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ABSTRAK 
 

Perkembangan era globalisasi saat ini menjanjikan suatu peluang dan 
tantangan bisnis baru bagi beberapa perusahaan Telekomunikasi yang beroperasi di 
Indonesia. Di satu sisi, era globalisasi memperluas pasar produk perusahaan dan sisi 
lain keadaan tersebut memunculkan persaingan yang ketat antar perusahaan 
Telekomunikasi di Indonesia. Hal inilah yang menjembatani PT. Telkomsel untuk 
mengembangkan produk unggulannya seperti Telkomsel Flash, yaitu dengan 
menawarkan suatu pengalaman baru kepada konsumen dalam melakukan koneksi 
jaringan internet dengan kecepatan tinggi dan lokasi akses yang dapat dilakukan 
dimana saja dalam jaringan HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Secara 
khusus, penelitian ini membahas upaya yang dilakukan PT. Telkomsel untuk 
mempertahankan posisinya sebagai market leader dan sebagai perusahaan 
telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Oleh sebab itu Telkomsel harus meningkatkan 
ekuitas mereknya, karena ekuitas merek yang kuat dapat mendorong konsumen untuk 
melakukan keputusan pembelian bahkan pembelian ulang pada produk tersebut.  

Adapun masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ekuitas 
merek yang terdiri dari loyalitas merek (brand loyalty), asosiasi merek (brand 
association), kesadaran merek (brand awareness) berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian produk Telkomsel Flash, dan apakah kepercayaan merek, kualitas produk, 
harga optimum produk berpengaruh terhadap loyalitas merek produk Telkomsel Flash 
di Grapari Selecta Medan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 
pendekatan survey dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebar 
kuesioner kepada 84 responden yang pernah melakukan keputusan pembelian produk 
Telkomsel Flash sedangkan populasi yang dijadikan responden dalam penelitian ini 
adalah pelanggan Telkomsel yang ada di Grapari Selecta Medan dan metode analisis 
data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan software SPSS. 

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel loyalitas merek (brand loyalty), 
asosiasi merek (brand association), kesadaran merek (brand awareness) berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian produk Telkomsel Flash di Grapari Selecta 
Medan. Sedangkan variabel kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas merek (Brand Loyalty) dibandingkan dengan variabel kualitas produk dan 
harga produk tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek (Brand Loyalty). 

 
 



Kata Kunci :Loyalitas Merek, Asosiasi Merek, Kesadaran Merek, Kepercayaan   

Merek, Harga Produk, Kualitas Produk 

PENDAHULUAN 
Loyalitas merek adalah kelekatan 

konsumen pada nilai yang tinggi dari 
suatu merek, dengan kelekatan yang 
dibangun ini maka konsumen akan 
menolak segala strategi yang dilakukan 
oleh kompetitor merek. Konsumen 
akan memberikan loyalitas dan 
kepercayaannya pada merek selama 
merek tersebut sesuai dengan harapan 
yang dimiliki oleh konsumen, 
bertindak dalam cara-cara tertentu dan 
menawarkan nilai-nilai tertentu (Aaker, 
1996). Loyalitas pada merek ini timbul 
karena konsumen mempersepsikan 
merek tersebut menghasilkan produk 
yang memiliki sejumlah manfaat dan 
kualitas dengan harga yang sesuai. 
Loyalitas merek juga menjadi indikasi 
adanya kekuatan merek, karena tanpa 
loyalitas merek tidak akan tercipta 
kekuatan merek. Hal ini dapat dilihat 
pada merek-merek yang menjadi 
pemimpin di pasaran, dapat dipastikan 
bahwa merek tersebut memiliki 
pelanggan yang loyal pada merek 
tersebut. 

Kesadaran merek (brand 
awareness) menunjukkan kesanggupan 
seorang calon pembeli untuk 
mengenali atau mengingat kembali 
bahwa suatu merek merupakan bagian 
dari kategori produk tertentu. Asosiasi 
merek (brand association) 
menunjukkan pencitraan suatu merek 
terhadap suatu kesan tertentu dalam 
kaitannya dengan kebiasaan, gaya 
hidup, manfaat, atribut produk, 
geografis, harga, selebritis (spoke 
person) dan lain-lain (Durianto, dkk 
2001:4). Persepsi kualitas (perceived 
quality) mencerminkan persepsi 
pelanggan terhadap keseluruhan 

kualitas/keunggulan suatu produk atau 
jasa layanan berkenaan dengan maksud 
yang diharapkan. Ekuitas merek yang 
tinggi akan memberikan keunggulan 
bersaing bagi suatu merek atau produk 
guna membentuk minat mereferensi. 

Kepercayaan merek merupakan 
kesediaan atau kemauan konsumen 
dalam menghadapi resiko yang 
berhubungan dengan merek yang dibeli 
akan memberikan hasil yang positif 
dan menguntungkan, karena 
kepercayaan terhadap merek akan 
menimbulkan loyalitas merek (Brand 
Loyalty) (Lau dan Lee, 1999:344). 
Kualitas produk adalah keseluruhan 
ciri dari suatu produk yang 
berpengaruh pada kemampuan untuk 
memuaskan kebutuhan yang 
dinyatakan / tersirat, dengan kata lain 
kualitas produk sebagai evaluasi secara 
sadar atau penilaian yang menyangkut 
apakah kinerja produk relatif bagus 
atau jelek atau apakah produk 
bersangkutan cocok atau tidak cocok 
dengan tujuan pemakaiannya (Philip 
Kotler diterjemahkan oleh Hendra 
Teguh, dkk 2002:49). Harga adalah 
sejumlah uang yang ditentukan 
perusahaan berdasarkan kalkulasi biaya 
yang dikeluarkan seperti biaya 
produksi atau biaya mendapatkan 
produk, biaya marketing, biaya 
operasional, keuntungan yang 
diinginkan perusahaan dan yang 
diadakan perusahaan untuk memuaskan 
konsumen (Sutojo, 2001:62). Artinya, 
harga optimum produk ditetapkan 
karena terdapat keinginan, kebutuhan 
dan daya beli konsumen. 

