


JURNAL ILMIAH EKONOMIKA

UNIVERSITAS BATURAJA

Ekonomika Adalah Jurnal Ilmiah Yang Menyajikan Berbagai Tulisan Ilmiah Dalam Bentuk 
Ringkasan Hasil Penelitian, Artikel Ilmiah, dan 
Redaksi Mengundang Para Pakar, Praktisi, Akademisi, Peneliti, dan Siapa Saja Yang 

Peduli Dengan
Diterbitkan secara berkala 

(Edisi Bulan April dan Oktober) oleh Fakultas Ekonomi Universitas Baturaja, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Propinsi Sumatera Selatan.

RATNA SETYAWATI GUNAWAN, S.E., M.Si. (Universitas Jend.
YULIA INDRAWATI, S.E., M.Si. (Universitas Jember);

Drs. SYAFARUDDIN ALWI, M.S. (Universit
SYAIFUL SAHRI, S.E., M.Si. (Universitas Tridinanti, Palembang)

Ketua: 
Anggota: 

ROSMALA DEWI, S.E., M.

Jl. Ratu Penghulu No. 02301 Karang Sari, Baturaja OKU 3211

Contact Persons

Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah, ringkasan hasil penelitan dan resensi buku di 
bidang Ilmu Ekonomi yang belum pernah diterbitkan oleh media lain. Naskah dikirim dalam 
bentuk file softcopy/CD, atau via e

dengan format seperti tercantum pada halaman dalam 
Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengubah substansi.

Volume 12 Nomor 

JURNAL ILMIAH EKONOMIKA
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BATURAJA
 
 

Adalah Jurnal Ilmiah Yang Menyajikan Berbagai Tulisan Ilmiah Dalam Bentuk 
Ringkasan Hasil Penelitian, Artikel Ilmiah, dan Resensi Buku di Bidang Ilmu Ekonomi

Mengundang Para Pakar, Praktisi, Akademisi, Peneliti, dan Siapa Saja Yang 
Peduli Dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Diterbitkan secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun 
(Edisi Bulan April dan Oktober) oleh Fakultas Ekonomi Universitas Baturaja, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Propinsi Sumatera Selatan.
 

Penanggung Jawab : 
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Baturaja 

LISA HERMAWATI, S.Pd., M.Si. 
 

Pemimpin Redaksi : 
NOVIE AL MUHARIAH, S.E., M.Si. 

 
Mitra Bestari : 

RATNA SETYAWATI GUNAWAN, S.E., M.Si. (Universitas Jend. Soedirman, Purwokerto);
.E., M.Si. (Universitas Jember); MUKHLIS, S.E., M.Si. (Universitas Sriwijaya)

Drs. SYAFARUDDIN ALWI, M.S. (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta);
SYAIFUL SAHRI, S.E., M.Si. (Universitas Tridinanti, Palembang)

 
Dewan Penyunting : 

Ketua: RR DIMAS VERONICA PRIHARTI, S.E., M.M.  
Anggota: NAZIPAWATI, S.E., M.Si.; YUNITA SARI, S.E., M.Si.; 

ROSMALA DEWI, S.E., M.Si.; NOVEGYA RATIH, S.E., M.Si.  
 

Setting & Layout : 
ALI AKBAR, S.E., M.Si.;  

AMIRUDDIN GANI, S.E., M.Si.;  
ANGGA WIBOWO GULTOM, S.M.B., M.Si. 

 
Sirkulasi dan Distribusi : 

ASMAUL HUSNAH, S.E.; YOSI FEBRI YANSI, S.Pd. 
 

ALAMAT REDAKSI : 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BATURAJA 

Jl. Ratu Penghulu No. 02301 Karang Sari, Baturaja OKU 32115 Sumsel 
Telepon/Fax : (0735) 326122   

Website: http://www.fe.unbara.ac.id 
Email: fe@unbara.ac.id  

Contact Persons:  - Novie Al Muhariah, S.E., M.Si. (081278641965
- RR Dimas Veronica Priharti, S.E., M.M. (081273377711)

 
 
 
 
 
 

Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah, ringkasan hasil penelitan dan resensi buku di 
bidang Ilmu Ekonomi yang belum pernah diterbitkan oleh media lain. Naskah dikirim dalam 

/CD, atau via e-mail ke alamat Kantor/E-mail Redaksi Ju
dengan format seperti tercantum pada halaman dalam cover belakang. 

Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengubah substansi.

Nomor 1, April 2019 ISSN: 2085

JURNAL ILMIAH EKONOMIKA 
FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BATURAJA 

Adalah Jurnal Ilmiah Yang Menyajikan Berbagai Tulisan Ilmiah Dalam Bentuk 
Ilmu Ekonomi.  

Mengundang Para Pakar, Praktisi, Akademisi, Peneliti, dan Siapa Saja Yang  
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  

tahun  
(Edisi Bulan April dan Oktober) oleh Fakultas Ekonomi Universitas Baturaja,  

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Propinsi Sumatera Selatan. 

Soedirman, Purwokerto);  
MUKHLIS, S.E., M.Si. (Universitas Sriwijaya); 
as Islam Indonesia, Yogyakarta);  

SYAIFUL SAHRI, S.E., M.Si. (Universitas Tridinanti, Palembang). 

;  
 

Sumsel  

081278641965);  
(081273377711) 

Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah, ringkasan hasil penelitan dan resensi buku di 
bidang Ilmu Ekonomi yang belum pernah diterbitkan oleh media lain. Naskah dikirim dalam 

mail Redaksi Jurnal Ekonomika 
belakang.  

Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengubah substansi. 

ISSN: 2085-0352  



EKON O M I KA 
Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Baturaja 

 

 
           

DAFTAR  ISI 
HAL. 

  
01. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Terhadap 

Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 
 Erwan & Novie Al Muhariah ....................................................................................  1 – 18 

 
02. Pengaruh Bauran Produk Terhadap Keputusan Konsumen Dalam 

Memilih Salon MOZ5 Sekayu 
Ade Nia Suryani & Sundari .......................................................................................  19 – 30 

 
03. Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Keterbukaan 

Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 

Indra Purnama & Ali Akbar  ....................................................................................  31 – 50 

 
04. Pengaruh Stres Kerja dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Bentara Sinergies Multifinance (BESS Finance) Cabang Baturaja 
RR. Dimas Veronica Priharti & Iwan Kurniawan  .............................................  51 – 74 

 
05. Pengaruh Ekuitas Merek dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen “Cat Aquaproof” (Studi Kasus di PT. Adhi Cakra Utama 
Mulia)  
Agustinus Yanuar Budhi Heriyanto .......................................................................  75 – 97 

 
06. Pengaruh Kualitas Produk, Promosi Penjualan, dan Asosiasi Merek 

Terhadap Keputusan Pembelian Surat Kabar Harian Independent Post 
Muhamad Mardiansyah & Anis Feblin .................................................................  98 – 114 

 
07. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank BRI Syariah di 

Indonesia Tahun 2012-2017  
Maulana Hadi Kusuma  .............................................................................................  115 – 134  

 
08. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Pada Perusahaan 

Yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia   
Tati Herlina  ..................................................................................................................  135 – 159 

 
09. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. Nusa Sarana Citra Bakti Baturaja 
Rani Anwar & Elvina Sari ..........................................................................................  160 - 177 

 
10. Pengaruh Pelatihan, Pemberdayaan, dan Efikasi Diri Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Surya Mas Baturaja 
Dyah Ayu Putriani & Sarwinda Yudhit Forina  ..................................................  178 – 198 

 
 

Volume 12 Nomor 1, April 2019 ISSN: 2085-0352 



Jurnal Ekonomika, Vol. 12 No. 1, April 2019 - ISSN: 2085-0352 
 

 

_________________________________ 
*)  Dosen Tetap Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas M.H Thamrin, Jakarta 

 
75 

 

PENGARUH EKUITAS MEREK DAN HARGA TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN “CAT AQUAPROOF” 

Studi Kasus di PT ADHI CAKRA UTAMA MULIA 
 
 

Agustinus Yanuar Budhi Heriyanto*) 

