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MOTTO 

 

Janganlah engkau menyesali kegagalan yang engkau alami dengan 
menyalahkan orang lain, akan tetapi akuilah dengan sungguh-sungguh 

bahwa kegagalan itu adalah perbuatanmu sendiri (Plato) 
. 
 

Percaya diri adalah gas penggerak kehidupan. Tahu diri adalah 
rem yang mengendalikan (Solikhin Abu Izzuddin) 

 

Orang hebat mampu mengendalikan orang lain, tetapi lebih 
hebat lagi kalau mampu mengendalikan dirinya sendiri (Lao-

Tzu) 

 

Pemenang adalah orang yang menemukan tujuan, bergerak dan 
bergegas untuk membuatnya tercapai 
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ABSTRAK 

 

RAFIQ AISAMUDDIN, NIM. 1421103558, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen,, 

Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi  “PENGARUH EKUITAS MEREK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MIE SEDAAP PADA 

MASYARAKAT DESA SOROGATEN TULUNG KLATEN” 

 Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh 

kesadaran merek  terhadap keputusan pembelian mie instan merek Mie Sedaap, 2) 

Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh asosiasi merek terhadap keputusan 

pembelian mie instan merek Mie Sedaap, 3) Untuk menganalisa dan mengetahui 

persepsi kualitas  terhadap keputusan pembelian mie instan merek Mie Sedaap, 4) 

Untuk menganalisa dan mengetahui loyalitas merek terhadap keputusan pembelian mie 

instan merek Mie Sedaap, 5) Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh kessdaran 

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

pembelian mie instan merek Mie Sedaap. 

 Dari perhitungan uji t dapat diketahui untuk  kesadaran merek (X1) Thitung = 2,984  > 

Ttabel =1,980 dengan nilai signifikasi 0,004 < 0,05 untuk N = 100, maka kesimpulannya 

hipotesis diterima atau terbukti kebenarannya. Untuk asosiasi merek (X2) Thitung = 2,312 

> Ttabel =1,980 dan untuk nilai signifikasi 0,023 > 0,05 untuk N = 100 maka Ha  diterima 

atau terbukti kebenarannya. Sedangkan Ho ditolak atau tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara asosiasi merek terhadap keputusan pembelian. Untuk persepsi kualitas 

(X3) Thitung = 2,024 > Ttabel =1,984 dan untuk nilai signifikasi 0,046 > 0,05 untuk N = 

100, maka Ha diterima atau terbukti kebenarannya. Sedangkan Ho ditolak atau tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara persepsi kualitas dengan keputusan pembelian. Untuk 

loyalitas merek Thitung = 5,575 > Ttabel =1,980 dan untuk nilai signifikasi 0,000 < 0,05 

untuk N = 100, maka kesimpulanya hipotesis diterima atau terbukti kebenarannya. 

 

Keywords : Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, Loyalitas Merek, 

Keputusan Pembelian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini persaingan perusahaan dalam pemasaran tidak terbatas hanya 

pada atribut fungsional produk saja misalnya seperti kegunaan produk, 

melainkan sudah dikaitkan dengan merek yang mampu memberikan citra 

khusus bagi penggunanya. Produk menjelaskan sebagai komoditi yang 

dipertukarkan, sedangkan merek menjelaskan pada spesifikasi pelanggannya. 

Merek (brand) adalah salah satu faktor penting dalam kegiatan pemasaran. 

Merek merupakan identitas dari sebuah produk, merek memberikan suatu 

informasi yang ringkas tentang suatu produk yang diinginkan oleh konsumen. 

Menurut Kotler (2009:332), merek adalah nama, istilah, simbol atau 

rancangan, atau kombinasi hal-hal tersebut yang dimaksud konsumen untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau kelompok penjual dan 

untuk membedakannya dari pesaing. 

Dari perspektif di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa merek 

pada dasarnya mengandung nilai-nilai potensial sebagai sumber keunggulan 

kompetitif yang sangat strategis bagi perusahaan dalam menghadapi 

persaingan bisnis, nilai-nilai ini kemudian oleh banyak pakar didefinisikan 

sebagai ekuitas merek. Ekuitas merek adalah seperangkat aset 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. (David A.Aaker, 
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2013:204). Menurut David A. Aaker (1991:57) ekuitas merek ditentukan oleh 

empat dimensi atau elemen utama yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, 

persepsi kualitas, loyalitas merek. Kesadaran merek (brand awareness) adalah 

kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali 

bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu (David A 

Aaker, 2013:204). 