Industri telekomunikasi adalah 
industri yang padat modal. Dalam 
rangka untuk memenuhi kebutuhan 
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pelanggan dan menyediakan layanan 
dan teknologi yang sebanding dan 
sesuai dengan operator layanan 
telekomunikasi serta mampu 
memperluas dan memodernisasi 
jaringannya. Jaringan berbasis HSDPA 
(High Speed Downlink Packet Access) 
yang digunakan pada umumnya lebih 
cepat dan lebih mudah dibangun dan 
memberikan fleksibilitas serta 
mobilitas yang lebih besar kepada 
pelanggan. PT. Telkomsel sebagai 
perusahaan telekomunikasi terkemuka 
di Indonesia pada saat ini memiliki 
produk unggulan seperti Telkomsel 
Flash, yaitu dengan menawarkan suatu 
pengalaman baru kepada konsumen 
dalam melakukan koneksi jaringan 
internet dengan kecepatan tinggi dan 
lokasi akses yang dapat dilakukan 
dimana saja dalam jaringan HSDPA 
(High Speed Downlink Packet 
Access)/3G (3rd 
generation)/EDGE/GPRS (General 
Packet Radio Services) Telkomsel 
dengan menggunakan produk 
Telkomsel Flash. Perjuangan untuk 
menambah pelanggan harus tetap 
diupayakan berulang, dan bila hal ini 
dapat dilakukan dan terus 
dipertahankan maka PT. Telkomsel 
dapat berkembang secara dinamis. 
Oleh karena itu, pelanggan harus 
mengetahui benar tentang pengertian 
produk Telkomsel Flash.  

Ekuitas merek Telkomsel Flash 
dapat dilihat dari seberapa besar 
antusias pelanggan dalam 
menggunakan produk Telkomsel Flash 
di Grapari Selecta Medan apakah 
produk Telkomsel Flash memiliki 
kelebihan dan keuntungan 
dibandingkan dengan produk XL, 3, 
Smart, dan Indosat. Loyalitas merek 
atas penggunaan produk Telkomsel 
Flash tergantung dari kepercayaan 

pelanggan atas produk, keyakinan akan 
manfaat dalam pembelian Telkomsel 
Flash dan harga produk yang 
terjangkau. Ingatan pelanggan akan 
merek Telkomsel Flash dapat menjadi 
salah satu pertimbangan pada 
pemahaman pelanggan akan kualitas 
dan manfaat yang akan diperoleh 
setelah melakukan pembelian.  

Produk yang digunakan dapat 
mengekpresikan gaya hidup pelanggan 
sehari-hari serta kebutuhan teknologi 
yang ada di era globalisasi. Telkomsel 
berusaha memberikan kepuasan kepada 
pelanggan agar pelanggan tetap 
mengingat dan mengenali produk 
Telkomsel Flash karena produk yang 
memiliki ciri khas dari bentuk modem 
dan paket akses internet yang 
ditawarkan bervariasi tergantung dari 
kebutuhan pelanggan. Kesadaran 
pelanggan akan merek Telkomsel 
Flash menjadikan perusahaan tetap 
komit dan berusaha menjaga citra 
merek produk Telkomsel Flash  agar 
produk menjadi salah satu bagian akan 
kebutuhan teknologi di era globalisasi.  

Kekuatan merek Telkomsel 
Flash adalah satu pertimbangan bagi 
pelanggan untuk membeli produk 
Telkomsel Flash. Grapari Selecta 
adalah salah satu pelayanan yang 
memudahkan pelanggan dalam 
melakukan pembelian modem dan 
mendapatkan informasi cara 
menggunakan dan pembelian paket 
Telkomsel Flash. Pelayanan yang 
diberikan membuat pelanggan komit 
dalam pembelian dan tertarik dalam 
menggunakan Telkomsel Flash. 
Jumlah pelanggan Telkomsel Flash 
dapat ditunjukkan dalam Tabel 1 
berikut yaitu : 

 
 
 



 
 
 

 
 

 

Tabel  1 Jumlah pelanggan Telkomsel Flash 2009 – 2010 di Grapari Selecta Medan 

No Bulan 2009 2010 

1 Januari 65 88 

2 Februari 70 82 

3 Maret 78 92 

4 April 79 91 

5 Mei 80 98 

6 Juni 81 96 

7 Juli 81 94 

8 Agustus 83 90 

9 September 84 86 

10 Oktober 85 85 

11 November 87 85 

12 Desember 90 80 

Total Pelanggan 963 1067 

Sumber : Grapari Selecta Medan, 2011 (Data diolah) 
 

Total pelanggan Telkomsel dari 
tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami 
peningkatan tetapi setiap bulannya 
target pencapaian dari customer service 
Grapari Selecta mengalami penurunan 
dan tidak stabil terutama di pencapaian 
target pelanggan di tahun 2010 di bulan 
Juli – Desember 2010 mengalami 
penurunan, dimana target pelanggan 
dari customer service Grapari Selecta 
setiap bulannya adalah 90 pelanggan 
(Sumber : Grapari Selecta Medan, 
2011). Hal ini dapat menjadi 
permasalahan di Grapari Telkomsel 
Selecta Medan karena pencapaian 
target penjualan produk Telkomsel 
Flash yang jauh dari harapan Grapari 
Selecta Medan, keputusan pembelian 
pelanggan akan produk Telkomsel 
Flash dalam beberapa bulan terakhir 
sangat mempengaruhi penambahan 
pelanggan Telkomsel di Grapari 
Selecta Medan.  