 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to determine the effect of brand equity and price against  the 
purchase decisions of consumer to the product named “the aquaproof paint” at PT. Adi 
Cakra Utama Mulia. The study was conducted by spreading the questionnaire, while the 
research method used the random sampling method. t test shows that the t value of t count 
for brand equity is 2.843, the value of t count for the price is 2.337, all of which show 
greater than t table 1.662, the brand equity and price partially influence positively on the 
purchase decisions of consumer to the product named “the paint aquaproof”’ at PT. Adi 
Cakra Utama Mulia. The F test shows that the F value is 30.918 with a significance value 
of 0.000, so that the calculated F value> F table or 30.918> 3.10 or the significance level 
(sig) 0.000 <0.05, it can be concluded that it has a simultaneous effect (together) between 
brand equity and price, against the purchase decisions of consumer to the product named 
“the aquaproof paint” at PT. AdiCakra Utama Muliaand the coefficient of determination 
show that brand equity and price contribute 37.7% to the purchase decision of consumer 
to the product named “the aquaproof paint at PT. Adi Cakra Utama Mulia,  while 62.3% 
is explained by other causes. 

 
Keywords: brand equity, price, purchase decision 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ekonomi 

yang pesat dan pertumbuhan 

penduduk dunia menyebabkan 

terciptanya pasar potensial untuk 

setiap jenis barang maupun jasa 

menjadi semakin luas. Hal ini 

mengakibatkan kompetisi antar 

pengusaha semakin ketat, dan 

ratusan produk yang berada dalam 

satu kategori saling berebut 

memuaskan kebutuhan konsumen.  

Konsumen berada dalam 

posisi yang sangat kuat karena 

tersedianya banyak alternatif untuk 

suatu kebutuhan, sekaligus bingung 

karena banyaknya pilihan. Apalagi 

masing-masing produk membanjiri 

konsumen dengan iklan dan bentuk 

komunikasi pemasaran lainnya, 

disertai klaim dan janji. Semakin 

jelaslah betapa pentingnya peran 

sebuah merek. 

Pelanggan menggunakan 

merek sebagai petunjuk dalam 

membuat keputusan pembelian. 

Berbagai pilihan yang ada 

menyebabkan pelanggan harus 
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berpikir dan tidak yakin terhadap 

proses pembelian merek yang baru 

dikenalnya. Merek merupakan jalan 

pintas bagi pelanggan untuk 

membimbing mengambil keputusan 

pembelian yang penting.  

 Suatu merek pada gilirannya 

memberi tanda pada konsumen 

mengenai sumber produk tersebut, 

kualitas produk, kelebihan-kelebihan 

produk, dan melindungi konsumen 

maupun produsen dari para pesaing 

yang berusaha memberikan produk-

produk yang tampak identik.  

Definisi tersebut di atas 

juga menunjukkan bahwa begitu 

pentingnya arti dan keberadaan 

sebuah merek. Merek memegang 

peranan sangat penting, salah 

satunya adalah menjembatani 

harapan konsumen pada saat kita 

menjanjikan sesuatu kepada 

konsumen. 

Produsen dituntut untuk 

memiliki keahlian dalam 

memelihara, melindungi, dan 

meningkatkan kekuatan mereknya 

sebab pada saat ekuitas merek (brand 

equity) sudah terbentuk, maka ia 

akan menjadi aset yang sangat 

berharga sekali bagi perusahaan. 

Fenomena yang ada pada masyarakat 

menghadapi terlalu banyak pilihan 

produk, namun sayangnya informasi 

tentang kualitas-kualitas produk yang 

ada di pasaran sangat minim sekali, 

sehingga menarik untuk diteliti 

faktor yang berkaitan dengan 

keputusan pembelian langsung 

dengan faktor ekuitas merek suatu 

produk.           

Keputusan untuk membeli 

yang diambil oleh pembeli itu 

sebenarnya merupakan kumpulan 

dari sejumlah keputusan (Kotler, 

2004 : 215 dalam bukunya yang 

berjudul Manajemen Pemasaran 2). 

Setiap keputusan membeli 

mempunyai suatu struktur sebanyak 

7 kepuasan. (Basu Swastha, 1996 : 

102 – 104 dalam bukunya yang 

berjudul Azas-azas Marketing), 

meliputi : 

1. Keputusan tentang jenis produk. 

2. Keputusan tentang bentuk. 

3. Keputusan tentang merek. 

4. Keputusan tentang penjualannya. 

5. Keputusan tentang jumlah produk. 

6. Keputusan tentang waktu 

pembelian. 

7. Keputusan tentang cara 

pembayaran. 

Dapat diketahui para 

pelanggan membutuhkan proses 
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pencarian informasi yang intensif 

dan evaluasi yang hati-hati. 