Asosiasi merek (brand associations) adalah segala kesan yang muncul 

di benak seseorang berkaitan dengan ikatan tentang sebuah merk (David A 

Aaker, 2013:208).Persepsi Kualitas (perceived quality) adalah persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau 

jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan pelanggan. Sedangkan 

Loyalitas merek (brand loyalty) didasarkan pada perilaku konsisten dari 

pelanggan untuk membeli sebuah merk sebagai bentuk proses pembelajaran 

dari pelanggan atas kemampuan sebuah merek dalam memenuhi 

kebutuhannya (David A Aaker 2013:206). Ekuitas merek yang dibentuk oleh 

perusahaan akan mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. 

Pengaruh tersebut diawali dari kesadaran merek (brand awareness), dimulai 

dari calon pembeli mengenal merek dari setiap kebutuhannya dan hal tersebut 

bersamaan dengan tahapan pertama dan kedua dari keputusan pembelian. 

Biasanya calon konsumen pada proses ini melihat merek dari iklan-iklan atau 

dari orang lain. Selanjutnya setelah calon pembeli mengenal merek maka akan 

berusaha untuk mengetahui informasi terkait dengan merek tersebut dan 

proses ini berkaitan dengan asosiasi merek (brand associations). Setelah 
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kedua proses tersebut dimensi dari ekuitas merek yang akan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian adalah persepsi kualitas (perceived quality) 

yang mana seorang calon konsumen akan mulai yakin terhadap merek yang 

dipilih sesuai dengan kebutuhannya dan mulai melakukan pembelian serta 

mengkonsumsi produk dari merek tersebut. Pada proses inilah pembeli mulai 

memproses dan menyesuaikan antara kebutuhannya dengan merek yang 

dipilih. Proses selanjutnya adalah bagaimana seorang konsumen memiliki 

loyalitas terhadap merek tersebut dan pada proses ini yang berperan adalah 

loyalitas merek (brand loyalty). Proses yang terakhir ini terlihat bahwa ekuitas 

merek yang kuat akan sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen, karena bila ekuitas merek tersebut tertanam dengan kuat maka 

konsumen akan sulit berpindah ke merek lain. Tahapan tersebut adalah proses 

bagaimana ekuitas merek sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

yang akan dilakukan oleh seorang calon konsumen. 

Keputusan pembelian merupakan taha-tahap yang dilalui konsumen 

dalam menentukan pilihan tentang produk dan jasa yang akan dibeli atau tidak 

(Kotler, 2002 : 180). Pengambilan keputusan sendiri merupakan sebuah proses 

yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, pembelian, konsumsi dan 

evaluasi alternatif sesudah pembelian. Selain itu dalam keputusan pembelian 

dipengaruhi juga oleh beberapa faktor baik itu yang berasal dari dalam diri 

konsumen maupun dari dalam diri konsumen itu sendiri. Menurut Kotler 

(2002:183) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsumen diantaranya 
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faktor budaya, pribadi, sosial dan psikologis. Salah satu dari faktor tersebut 

akan memberikan pengaruh yang lebih besar dari pengaruh lain. 

Mie instan merupakan salah satu contoh produk yang mempunyai 

ekuitas merek yang kuat karena kebutuhan masyarakat khususnya di Indonesia 

terhadap produk ini cukup besar dan salah satu merek dari mie instan yaitu 

Mie Sedaap. Di tengah persaingan antar merek mie instan itu Mie Sedaap 

hadir menawarkan sesuatu yang baru dari suatu mie instan. Merek yang hadir 

pada tahun 2003 ter populer nomor 2 di Indonesia, bahkan pada tahun 2005 – 

2007 Mie Sedaap meraih penghargaan top brand penjualan mie instan di 

Indonesia. Mie Sedaap menambah formula baru "Diperkaya 7 Vitamin" dan 

meluncurkan kemasan baru dengan formula tersebut. Mie Sedaap adalah satu-

satunya mie yang memiliki sertifikat ISO 22000. 

TOP BRAND INDEX INDONESIA 
Mie Instan Dalam Kemasan 

2017 2018 2019 

Indomie                     

78,7% 

Indomie                     

75,9% 

Indomie                     

71,7% 

Mie Sedap                 

12,5% 

Mie Sedap                 

15,9% 

Mie Sedap                 

17,6% 

Supermi                       

3,6% 

Supermi                      

2,7% 

Supermi                       

3,7% 

Sarimi                          

3,0% 

Sarimi                        

2,2% 

Sarimi                          

3,0% 

Sumber : www.topbrand-award.com;  

Dilihat dari tabel Top Brand Indonesia selama tiga tahun dari tahun 

2017 sampai tahun 2019 Indomie masih di puncak di tahun 2017 Indomie 



5 
 

dengan presentase 78.7% di tempat kedua Mie Sedap dengan 12.5% dan 

disusul dengan Supermi 3,6% dan Sarimi ditempat terakhir dengan 3,0%. 