Munculnya produk-produk 
HSDPA lainnya seperti XL, 3, Smart, 
dan Indosat yang memberikan harga 
produk lebih murah, kecepatan akses 
internet dan bonus yang diberikan 
merupakan salah satu permasalahan 
bagi Telkomsel karena akan 
mempengaruhi keputusan pelanggan 
terhadap pembelian produk Telkomsel 
Flash. Ekuitas merek Telkomsel Flash 
adalah salah satu faktor yang 
mempengaruhi penurunan keputusan 
pembelian produk Telkomsel Flash 
dari bulan Juli – Desember 2010. 
Fenomena persaingan antara produk 
HSDPA menjadi perhatian Telkomsel 
mengingat kondisi semakin banyaknya 
bermunculan produk HSDPA berbasis 
data yang memberikan kemudahan dan 
keunggulan kepada pelanggan untuk 
menggunakan akses internet berbasis 
data. 



Kekuatan persaingan adalah 
persaingan antar merek, maka ekuitas 
merek suatu perusahaan harus semakin 
kuat. Dengan semakin kuatnya ekuitas 
merek suatu produk, maka konsumen 
akan merasa puas dan semakin kuat 
pada daya tariknya di mata konsumen 
untuk mengunakan produk tersebut 
yang selanjutnya akan membawa 
konsumen untuk melakukan pembelian 
secara berulang-ulang sehingga 
akhirnya menjadikannya sebagai 
pelanggan yang setia serta 
mendatangkan keuntungan bagi 
perusahaan. 
 
Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka dirumuskan masalah penelitian 
sebagai berikut: 
1. Apakah ekuitas merek yang terdiri 

dari loyalitas merek (brand 
loyalty), asosiasi merek (brand 
association), dan kesadaran merek 
(brand awareness) berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
produk Telkomsel Flash di Grapari 
Selecta Medan? 

2. Apakah kepercayaan merek, 
kualitas produk, harga optimum 
produk berpengaruh terhadap 
loyalitas merek (brand loyalty) 
produk Telkomsel Flash di 
Grapari Selecta Medan? 

 
Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis : 
1. Pengaruh ekuitas merek (brand 

equity) terhadap keputusan 
pembelian produk Telkomsel 
Flash di Grapari Selecta Medan. 

2. Pengaruh kepercayaan merek, 
kualitas produk, harga optimum 
produk terhadap loyalitas merek 

(brand loyalty) produk Telkomsel 
Flash di Grapari Selecta Medan. 

 
TINJAUAN TEORITIS 

Ekuitas merek (brand equity) 
adalah seperangkat asosiasi dan 
perilaku yang dimiliki oleh pelanggan 
merek, anggota saluran distribusi, dan 
perusahaan yang memungkinkan suatu 
merek mendapatkan kekuatan, daya 
tahan, dan keunggulan yang dapat 
membedakan dengan merek pesaing 
(Astuti dan Cahyadi, 2007). Menurut 
Aaker (2006), ekuitas merek adalah 
seperangkat aset dan liabilitas merek 
yang berkaitan dengan suatu merek, 
nama dan simbolnya, yang menambah 
atau mengurangi nilai yang diberikan 
oleh sebuah barang atau jasa kepada 
perusahaan atau para pelanggan 
perusahaan. 

Kotler dan Keller (2007), 
mendefinisikan ekuitas merek sebagai 
nilai tambah yang diberikan kepada 
produk dan jasa. Nilai ini bisa 
dicerminkan dalam bentuk cara 
seorang konsumen dalam berpikir, 
merasa, dan bertindak terhadap merek, 
harga, pangsa pasar, dan profitabilitas 
yang dimiliki perusahaan. Knapp 
(2001), mendefinisikan ekuitas merek 
sebagai totalitas dari persepsi merek, 
mencakup kualitas relatif dari produk 
dan jasa, kinerja keuangan, loyalitas 
pelanggan, kepuasan dan keseluruhan 
penghargaan terhadap merek. Menurut 
Astuti dan Cahyadi (2007), jika 
pelanggan tidak tertarik pada suatu 
merek dan membeli karena karateristik 
produk, harga, kenyamanan, dan 
dengan hanya sedikit memperdulikan 
merek, kemungkinan ekuitas mereknya 
rendah. Sedangkan jika para pelanggan 
cenderung membeli suatu merek 
walaupun dihadapkan pada para 
pesaing yang menawarkan produk yang 



lebih unggul, misalnya dalam hal harga 
dan kepraktisan, maka merek tersebut 
memiliki nilai ekuitas yang tinggi 
(Astuti dan Cahyadi, 2007). 