(Solomon, 2007 : 307 dalam 

bukunya yang berjudul Consumer 

Behaviour : Buying, Having and 

Being ).  Oleh karenanya, suatu 

perusahaan dituntut untuk 

menyampaikan dan mengelola 

informasi kepada konsumen dengan 

lebih efektif dan tepat. Penyampaian 

informasi suatu perusahaan 

seringkali disampaikan dengan 

strategi komunikasi seperti 

advertising, publisitas, dan sales 

promotion.  

Dalam hal ini harga juga 

merupakan suatu peran yang penting 

untuk mempengaruhi keputusan 

pembelian suatu produk. Hal ini 

dikarenakan harga yang ditetapkan 

suatu perusahaan untuk produk yang 

telah diproduksi mempengaruhi 

perkembangan perusahaan itu sendiri 

untuk dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya dan juga 

mendapatkan konsumen yang tetap 

membeli produk yang dipasarkan 

dengan kualitas yang baik maupun 

merek yang sudah dikenal. 

Sikap konsumen 

menunjukkan bahwa harga yang 

tepat akan cepat membangun 

kredibilitas sebuah merek, yang 

berujung pada rekomendasi oleh satu 

konsumen ke konsumen lain. Jika 

konsumen merasa puas pada suatu 

produk, maka akan tercipta nilai 

yang positif tentang produk tersebut. 

Namun jika konsumen merasa tidak 

puas akan suatu produk, maka akan 

tercipta nilai yang negatif tentang 

produk tersebut dan berakibat 

menurunnya konsumen atau calon 

konsumen yang batal untuk membeli 

produk tersebut. 

Konsumen menyikapi 

informasi mengenai suatu produk 

sesuai dengan persepsi masing-

masing. Persepsi itulah yang akan 

mempengaruhi mereka dalam 

pengambilan keputusan pembelian. 

Pengambilan keputusan oleh 

konsumen untuk melakukan 

pembelian suatu produk diawali 

dengan adanya kesadaran atas 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

yang kemudian diikuti dengan 

pencarian informasi. 

PT Adhi Cakra Utama Mulia 

sebagai perusahaan yang bergerak 

sebagai perusahaan pemasok produk 

pelapis anti bocor dan produk 

kimiawi lainnya, salah satu merek 

produk  pelapis anti bocor yang 
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sudah dikenal luas di Indonesia  

adalah aquaproof, yang merupakan 

merek lokal pertama yang memiliki 

kemampuan untuk melapisi 

permukaan agar tidak bocor. PT. 

Adhi Cakra Utama Mulia selain 

memperhatikan kualitas produk yang 

selalu dikembangkan, perusahaan ini 

pun sangat memperhatikan harga 

yang diberikan kepada konsumen 

agar dapat terjangkau, dan memiliki 

kekuatan merek dimata 

pelanggannya yang dikenal dengan 

Aquaproof. 

Berdasarkan uraian di atas, 

maka penulis memilih topik dalam 

penulisan skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH EKUITAS MEREK 

DAN HARGA TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN 

KONSUMEN CAT AQUAPROOF 

PADA PT. ADHI CAKRA 

UTAMA MULIA”. 

 
Rumusan Masalah 
1 Apakah ekuitas merek 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen cat 

aquaproof pada PT. Adhi Cakra 

Utama Mulia? 

2 Apakah harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen cat aquaproof pada PT. 

Adhi Cakra Utama Mulia? 

3 Apakah ekuitas merek dan harga 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen cat 

aquaproof pada PT. Adhi Cakra 

Utama Mulia? 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
Ekuitas Merek 

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 

334) dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Pemasaran  menyatakan 

bahwa:Ekuitas merek (brand equity) 

adalah nilai tambah yang diberikan 

pada produk dan jasa. 

Menurut Aaker (dalam Rangkuti, 

2002 : 39) dalam bukunya yang 

berjudul Ekuitas Merek menyatakan 

bahwa : Ekuitas merek adalah 

sejumlah asset dan liabilities yang 

berhubungan dengan merek, nama, 

dan simbol yang menambah atau 

mengurangi nilai dari produk atau 

pelayanan bagi perusahaan atau 

pelanggan perusahaan. 