Ditahun 2018 index dari Indomie 75.9% tetapi ada kenaikan di produk 

Mie Sedap dengan 15.9% naik 1.5% dari pada sebelumnya tetapi Indomie 

tetap urutan pertama, Supermi mengalami kemunduran sebanyak 0,1% dan 

sarimi masih di tempat terakhir di 2.2%. Ditahun 2019 Indomie 

mengalami penurunan sebesar 4,2 menjadi 71.7% dan Mie Sedap 

mengalami kenaikan sebesar 1,7 menjadi 17,6% Supermi saat tahun 2019 

Supermi 3.0% naik sebesar 0,8% Sarimi pun mengalami kenaikan sebesar 

0,8% menjadi 3.0% .  

Dari data diatas menunjukan bahwa Indomie masih menjadi market 

leader mie instan karena rasa dan tekstur Indomie sangat diingat oleh 

konsumen tetapi dengan munculnya produk mie instan baru Mie Sedaap 

yang mulai di kenal oleh konsumen, muali sedikit demi sedikit Mie Sedap 

mempunyai market sendiri terlihat dari data Top Brand Index Indonesia 

dari tahun ke tahun Mie Sedaap mempuyai pangsa pasar yang baik walau 

sedikit. Dan Sarimi mempunyai market paling sedikit konsumen, kalah 

dengan Indomie dan Mie sedaap. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Ekuitas 

Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Sedaap pada 

Masyarakat Desa Sorogaten Tulung Klaten” 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini ada alasan tertentu dalam pengambilan judul 

tersebut, adapun alasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

a. Agar penulis mengetahui pengaruh ekuitas merek terhadap 

keputusan pembelian produk Mie Sedaap pada Masyarakat Desa 

Sorogaten Tulung Klaten. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pemasaran. 

2. Alasan Objektif 

Alasan Objektif adalah penulis tertarik meneliti konsumen di Desa 

Sorogaten yang berhubungan tentang ekuitas merek terhadap 

keputusan pembelian produk Mie Sedaap di Desa Sorogaten Tulung 

Klaten. 

 

C. Penegasan Judul 

Dalam penegasan judul skripsi ”Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Mie Sedaap pada Masyarakat Desa 

Sorogaten Tulung Klaten”. Ekuitas Merek merupakan variable yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.  

Ekuitas merupakan seperangkat aset dan keterpercayaan merek 

yang terkait dengan merek tertemtu, nama atau simbol, yang mampu 

menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau 

jasa, baik bagi pemasar/perusahaan maupun pelanggan. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kesadaran merek terhadap keputusan pembelian 

mie instan merek Mie Sedaap. 

2. Bagaiama pengaruh asosiasi merek terhadap keputusan pembelian mie 

instan merek Mie Sedaap. 

3. Bagaimana pengaruh persepsi kualitas terhadap  keputusan pembelian 

mie instan merek Mie Sedaap. 

4. Bagaimana pengaruh loyalitas merek terhadap keputusan pembelian 

mie instan merek Mie Sedaap. 

5. Bagaimana pengaruh kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas dan loyalitas mereksecara simultan terhadap keputusan 

pembelian mie instan merek Mie Sedaap. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh kesadaran merek  

terhadap keputusan pembelian mie instan merek Mie Sedaap. 
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2. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh asosiasi merek terhadap 

keputusan pembelian mie instan merek Mie Sedaap. 

3. Untuk menganalisa dan mengetahui persepsi kualitas  terhadap 

keputusan pembelian mie instan merek Mie Sedaap. 

4. Untuk menganalisa dan mengetahui loyalitas merek terhadap 

keputusan pembelian mie instan merek Mie Sedaap. 

5. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh kessdaran merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek terhadap 

keputusan pembelian mie instan merek Mie Sedaap. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat bagi 

pembacanya yang terurai sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Memberi tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang 

pemasaran, khususnya mengenai memahami perilaku konsumen 

dalam memutuskan pembelian suatu produk. Serta menambah 

pengalaman penelitian khususnya penelitian di bidang pemasaran. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk lebih memahami perilaku konsumenya dan untuk 

terus melakukan inovasi di setiap produk yang dihasilkan agar dapat 
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meningkatkan omset penjualan perusahaan dan menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian  ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan 

masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkenaan 

dengan masalah pengambilan keputusan konsumen dalam membeli 

suatu produk. 

 

G. Kerangka Berfikir 

Saat ini banyak merek mie instan yang beredar di pasar, sehingga 

menyebabkan persaingan di pasar semakin ketat. Hal ini juga 

menyebabkan konsumen bebas memilih merek mie instan yang akan 

dibeli. Oleh karena itu upaya untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal ini adalah keputusan 

konsumen menjadi sangat penting. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

adalah ekuitas merek. Ekuitas merek ini mempunyai empat dimensi utama 

yaitu brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand 

loyalty. 