Pendekatan ekuitas merek yang 
akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan ekuitas merek 
berbasis pelanggan. Pendekatan ekuitas 
merek berbasis pelanggan akan 
memandang ekuitas merek dari sudut 
konsumen. Dasar pemikiran model 
ekuitas merek berbasis pelanggan 
mengungkapkan bahwa kekuatan suatu 
merek terletak pada apa yang telah 
dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, 
dipikirkan, dan dirasakan konsumen 
tentang merek selama ini (Kotler dan 
Keller, 2007). Menurut Kotler dan 
Keller (2007), ekuitas merek berbasis 
pelanggan dapat didefinisikan sebagai 
perbedaan dampak dari pengetahuan 
merek terhadap tanggapan konsumen 
pada merek tersebut. Suatu merek 
dapat dikatakan memiliki ekuitas 
merek berbasis pelanggan yang positif 
apabila konsumen bereaksi lebih 
menyenangkan terhadap produk 
tertentu. Sebaliknya, suatu merek dapat 
dikatakan memiliki ekuitas merek 
berbasis pelanggan yang negatif 
apabila konsumen bereaksi secara 
kurang menyenangkan terhadap 
aktivitas pemasaran merek dalam 
situasi yang sama. Ekuitas merek dapat 
memberikan nilai bagi perusahaan 
(Durianto, 2004).  

Ekuitas merek dapat 
mempengaruhi rasa percaya diri 
konsumen dalam pengambilan 
keputusan pembelian atas dasar 
pengalaman masa lalu dalam 
penggunaan atau kedekatan, dan 
asosiasi dengan berbagai karakteristik 
merek (Durianto, 2004). Semakin kuat 
ekuitas merek suatu produk, maka 
semakin kuat pula daya tariknya di 

mata konsumen untuk mengkonsumsi 
produk tersebut dan pada akhirnya 
akan mengarah pada keputusan 
pembelian produk (Durianto, 2004). 
 
Pengaruh Loyalitas Merek (Brand 
Loyalty) dan Hubungannya dengan 
Keputusan Pembelian Konsumen 

Loyalitas merek (brand loyalty) 
menurut Aaker (2008) merupakan satu 
ukuran keterkaitan seorang pelanggan 
pada sebuah merek. Loyalitas merek 
didasarkan atas perilaku konsisten 
pelanggan untuk membeli sebuah 
merek sebagai bentuk proses 
pembelajaran pelanggan atas 
kemampuan merek memenuhi 
kebutuhannya (Assael, 2002). Selain 
sebagai bentuk perilaku pembelian 
yang konsisten, loyalitas merek juga 
merupakan bentuk sikap positif 
pelanggan dan komitmen pelanggan 
terhadap sebuah merek lainnya 
(Dharmmesta, 2004).  
 
Pengaruh Asosiasi Merek (Brand 
Association) dan Hubungannya 
dengan Keputusan Pembelian 
Konsumen 

Asosiasi merek (brand 
association) adalah segala hal yang 
berkaitan dengan ingatan (memory) 
mengenai sebuah merek (Aaker, 2006). 
Sebuah merek adalah serangkaian 
asosiasi, biasanya terangkai dalam 
berbagai bentuk yang bermakna. Suatu 
merek yang lebih mapan akan 
mempunyai posisi yang menonjol 
dalam suatu kompetisi karena 
didukung oleh berbagai asosisasi yang 
kuat (Humdiana, 2005). Asosiasi 
merek dapat memberikan nilai bagi 
suatu merek dari sisi perusahaan 
maupun dari sisi konsumen, berikut 
adalah berbagai fungsi dari asosiasi 
tersebut (Humdiana, 2005) : 



1. Membantu proses penyusunan 
informasi. 

2. Membedakan merek dengan merek 
lain. 

3. Alasan pembelian, 
4. Menciptakan sikap atau perasaan 

positif karena pengalaman ketika 
menggunakan produk. 

5. Landasan perusahaan untuk 
melakukan perluasan merek. 

Menurut Aaker (2006) asosiasi-asosiasi 
yang terkait dengan suatu merek 
umumnya akan dihubungkan dengan 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Atribut produk, seperti karakteristik 

dari suatu produk. 
2. Atribut tak berwujud, seperti 

persepsi kualitas, kesan nilai, dan 
lain-lain. 

3. Manfaat bagi pelanggan, yang 
terdiri dari manfaat rasional dan 
manfaat psikologis. 

4. Harga relatif. 
5. Asosiasi merek dengan penggunaan 

tertentu. 
6. Asosiasi merek dengan tipe 

pelanggan tertentu. 
7. Mengkaitkan orang terkenal dengan 

merek tertentu. 
8. Gaya hidup pengguna produk. 
9. Kelas produk. 
10. Mengetahui para pesaing. 
11. Keterkaitan dengan suatu negara 

atau suatu wilayah geografis. 
 
Pengaruh Kesadaran Merek (Brand 
Awareness) dan Hubungannya 
dengan Keputusan Pembelian 
Konsumen 

Aaker (2006) mendefinisikan 
kesadaran merek (brand awareness) 
sebagai kesanggupan seorang calon 
pembeli untuk mengenali atau 
mengingat kembali bahwa suatu merek 
merupakan bagian dari kategori produk 
tertentu. Kesadaran merek merupakan 

elemen ekuitas yang sangat penting 
bagi perusahaan karena kesadaran 
merek dapat berpengaruh secara 
langsung terhadap ekuitas merek. 
Apabila kesadaran konsumen terhadap 
merek rendah, maka dapat dipastikan 
bahwa ekuitas mereknya juga akan 
rendah. Aaker (2006), mengungkapkan 
bahwa kesadaran merek merupakan 
gambaran dari kesanggupan seorang 
calon pembeli untuk mengenali dan 
mengingat kembali suatu merek 
sebagai bagian dari suatu kategori 
produk tertentu. 