Menurut Travis dalam jurnal 

Alamsyah (2013 : 12) menyatakan 

bahwa:Merek tidak hanya 

merupakan slogan, logo, simbol, 

ataupun paten. Merek bukan sesuatu 

yang dibentuk di pabrik melainkan 

sesuatu yang dibentuk dalam pikiran 
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pelanggan melalui prosespemasaran 

secara keseluruhan.  

Dari definisi-definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa ekuitas merek 

berhubungan dengan nama merek 

yang dikenal, kesan kualitas, kesan 

merek yang kuat, yang dibentuk 

dalam pikiran pelanggan melalui 

proses pemasaran. Jika pelanggan 

tidak tertarik pada suatu merek dan 

membeli karena karakteristik produk, 

harga, kenyamanan dan dengan 

sedikit mempedulikan merek, 

kemungkinan ekuitas merek rendah. 

 

Harga 
Menurut Buchari Alma(2013:169) 

dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Pemasaran dan 

Pemasaran Jasa menyatakan 

bahwa:“Harga adalah nilai suatu 

barang yang dinyatakan dengan 

uang.” 

Menurut Deliyanti 

Oentoro(2012:149) dalam bukunya 

yang berjudul Manajemen 

Pemasaran Modern menyatakan 

bahwa: “Harga adalah suatu nilai 

tukar yang bisa disamakan dengan 

uang atau barang lain untuk manfaat 

yang diperoleh dari suatu barang atau 

jasa bagi seseorang atau kelompok 

pada waktu tertentu dan tempat 

tertentu.“ 

Menurut Daryanto(2011:57)dalam 

bukunya yang berjudul Sari Kuliah 

Manajemen Pemasaran menyatakan 

bahwa: “Harga adalah jumlah uang 

yang ditagihkan untuk suatu produk 

atau sejumlah nilai yang 

dipertukarkan konsumen untuk 

manfaat memiliki atau menggunakan 

produk.” 

Menurut Kotler dan Armstrong yang 

dikutip oleh Nana Herdiana 

Abdurrahman(2015:109) dalam 

bukunya yang berjudul Manajemen 

Strategi Pemasaran menyatakan 

bahwa: “Harga merupakan sejumlah 

uang yang ditagihkan atas suatu 

produk atau jasa atau jumlah dan 

nilai yang ditukarkan para pelanggan 

untuk memperoleh manfaat dan 

memiliki atau menggunakan suatu 

produk atau jasa.” Sedangkan 

menurut Nana Herdiana 

Abdurrahman(2015:109) dalam 

bukunya yang berjudul Manajemen 

Strategi Pemasaran  menyatakan 

bahwa: “Harga adalah sejumlah uang 

yang berfungsi sebagai alat tukar 

untuk memperoleh produk atau jasa. 

Harga dapat juga diartikan penentuan 
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nilai suatu produk di benak 

konsumen.” 

Dari beberapa definisi harga di atas, 

dapat disimpulkan bahwa 

hargamerupakan sejumlah uang yang 

digunakan oleh pelanggan sebagai 

alat tukar atas penggunaan, 

pembelian, kepemilikan, dan 

pemanfaatan suatu barang ataupun 

jasa. 

 

Keputusan Pembelian 

Menurut Ujang Sumarwan (2012 : 

163) dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Bisnis menyatakan bahwa 

: “Suatu keputusan didefinisikan 

sebagai pemilihan tindakan dari dua 

atau lebih pilihan alternatif”. Definisi 

keputusan pembelian Menurut 

Griffin dan Ebert  (2010 : 163) dalam 

bukunya yang berjudul Pengantar 

Bisnismenyatakan bahwa : ”Suatu 

keputusan pembelian didasarkan 

pada motif rasional, motif emosional, 

atau keduanya. Motif rasional 

melibatkan penilaian logis atas 

atribut produk, kualitas, biaya, dan 

kegunaan. Motif emosional 

melibatkan faktor non objektif 

termasuk keramahan, peniruan orang 

lain, dan estetika”. Menurut Supranto 

dan Nandan Limakrisna (2011 : 12) 

dalam bukunya yang berjudul 

Perilaku Konsumen dan Strategi 

Pemasaran menyatakan bahwa : 

“Keputusan pembelian sebagai 

keinginan konsumen untuk membeli 

suatu produk dan menyadari bahwa 

produk mempunyai kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhannya”. 

