Sampel 

X = Variabel Kesadaran Merek (X1), Persepsi Kualitas (X2), Asosiasi Merek 

(X3), Loyalitas Merek (X4), dan Nilai Budaya Lokal (X5) 

Y = Variabel Minat Beli Konsumen (Y)  

Tahapan dalam menguji validitas dengan menggunakan SPSS 21.0 for Windows 

evaluation Version sebagai berikut (Ghozali, 2005). 

a. Menyusun Matriks Data Mentah  
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 Matriks data mentah berisi nilai-nilai data asli dari kuisioner. Matriks ini 

berukuran m x n (m adalah jumlah responden dan n adalah jumlah variabel). 

b. Menyusun Hipotesis 

 H0 = Skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor 

 H1 = Skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktor 

c. Menentukan rtabel 

 Dengan melihat table r berdasarkan nilai df dan tingkat signifikasi, maka dapat 

ditentukam besarnya rtabel. 

d. Mencari rhitung 

 Nilai rhitung untuk tiap-tiap item dapat dilihat pada kolom corrected item-total 

correlation. 

e. Pengambilan Keputusan  

1) Jika rhitung ≥ rtabel, maka item tersebut valid. 

2) Jika rhitung ≤ rtabel, maka item tersebut tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Pengertian reliabilitas sebenarnya adalah untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Pengukuran keandalan butir 

pertanyaan dengan sekali menyebarkan kuisioner pada reponden, kemudian hasil 

skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama 

dengan bantuan program komputer SPSS, dengan fasilitas Cronbach Alpha (a). 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach 
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alpha > 0,60. Untuk perhitungan uji validitas dan uji reabilitas menggunakan 

bantuan Program  Statistika SPSS v.21.0 for Windows Evaluation Version. 

3.7.2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan secara rinci, dengan 

interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui pendekatan teoritis. Dalam hal 

ini adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca 

dan diinterpretasikan melalui pendekatan teori, kemudian dideskripsikan atau 

dijelaskan. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mendeskriptifkan semua 

data seluruh variabel dalam bentuk distribusi frekuensi dan dalam bentuk table 

yang kemudian diberikan interpretasi terhadap data pada table tersebut. 

3.7.3. Uji Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier mengestimasikan besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan 

dari persamaan yang bersifat linier, yang melibatkan beberapa variabel bebas, 

untuk digunakan sebagai alat prediksi (Sugiyono, 2009). Rumus persamaan 

regresi tersebut yaitu sebagai berikut: 

Y = a + bx  (Asumsi Dasar Regresi Sederhana)   ... 3.1 

 

MB = a + b1KM + b2PK + b3AM + b4LM + b5NBL    ... 3.2 

Di mana:  

MB =   Minat Beli 

KM =   Kesadaran Merek 

PK =   Persepsi Kualitas 

AM =   Asosiasi Merek 
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LM =   Loyalitas Merek 

NBL =   Nilai Budaya Lokal  

a =   Intercept (Titik Potong) 

b =   Koefisien Regresi   

3.7.4. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, 

gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat 

dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak 

terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi (Ghozali, 2005). Jika 

terdapat heteroskedastistas, maka varian tidak konstan sehingga dapat 

menyebabkan biasnya standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan 

sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga 

tingkat signifikan koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi 

mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja 

menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. 

Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005): 

1. Uji Normalitas 

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat 

(Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau 

berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai 

data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal 

atau normal sama sekali.  
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2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini  tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol. Cara untuk mengetahui 

ada atau tidaknya gejala multikolinearitas antara lain dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, apabila nilai VIF kurang dari 

10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas 

(Ghozali, 2005). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak 

varians  dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lain. Jika 

residualnya mempnyai varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas. 

Persamaan yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola 

yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokerlasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 
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observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainnya.  Metode pengujian yang sering digunakan 

adalah dengan Uji Durbin Watson (Uji DW) dengan ketentuansebagai berikut:  

a. Jika d lebih kecil dari dL ataulebih besar dari (4-dL), maka hipotesis nol 

ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. 

b. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol ditolak yang berarti 

tidak ada  autokorelasi. 

c. Jika d terletak antara dLdan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari 

tabel statistik Durbin Watson yang bergantung pada banyaknya observasi 

dan banyaknya variabel yang menjelaskan (Priyatno, 2008:47-48). 