Kesadaran merek akan sangat 
berpengaruh terhadap ekuitas suatu 
merek. Kesadaran merek akan 
mempengaruhi persepsi dan tingkah 
laku seorang konsumen. Oleh karena 
itu meningkatkan kesadaran konsumen 
terhadap merek merupakan prioritas 
perusahaan untuk membangun ekuitas 
merek yang kuat. 
 
Pengaruh Kepercayaan Merek dan 
Hubungannya dengan Loyalitas 
Merek (Brand Loyalty) 

Kepercayaan terhadap merek 
merupakan kesediaan atau kemauan 
konsumen dalam menghadapi resiko 
yang berhubungan dengan merek yang 
dibeli akan memberikan hasil yang 
positif atau menguntungkan (Lau & 
Lee, 2001). Menurut Lau dan Lee 
(2001), terdapat 3 faktor yang 
mempengaruhi kepercayaan terhadap 
merek. Ketiga faktor ini berhubungan 
dengan tiga entitas yang tercakup 
dalam hubungan antara merek dan 
konsumen. Adapun ketiga faktor 
tersebut adalah merek itu sendiri, 
perusahaan pembuat merek, dan 
konsumen. Selanjutnya Lau dan Lee 
memproposisikan bahwa kepercayaan 
terhadap merek akan menimbulkan 
loyalitas merek. 



 
Pengaruh Kualitas Produk dan 
Hubungannya dengan Loyalitas 
Merek (Brand Loyalty) 

Menurut Kotler (2007) 
menyatakan bahwa kualitas produk 
adalah keseluruhan ciri dari suatu 
produk yang berpengaruh pada 
kemampuan untuk memuaskan 
kebutuhan yang dinyatakan / tersirat. 
Swan dalam Tjiptono (2005) 
menyatakan bahwa : kualitas produk 
sebagai evaluasi secara sadar atau 
penilaian kognitif menyangkut apakah 
kinerja produk relatif bagus atau jelek 
atau apakah produk bersangkutan 
cocok atau tidak cocok dengan tujuan 
pemakaiannya. 
 
Pengaruh Harga Optimum dan 
Hubungannya dengan Loyalitas 
Merek (Brand Loyalty) 

Harga optimum adalah ukuran 
sampai seberapa tinggi konsumen 
bersedia membayar lebih untuk 
membeli suatu merek dibandingkan 
dengan merek lain. Harga optimum 
dapat dijadikan sebagai indikator untuk 
mengukur loyalitas konsumen terhadap 
suatu merek. Harga optimum 
mencerminkan kebijakan penetapan 
harga yang lebih daripada harga pasar 
yang disebabkan oleh berbagai hal. 
Harga optimum merupakan satu-
satunya pengukuran ekuitas merek 
yang terbaik karena pengukuran ini 
langsung mengetahui konsumen yang 
loyal terhadap suatu merek. Konsumen 
yang memiliki loyalitas tinggi akan 
bersedia untuk membayar harga yang 
lebih tinggi dari harga yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Loyalitas 
merek merupakan suatu ukuran 
keterkaitan pelanggan kepada sebuah 
merek. Ukuran ini mampu memberikan 
gambaran tentang mungkin tidaknya 

seorang pelanggan beralih ke merek 
lain, terutama jika pada merek tersebut 
didapati terjadinya perubahan baik 
menyangkut harga ataupun atribut lain 
(Durianto, 2004).  

Konsumen yang memiliki 
loyalitas kuat terhadap suatu merek 
akan tetap melanjutkan pembelian 
produk tersebut, meskipun saat ini 
banyak bermunculan berbagai merek di 
pasar yang menawarkan karakteristik 
produk yang lebih unggul serta dapat 
memberikan jaminan peningkatan 
perolehan laba perusahaan di masa 
yang akan datang (Durianto, 2004). 
Loyalitas merek menunjukkan adanya 
suatu ikatan antara pelanggan dengan 
merek tertentu dan ini sering kali 
ditandai dengan adanya pembelian 
ulang dari pelanggan. Minor dan 
Mowen (2002) mengemukakan bahwa 
loyalitas dapat didasarkan pada 
perilaku pembelian aktual produk yang 
dikaitkan dengan proporsi pembelian. 
Berdasarkan dari pandangan tersebut 
maka loyalitas merek didefinisikan 
sebagai: keinginan konsumen untuk 
melakukan pembelian ulang.  

PT. Telkomsel yang pada 
umumnya mempunyai basis pelanggan 
yang mempunyai loyalitas merek yang 
tinggi dapat mengurangi biaya 
pemasaran perusahaan karena biaya 
untuk mempertahankan pelanggan jauh 
lebih murah dibandingkan dengan 
mendapatkan pelanggan baru. 
Loyalitas merek yang tinggi dapat 
meningkatkan perdagangan. Dan dapat 
menarik minat pelanggan baru karena 
mereka memiliki keyakinan bahwa 
membeli produk bermerek minimal 
dapat mengurangi risiko. Keuntungan 
lain yang didapat dari loyalitas merek 
adalah perusahaan dapat lebih cepat 
untuk merespons gerakan pesaing. 
 



Keputusan Pembelian 
Keputusan pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh perilaku konsumen. 
Perilaku konsumen adalah tindakan 
yang langsung terlibat dalam 
mendapatkan, mengkonsumsi, serta 
menghabiskan produk dan jasa, 
termasuk proses keputusan yang 
mendahului dan menyusuli tindakan ini 
(Engel, 2001). Peter dan Olson (2005) 
mengemukakan bahwa inti dari 
pengambilan keputusan konsumen 
adalah proses pengintregasian yang 
mengkombinasikan pengetahuan untuk 
mengevaluasi dua atau lebih perilaku 
alternatif, dan memilih salah satu 
diantaranya. Hasil dari proses 
pengintregasian ini adalah suatu 
pilihan, yang disajikan secara kognitif 
sebagai keinginan berperilaku.  