Dari beberapa definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa Keputusan 

Pembelian merupakan suatu proses 

menetapkan pilihan untuk membeli 

suatu produk yang sesuai dengan 

keinginannya. 

 

Pengaruh Ekuitas Merek 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen 

Merek merupakan hal yang sangat 

penting baik bagi konsumen maupun 

bagi produsen, merek membantu 

konsumen dalam mengevaluasi 

produk yang akan dibelinya. Merek 

juga membantu meyakinkan 

konsumen bahwa mereka akan 

mendapatkan kualitas yang konsisten 

ketika mereka membeli produk 

tersebut. Ekuitas merek adalah 

seperangkat asset liabilitas merek 

yang berkaitan dengan satu merek, 

nama, dan simbolnya, yang 

menambah atau mengurangi nilai 
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yang diberikan oleh sebuah barang 

atau jasa kepada perusahaan atau 

para pelanggan perusahaan. 

Dari uraian diatas, maka hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

H1 =Equitas merek berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan  

pembelian konsumen cat 

aquaproof pada PT Adhi 

Cakra Utama Mulia.  

 

Pengaruh Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen 

Harga mempunyai peran penting 

dalam keberhasilan produk dan 

kelangsungan hidup perusahaan, 

yakni menjadi salah satu 

penentuproduk, mempengaruhi 

kemampuan perusahaan menembus 

segmen pasar, mempengaruhi kinerja 

produk, mempengaruhi segmen pasar 

dan implementasi program promosi 

penjualan. Selain ekuitas merek yang 

mempengaruhi  proses keputusan 

pembelian konsumen, harga pun 

turut berpengaruh dalam proses 

keputusan pembelian tersebut. Harga 

merupakan satuan moneter atau 

ukuran lainnya (termasuk barang 

atau jasa lainnya) yang ditukarkan 

agar memperoleh hak kepemilikan 

atau penggunaan suatu barang atau 

jasa. Pada tingkatan harga tertentu 

bila manfaat yang dirasakan 

konsumen terhadap produk 

meningkat, maka nilainya akan 

meningkat pula, adakalanya juga 

konsumen membandingkan antara 

kemampuan suatu barang atau jasa 

dalam memenuhi kebutuhannya 

dengan kemampuan barang pesaing 

atau subtitusi. 

Dari uraian diatas, maka hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian 

iniadalah : 

H2= Harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen cat 

aquaproof pada PT Adhi 

Cakra Utama Mulia. 

 

Pengaruh Equitas Merek dan 

Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen 

Konsumen sebelum memutuskan 

pembelian terhadap suatu produk 

atau jasa tertentu pada awalnya 

selalu didasari dengan adanya 

kebutuhan.Munculnyakebutuhan 

terhadap suatu produk tertentu, 

sebagian besar diperoleh dari 

berbagai informasi, baik dari 
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lingkungan eksternal maupun dari 

internet perusahaan.Perilaku 

konsumen tidak hanya berakhir pada 

tindakan keputusan pembelian, tapi 

melakukan juga evaluasi dan menilai 

setelah produk atau jasa yang 

dibelinya dapat memenuhi harapan 

atau kurang memenuhi harapannya. 

Terdapat lima tahapan 

dalampengambilan keputusan yaitu 

pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku 

pasca pembelian. 

Dari uraian diatas, maka hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

H3 = Equitas merek dan harga secara 

bersama-sama (simultan) 

berpengaruh positif dan 

signifikanterhadap keputusan 

pembelian konsumen cat 

aquaproof pada PT Adhi Cakra 

Utama Mulia. 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Definisi 

Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini variabel 

bebas/independen adalah Ekuitas 

Merek (X1), dan Harga (X2), 

sedangkan variabel terikat/dependen 

adalah Keputusan Pembelian 

Konsumen(Y). 