3.7.5. Uji Hipotesis 

Pengujian Hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan 

memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian 

hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan 

biasanya benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko. Besar kecilnya risiko 

dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian 

terpenting dari statistic inferensi (statistik induktif), karena berdasarkan pengujian 

tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian 

lebih lanjut dapat terselesaikan (Iftitah, 2012). 

1) Uji Parsial (Uji t) 

Uji t merupakan cara untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan 

suatu harga tertentu atau apakah rata-rata dua populasi sama atau berbeda secara 
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signifikan. Pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara parsial 

menggunakan uji t, pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan 

derajat kebebasan 5% dengan df = (n-k-1) (Jogiyanto, 2007). 

Formula hipotesis: 

a. Ha : Variabel Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek, Persepsi 

Kualitas, dan Nilai Budaya Lokal secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Beli di Toko Waleu Bandar Lampung. 

b. Ho: Variabel Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek, Persepsi 

Kualitas, dan Nilai Budaya Lokal secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Minat Beli di Toko Waleu Bandar Lampung. 

Dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

b. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak 

Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan adalah  

a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel 

dependen, Ghozali (2005). Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan uji  F pada tingkat keyakinan 

95% dan tingkat kesalahan analisis (α) = 5% derajat bebas pembilang df1 = (k-l) 
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dan derajat bebas penyebut df2 = (n-k), k merupakan banyaknya parameter 

(koefisien) model regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan. 

Nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut: 

     ... 3.3 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

k = Jumlah variabel bebas 

R
2
 = Koefisien determinasi 

Formula hipotesis: 

a. Ha: Variabel Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek, Persepsi 

Kualitas, dan Nilai Budaya Lokal secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Beli di Toko Waleu Bandar Lampung. 

b. Ho: Variabel Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek, Persepsi 

Kualitas, dan Nilai Budaya Lokal secara simultan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Minat Beli di Toko Waleu Bandar Lampung. 

Dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima 

b. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak 

Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan adalah: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 
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3) Uji   

Koefisien determinasi ( ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai  yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk 

data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2005). 

Tabel 3.3  Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Besarnya Nilai (α) Interpretasi 

Antara 0,800-1,00 Sangat kuat 

Antara 0,600-0,799 Kuat 

Antara 0,400-0,599 Sedang 

Antara 0,200-0,399 Rendah 

Antara 0,000-0,199 Sangat rendah 

Sumber: Sugiyono (2009) 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran 

merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek, dan nilai budaya lokal 

terhadap minat beli pada toko Waleu Lampung maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Secara parsial, terdapat dua variabel yang signifikan dan tiga variabel yang 

memiliki pengaruh tidak signifikan yaitu: 

a. Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas dan Asosiasi Merek tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada Toko Waleu lampung. 

b. Loyalitas merek, dan Nilai budaya lokal berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli pada Toko Waleu lampung. 

2. Secara simultan, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek dan nilai 

budaya lokal terhadap minat beli pada toko waleu lampung. 

3. Berdasarkan hasil uji R
2
, perhitungan menujukkan besarnya pengaruh 

kesadaran merek (KM), asosiasi merek (AM), persepsi kualitas (PK), 

loyalitas merek (LM), dan nilai budaya lokal (NBL) terhadap minat beli 

(MB) adalah sebesar 0.428 yang berarti memiliki pengaruh sebesar 42.8%. 

Adapun sisanya 57.2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti 
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dalam penelitian ini. Selain itu, didapatkan nilai R adalah 0.428, nilai 

tersebut masuk dalam kategori hubungan yang sedang. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi Toko Waleu Lampung 

Pada penelitian ini terdapat tiga faktor ekuitas merek yang ttidak memiliki 

pengaruh yang signifikan, antara lain kesadaran merek, persepsi kualitas dan 

asosiasi merek. Hal tersebut tentunya bisa menjadi perbaikan bagi toko 

Waleu Lampung itu sendiri terkait peningkatan merek serta kualitas produk 

yang dirasa perlu demi bersaing dengan produk lain. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti 

faktor lain yang dapat mempengaruhi minat beli, misalnya faktor iklan dan 

harga. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain dalam meneliti 

minat beli, misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden, 

sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket yang 

jawabannya telah tersedia. 
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