Kotler (2007) mengungkapkan 
bahwa seseorang mungkin dapat 
memiliki peranan yang berbeda-beda 
dalam setiap keputusan pembelian. 
Berbagai peranan yang mungkin terjadi 
antara lain sebagai berikut : 
1. Pengambil inisiatif (initiator), yaitu 

orang yang pertama-tama 
menyarankan atau memikirkan 
gagasan membeli produk atau jasa 
tertentu. 

2. Orang yang mempengaruhi 
(influence), yaitu orang yang 
pandangan atau nasihatnya 
diperhitungkan dalam membuat 
keputusan akhir. 

3. Pembuat keputusan (decider), yaitu 
seseorang yang akan menentukan 
keputusan mengenai produk yang 
akan dibeli, cara pembayaran, 
tempat melakukan pembelian. 

4. Pembeli (buyer), yaitu seseorang 
yang melakukan pembelian. 

5. Pemakai (user), yaitu seseorang atau 
beberapa orang yang menikmati 
atau memakai produk atau jasa. 

 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif 
kuantitatif, yang bertujuan untuk 
menggambarkan kepada pembaca dan 
mengungkapkan suatu masalah, 
keadaan, peristiwa sebagaimana 
adanya atau mengungkapkan fakta 
secara lebih mendalam mengenai 
pengaruh ekuitas merek (brand equity) 
yang terdiri dari loyalitas merek (brand 
loyalty), asosiasi merek (brand 
association), dan kesadaran merek 
(brand awareness) terhadap keputusan 
pembelian produk Telkomsel Flash di 
Grapari Selecta Medan. Penelitian ini 
diarahkan untuk mengambarkan dan 
mengungkapkan suatu masalah, 
keadaan, peristiwa sebagaimana 
adanya atau mengungkapkan fakta 
secara lebih mendalam mengenai 
Pengaruh Ekuitas Merek (Brand 
Equity) yang terdiri dari loyalitas 
merek (brand loyalty), asosiasi merek 
(brand association), dan kesadaran 
merek (brand awareness) terhadap 
keputusan pembelian produk 
Telkomsel Flash di Grapari Selecta 
Medan.  

Adapun sifat penelitian adalah 
explanatory research yaitu bertujuan 
untuk menjelaskan kedudukan 
variabel-variabel yang diteliti serta 
hubungan antara variabel yang lain 
(Sugiyono, 2005). 

Populasi penelitian adalah 
seluruh pelanggan yang berlangganan 
Telkomsel Flash pengguna kartu 
pascabayar (postpaid) yang berjumlah 
520 pelanggan. (Grapari Telkomsel 
Selecta Medan, Juli – Desember 2010). 

Umar (2005) menyatakan bahwa 
untuk menentukan minimal sampel 
yang dibutuhkan jika ukuran populasi 



diketahui, dapat digunakan rumus 
slovin sebagai berikut :  

             n =  

Dimana :  
n = Jumlah sampel. 
N = Jumlah populasi. 
e = Tingkat kesalahan sebesar 

0,1. 
Dengan populasi (N) 

sebanyak 520 pelanggan, dan 
tingkat kesalahan (e) sebesar 10% 
maka besarnya sampel adalah :  

 

n =  

n =  

   = 83,87 
N dibulatkan menjadi 84 orang.  

Kemudian untuk menentukan 
siapa yang akan dijadikan sampel 
dilakukan dengan metode accidental 
sampling, yaitu dengan para pelanggan 
Telkomsel Flash di Grapari Selecta 
Medan yang bertemu dengan peneliti di 
lokasi penelitian (Sugiyono, 2005).  
 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Uji Serempak (Uji F) Hipotesis 
Pertama 

Untuk menguji hipotesis ini 
digunakan statistik F dengan kriteria 
pengambilan keputusan jika nilai Fhitung 

lebih besar dari Ftabel , maka H0 ditolak 
dan H1 diterima. Berdasarkan Tabel 1, 
di bawah ini dapat diketahui bahwa 
Fhitung = 37,091 dan Ftabel = 2,47, dalam 
hal ini Fhitung lebih besar dari Ftabel dan  
nilai signifikan adalah 0.00 lebih kecil 
dari nilai alpha 0.05, sehingga 
keputusan yang diambil adalah H0 
ditolak dan H1 diterima. Diterimanya 
hipotesis alternatif  menunjukkan 
variabel bebas X1, X2, dan X3,  mampu 
menjelaskan keragaman dari variabel 
terikat (Y) dalam hal ini variabel 
kesadaran merek, loyalitas merek, 
asosiasi merek secara serempak 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian produk 
Telkomsel Flash, atau dapat kita 
katakan variabel kesadaran merek, 
loyalitas merek, asosiasi merek mampu 
menjelaskan keputusan pembelian 
produk Telkomsel Flash. 