Tabel  1. Variabel Operasional 
 

Variabel Sub Variabel Indikator Skala 
Ekuitas 
Merek 
(X1) 
 

1. Kesadaran Merek 
2. Asosiasi Merek 
3. Persepsi Kualitas 
4. Loyalitas Merek 

 
 

 

1. Merek Produk 
2. Mengingat Merek 
3. Harga Produk 
4. Variasi Produk 
5. Kenyamanan Merek 
6. Kesesuaian Produk 
7. Pelayanan Cepat 
8. Penampilan Karyawan 
9. Pembelian Kembali 
10. Loyalitas 

Ordinal 
 

Sumber : Analisis Pengaruh Ekuitas Merek dan Kualitas Pelayanan Terhadap 
Loyalitas Pelanggan (Travis dalam jurnal Alamsyah, 2013) 
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Harga 
(X2) 

 
 
 

1. Daftar Harga 
2.Diskon 
3.Periode pembayaran 
4.Syarat Kredit  
5. Potongan 
 

1. Daftar Harga 
2. Diskon 
3. Sesuai Harapan 
4. Harga Bersaing 
5. Harga Pembayaran 
6. Cicilan Pembayaran 
7. Perubahan Harga 
8. Kesesuaian Harga 
9. Jangka Waktu 

Pembayaran 
10. Negosiasi Harga 

Ordinal 
 

Sumber :  Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen (Husein Umar, 2013:65) 
Keputusan 
Pembelian 

(Y) 

1.  Pengalaman 
2.  Kelas Sosial 
3.  Pencarian Informasi 
4.  Kepribadian 
5. Kepercayaan 

 
 

1. Pengalaman 
2. Pelayanan yang Baik 
3. Manfaat Produk 
4. Harga 
5. Produk Pembanding 
6. Kepercayaan 
7. Kebanggaan 
8. Persepsi 
9. Informasi Produk 
10. Ketersediaan Produk 

 

Ordinal 
 

Sumber : Pengantar Bisnis(Griffin dan Ebert,2010) 
 

Pengukuran Variabel 

Semua variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert ( rentang nilai 1 sampai 

dengan 5), di mana jawaban 

responden diberi nilai sebagai 

berikut :sangat setuju (SS) nilai 5, 

setuju (S) nilai 4, kurang setuju (KS) 

nilai 3 tidak setuju (TS) nilai 2 dan  

sangat tidak setuju (STS) nilai 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Populasi dan sampel dan Teknik 
Pengambilan Sampel. 
 

Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini 

adalah  PT. Adhi Cakra Utama Mulia 

di Jakarta. 

 

Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen PT. Adhi Cakra Utama 

Mulia di Jakarta. 

2.Sampel dan Teknik Pengambilan 

Sampel. 
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Menurut Sugiyono (2011:80) dalam 

bukunya yang berjudul metode 

penelitian kualitatif, kuantitatif, dan 

R & D menyatakan bahwa :“Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.” 

Jumlah sampel dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus Slovin 

sebagai berikut: 

� =
N

1 + N. e�
 

Keterangan : 

n = Sampel 

N = Populasi 

e = Tingkat Kesalahan 

Dengan jumlah populasi 5000 

responden dan tingkat kesalahan 5%, 

maka dapat diperoleh sampel sebagai 

berikut : 

� =
5000

1 + 5000(5%)�
 

� =
5000

1 + 5000. (0.01)
 

� =
5000

1 + 5000
 

� =
5000

501
 

� = 99.9 

Jadi jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 100 

pelanggan, teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode 

random sampling, yaitu teknik 

sampling yang mana setiap sampel 

mempunyai kemungkinan yang sama 

untuk dipilih. 

 
Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda.Digunakan untuk 

menguji berapa besar pengaruh 

ekuitas merek dan harga terhadap 

keputusan pembelian  konsumen Cat 

Aquaproof pada PT. Adhi Cakra 

Utama Mulia. Adapun persamaan 

analisis regresi berganda dalam 

penelitian ini yaitu : 

 

 
Keterangan : 
� = Kinerja Karyawan 

Produksi 
� = Konstanta Intersepsi 
� = Koefisien Regresi 
��  = Ekuitas merek 
��  = Harga 
e = Error 

 
Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas  

Bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Penelitian ini 

menggunakan plot probabilitas 

normal (Normal probability plot) 

untuk menguji kenormalitasan, jika 

penyebaran data (titik) disekitar 

Y = α + β� x� + β� x� + e 
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sumbu diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi Normalitas.  

 

Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji statistic 

Durbin – Watson. Adapun dasar 

pengambilan keputusan dalam uji 

Durbin – Watson (Priyatno 2012), 

sebagai berikut : 

1) Bila angka Durbin – Watson 

berada di bawah -2, berarti 

autokorelasi. 