Dari kerangka berpikir di atas dapat diperoleh paradigma penelitian 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.2  

Paradigma Penelitian 

Keterangan : 

  : pengaruh antara masing-masing variabel 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka skripsi dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. Tinjauan   Pustaka   berisi  tentang landasan teori,  pengertian 

pemasaran, pengertian  manajemen pemasaran, konsep 

pemasaran, bauran pemasaran (marketing mix), konsep merek, 

Kesadaran Merek 

Asosiasi Merek 

Persepsi Kualitas 

Loyalitas Merek 

Keputusan Pembelian 
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ekuitas merek (Brand Equity), keputusan pembelian, Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian, Proses 

Keputusan Pembelian, hipotesis,  serta penelitian yang relevan. 

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode penelitiandalam 

penulisan skripsi ini 

BAB IV. Gambaran umu obyek penelitian , hasil dan Pembahasan, bab ini 

merupakan hasil analisis yang dicari penyelesaiannya 

BAB V. Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari kesadaran merk, asosiasi merk, persepsi 

kualitas, loyalitas merk terhadap keputusan pembelian produk Mie Sedaap 

pada masyarakat Desa Sorogaten Tulung Klaten maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini pada masyarakat Desa Sorogaten berdasarkan jenis 

kelamin yang didominasi oleh perempuan sebanyak 76 responden atau 

76%, berdasarkan usia didominasi antara 17-35 tahun sebanyak 56 

responden atau 56%, dan berdasarkan pekerjaan  didominasi oleh ibu 

rumah tangga sebanyak 34 responden 34%. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

linier berganda yaitu KPk = 988 + 0,229KM + 0,242AM + 0,168PK 

+ 0,548LM+e. menujukkan bahwa variabel yang terdiri dari kesadaran 

merek 0,299 satuan, asosiasi merek 0,242, persepsi kualitas 0,168, 

loyalitas merek 0,548 dengan asumsi variabel bebas sama dengan nol. 

Sehingga jika dinaikkan satu satuan maka keputusan pembelian akan 

meningkat sebesar 0,299 satuan untuk kesadaran merek, 0,242 satuan 

untuk asosiasi merek, 0,168 satuan untuk persepsi kualitas dan 0,548 

satuan untuk loyalitas merek. 
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3. Berdasarkan hasil uji korelasi diketahui bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara  kesadaran merek,  asosiasi  merek, persepsi  kualitas,  

dan  loyalitas  merek terhadap keputusan pembelian produk Mie 

Sedaap pada masyarakat Desa Sorogaten Tulung Klaten. Karena 

Rhitung X1 Y=0,488, Rhitung X2 Y=0,519, Rhitung X3 Y=0,596, 

Rhitung X4 Y=0,726 lebih besar dari r tabel=0,196 maka semua 

variabel berpengaruh dalam penelitian ini. 

4. Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

secara sendiri-sendiri antara kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas dan loyalitas merek terhadap keputusan pembelian produk Mie 

Sedaap pada masyarakat Desa Sorogaten Tulung Klaten. Karena thitung 

kesadaran merek = 2,984, asosiasi merek = 2,984, persepsi kualitas = 

2,024, loyalitas merek = 5,575 lebih besar dari ttabel = 1,984. Sehingga 

Ha diterima maka secara parsial terdapat pengaruh kesadaran merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek terhadap 

keputusan pembelian. 

5. Dari hasil pengujian uji F dapat diketahui bahwa kesadaran merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek secara simultan 

berpengaruh signifikan terhada keputusan pembelian produk mie 

Sedaap pada masyarakat Desa Sorogaten Tulung Klaten dimana Fhitung 

= 42,059 > Ftabel = 2,46. 

6. Dari hasil analisis koefisien determinasi (R
2
) dapat dijelaskan bahwa 

kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek 
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mempengaruhi keputusan pembelian produk Mie Sedaap pada 

masyarakat Desa Sorogaten Tulung Klaten sebesar 79,9% dan sisanya 

20,1% dipengaruhi oleh hal-hal lain diluar model penelitian ini. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 

masukan kepada perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil berbagai kebijakan dimasa yang akan datang,  

1. Kesadaran merek disarankan untuk terus selalu mempertahankan 

terhadap kesadaran mereknya. 

2. Asosiasi merek disarankan untuk terus selalu mempertahankan 

terhadap asosiasi mereknya. 

3. Persepsi kualitas disarankan untuk lebih meningkatkan persepsi 

kualitas pada produk Mie Sedaap dengan cara lebih mengutamakan 

kualitas dan keunggulan sehingga dapat lebih mempengaruhi 

keputusan pembelian.  

4. Loyalitas merek disarankan untuk terus selalu mempertahankan 

terhadap loyalitas mereknya.  
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