 

Tabel 1. Uji Serempak ( Uji F ) Hipotesis Pertama 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 224.527 3 74.842 37.091 .000
a
 

Residual 161.426 80 2.018   

Total 385.952 83    
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Merek, Loyalitas Merek, Asosiasi Merek 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber : Hasil Penelitian, 2011 (data diolah) 
 
Uji Parsial (Uji t) Hipotesis Pertama 
 Uji statistik t digunakan untuk 
mengetahui pengaruh variabel 

independen (Loyalitas Merek, Asosiasi 
Merek, Kesadaran Merek) secara 
individual mempengaruhi variabel 



dependen Keputusan Pembelian 
Konsumen. Nilai ttabel dalam penelitian 
ini adalah 1,663 (dengan melihat t tabel 
pada tingkat signifikansi 0,05). 
 Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan membandingkan antara nilai 
thitung dengan nilai ttabel  dengan kriteria 
keputusan adalah : 
Jika thitung < ttabel H0 diterima atau H1 

ditolak 

Jika thitung > ttabel H0 ditolak atau H1 

diterima 
 Berdasarkan Tabel 2 di bawah 
ini dapat diketahui bahwa nilai 
konstanta adalah sebesar  0,349 dan  
nilai koefisien masing-masing variabel 
adalah sebesar  0,350  untuk X1, 
sebesar 0,271 untuk X2, dan 0,345 
untuk X3.  
 

 

Tabel 2. Uji Parsial ( Uji t ) Hipotesis Pertama  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .349 1.383  .253 .801   

Loyalitas Merek .350 .069 .457 5.048 .000 .638 1.567 

Asosiasi Merek .271 .126 .203 2.156 .034 .589 1.698 

Kesadaran Merek .345 .124 .249 2.790 .007 .656 1.523 

a. Dependent Variable: keputusan 

Sumber : Hasil Penelitian, 2011 (data diolah) 
 
Maka model regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Y = 0,349 + 0.350 X1 + 0.271 X2 + 0,345 X3 

 

Dimana : 
Y  = Keputusan Pembelian 
X1 = Loyalitas Merek 
X2 = Asosiasi Merek 
X3 = Kesadaran Merek  
 
Dari Tabel 2. diperoleh hasil sebagai 
berikut : 
1. Nilai thitung untuk variabel loyalitas 

merek (5,048) lebih besar 
dibandingkan dengan ttabel (1,663) 
atau nilai sig (0,000) lebih kecil 
dari alpha (0,05). Berdasarkan 
hasil yang diperoleh maka Ho 

ditolak dan H1 diterima untuk 
variabel loyalitas merek, dengan 
demikian maka secara parsial 
variabel loyalitas merek 
berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian 
produk Telkomsel Flash. 

2. Nilai thitung untuk variabel Asosiasi 
Merek (2,156) lebih besar 
dibandingkan dengan ttabel (1,663) 
atau nilai sig (0,034) lebih kecil 
dari alpha (0,05). Berdasarkan 
hasil yang diperoleh maka Ho 

ditolak dan H1 diterima untuk 
variabel asosiasi merek, dengan 
demikian maka secara parsial 
variabel loyalitas merek 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan pembelian 
produk Telkomsel Flash. 

3. Nilai thitung untuk variabel 
kesadaran merek (2,790) lebih 
besar dibandingkan dengan ttabel 

(1,663) atau nilai sig (0,007) lebih 
kecil dari alpha (0,05). 



Berdasarkan hasil yang diperoleh 
maka Ho ditolak dan H1 diterima 
untuk variabel kesadaran merek, 
dengan demikian maka secara 
parsial variabel kesadaran merek 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan pembelian 
produk Telkomsel Flash. 

Hasil statistik yang telah dikemukakan 
di atas menunjukkan bahwa secara 
parsial variabel loyalitas merek, 
asosiasi merek, kesadaran merek lebih 
berpengaruh signifikan dalam 
menentukan keputusan pembelian 
produk Telkomsel Flash. 
 
Uji Serempak (Uji F) Hipotesis 
Kedua 

Untuk menguji hipotesis ini 
digunakan statistik F dengan kriteria 
pengambilan keputusan jika nilai Fhitung 

lebih besar dari Ftabel , maka H0 ditolak 
dan H1 diterima. Berdasarkan Tabel 3. 
di bawah ini dapat diketahui bahwa 
Fhitung = 47,304 dan Ftabel = 2,47, dalam 
hal ini Fhitung lebih besar dari Ftabel dan  
nilai signifikan adalah 0.00 lebih kecil 
dari nilai alpha 0.05, sehingga 
keputusan yang diambil adalah H0 
ditolak dan H1 diterima. Diterimanya 
hipotesis alternatif  menunjukkan 
variabel bebas X1, X2, dan X3,  mampu 
menjelaskan keragaman dari variabel 
terikat (Y) dalam hal ini variabel 
kepercayaan merek, kualitas produk, 
harga produk secara serempak 
berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas merek, atau dapat kita katakan 
variabel kepercayaan merek, kualitas 
produk, harga produk mampu 
menjelaskan loyalitas merek. 

 
Tabel 3. Uji Serempak ( Uji F ) Hipotesis Kedua 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 421.237 3 140.412 47.304 .000
a
 

Residual 237.466 80 2.968   

Total 658.702 83    

a. Predictors: (Constant), kepercayaan merek, kualitas produk, harga produk. 

b. Dependent Variable: Loyalitas Merek 

Sumber : Hasil Penelitian, 2011 (data diolah) 
 
Uji Parsial (Uji t) Hipotesis Kedua 

Uji statistik t digunakan untuk 
mengetahui pengaruh variabel 
independen (Kepercayaan Merek, 
Kualitas Produk, Harga Produk) secara 
individual mempengaruhi variabel 
dependen Loyalitas Merek. Nilai ttabel 
dalam penelitian ini adalah 1,663 
(dengan melihat t tabel pada tingkat 
signifikansi 0,05). 

Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan membandingkan antara nilai 
thitung dengan nilai ttabel  dengan kriteria 
keputusan adalah : 

Jika thitung < ttabel H0 diterima atau H1 

ditolak 
Jika thitung > ttabel H0 ditolak atau H1 

diterima 
Berdasarkan Tabel 4 di bawah ini 

dapat diketahui bahwa nilai konstanta 
adalah sebesar  2,989 dan  nilai 
koefisien masing-masing variabel 
adalah sebesar  0,813  untuk X1, 
sebesar -0,034 untuk X2, dan -0,082 
untuk X3.  

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 Tabel 4. Uji Parsial ( Uji t ) Hipotesis Kedua 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.989 1.796  1.664 .100   

Kepercayaan merek .813 .081 .815 10.075 .000 .688 1.454 

Kualitas produk -.034 .139 -.019 -.242 .810 .694 1.440 

Harga produk -.082 .100 -.055 -.818 .416 .984 1.016 

a. Dependent Variable: loyalitas merek 

Sumber : Hasil Penelitian, 2011 (data diolah) 
Maka model regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Y = 2,989 + 0.813 X1 – 0,034 X2 - 0,082 X3 
 
Dimana : 
Y  = Loyalitas Merek 
X1 = Kepercayaan Merek 
X2 = Kualitas Produk 
X3 = Harga Produk 
 
Dari Tabel 4. diperoleh hasil sebagai 
berikut: 
1. Nilai thitung untuk variabel 

kepercayaan merek (10,075) lebih 
besar dibandingkan dengan ttabel 

(1,663)  atau nilai sig (0,000) lebih 
kecil dari alpha (0,05). 
Berdasarkan hasil yang diperoleh 
maka Ho ditolak dan H1 diterima 
untuk variabel kepercayaan merek, 
dengan demikian maka secara 
parsial variabel kepercayaan merek 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap loyalitas merek. 

2. Nilai thitung untuk variabel kualitas 
produk (-0,242) lebih kecil  
dibandingkan dengan ttabel (1,663)  
atau nilai sig (0,810) lebih besar 
dari alpha (0,05). Berdasarkan 
hasil yang diperoleh maka Ho 

diterima dan H1 ditolak untuk 
variabel kualitas produk, dengan 
demikian maka secara parsial 

variabel kualitas produk tidak 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap loyalitas merek, tidak 
berpengaruhnya kualitas produk 
secara parsial terhadap loyalitas 
merek diakibatkan kualitas produk 
Telkomsel Flash masih jauh dari 
harapan pelanggan. 

3. Nilai thitung untuk variabel harga 
produk (-0,818) lebih kecil 
dibandingkan dengan ttabel (1,663)  
atau nilai sig (0,416) lebih besar 
dari alpha (0,05). Berdasarkan 
hasil yang diperoleh maka Ho 

diterima dan H1 ditolak untuk 
variabel harga produk, dengan 
demikian maka secara parsial 
variabel harga produk tidak 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap loyalitas merek, tidak 
berpengaruhnya harga produk 
secara parsial terhadap loyalitas 
merek diakibatkan karena harga 
produk belum menjamin 
pelanggan untuk loyal terhadap 
pembelian produk Telkomsel 
Flash, hal ini tidak sesuai dengan 
teori yang dikemukakan dalam bab 
sebelumnya bahwa harga produk 



dapat mengukur loyalitas 
pelanggan terhadap suatu merek. 

Hasil statistik yang telah dikemukakan 
di atas menunjukkan bahwa secara 
parsial variabel kepercayaan merek 
berpengaruh lebih dominan dari pada 
variabel kualitas produk dan harga 
produk, yang artinya variabel 
kepercayaan merek lebih berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dari hasil analisis statistik 

deskriptif diperoleh bahwa 
responden sebagian besar 
menjawab setuju dan sangat setuju 
terhadap pertanyaan yang 
diberikan pada masing-masing 
variabel dan selebihnya menjawab 
kurang setuju terhadap pertanyaan 
yang diberikan. 

2. Dari hasil analisis statistik 
inferensial diperoleh bahwa 
variabel Loyalitas Merek, Asosiasi 
Merek, Kesadaran Merek, 
berpengaruh terhadap Keputusan 
Pembelian begitu juga variabel 
Kepercayaan Merek, Kualitas 
Produk, Harga Produk 
berpengaruh terhadap Loyalitas 
Merek. 

3. Hipotesis pertama menunjukkan 
bahwa, secara serempak variabel 
loyalitas merek, asosiasi merek, 
kesadaran merek secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian produk 
Telkomsel Flash di Grapari Selecta 
Medan dan secara parsial variabel 
loyalitas merek berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Telkomsel 
Flash, asosiasi merek secara 
parsial berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian produk 
Telkomsel Flash dan kesadaran 
merek secara parsial juga 
berpengaruh siginifikan terhadap 
keputusan pembelian produk 
Telkomsel, dalam pengujian ini 
secara parsial variabel loyalitas 
merek, asosiasi merek, kesadaran 
merek lebih berperan untuk 
menentukan keputusan pembelian 
produk Telkomsel Flash di Grapari 
Selecta Medan 

4. Hipotesis kedua menunjukkan 
bahwa kepercayaan merek 
berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas merek yang berarti bahwa 
kepercayaan merek lebih dominan 
mempengaruhi loyalitas merek 
dibandingkan dengan kualitas 
produk secara parsial tidak 
berpengaruh siginifikan terhadap 
loyalitas merek dan begitu juga 
dengan harga produk secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas merek 
Telkomsel Flash. 
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