2)Bila angka Durbin – Watson 

diantara -2 sampai +2, berarti 

tidak ada autokorelasi. 

3) Bila angka Durbin – Watson di 

atas +2, berarti ada autokorelasi 

negatif. 

 
Uji Heterokesdatisitas  

Bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. 

Heteroskedastisitas merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan model 

regresi linier sederhana tidak efisien 

dan akurat, juga mengakibatkan 

penggunaan metode kemungkinan 

maksimum dalam mengestimasi 

parameter (koefisien) regresi 

terganggu. Tanda-tanda adanya 

heteroskedastisitas diuraikan dengan 

kriteria sebagai berikut : (1) Jika ada 

pola tertentu, seperti titik yang ada 

berbentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit ) maka telah 

terjadi heteroskedestisitas. (2) Jika 

ada pola yang jelas, serta titik – titik 

menyebar diatas dan dibawah O pada 

Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 
Uji Multikolinearitas  

Uji multikoniearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Salah 

satu cara mendeteksi adanya 

multikoniearitas adalah dengan 

melihat Tolerance dan Variance 

Inflasion Factor (VIF). Tolerance 

mengukur variabelitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Nilai cut off yang umum 

digunakan untuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai 

Tolerance < 0.10 atau sama dengan 

nilai VIF > 10. (Ghozali, 2006:91).  
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Uji t 

Uji t bertujuan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh masing-masing 

variabel bebas secara parsial/individu 

terhadap variabel terikatnya (V. 

Wiratna Sujarweni 2015)variabel 

bebas berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel terikat secara 

signifikan bila nilai t hitung> ttable. 

 

Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji 

apakah variabel bebas dalam 

penelitian ini mempunyai pengaruh 

secara simultan/bersama-sama 

terhadap variabel terikat dengan 

membandingkan  nilaiF hitung> nilai F 

table. 

 

Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien Determinasi (R2) 

menunjukkan seberapa besar 

kemampuan independent (ekuitas 

merek dan harga ) menjelaskan 

variabel dependent (keputusan 

pembelian  konsumen)  

 

HASIL ANALISIS DAN 
PEMBAHASAN 
 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
Pada penelitian ini penulis 

mengambil beberapa orang atau 

responden untuk dijadikan sampel 

dalam menjawab pernyataan-

pernyataan yang diajukan penulis 

mengenai analisis pengaruh 

keputusan pembelian  konsumen 

dalam bentuk beberapa pernyataan 

atau kuisioner yang diajukan kepada 

100 orang atau responden. 

 

Uji Validitas  

Pengujian validitas tiap butir 

pertanyaan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengkorelasikan 

skor tiap butir dengan skor total. 

Untuk menguji apakah masing-

masing indicator valid atau tidak, 

dengan membandingkan rhitung  

dengan hasil perhitungan r tabel 

Karena r hitung> r tabel dan  bernilai 

positif maka indikator dinyatakan 

valid.
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Tabel 2 
Hasil Uji Validitas Kuesioner 

 
Variabel r hitung r table Perbandingan Keterangan 
Ekuitas Merek X1     
X1-1 ,665 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X1-2 ,771 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X1-3 ,738 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X1-4 ,721 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X1-5 ,710 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X1-6 ,780 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X1-7 ,769 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X1-8 ,708 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X1-9 ,804 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X1-10 ,594 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

Harga X2     
X2-1 ,696 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X2-2 ,565 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X2-3 ,640 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X2-4 ,613 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X2-5 ,759 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X2-6 ,638 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X2-7 ,701 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X2-8 ,602 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X2-9 ,521 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

X2-10 ,442 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

Keputusan Pembelian 
Y 

    

Y-1 ,784 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

Y -2 ,908 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

Y -3 ,827 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

Y -4 ,769 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

Y -5 ,775 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

Y -6 ,603 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

Y -7 ,674 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

Y -8 ,565 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

Y -9 ,578 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

Y -10 ,658 0.1966 r hitung> r tabel Valid 

Sumber : Data Diolah 
 
Dari tabel 2 diatas, di mana semua 

nilai r hitung dari item-item pertanyaan 

dalam kuesioner lebih besar dari nilai 

r tabel artinya semua item pertanyaan 
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baik ekuitas merek (X1) dan harga 

(X2), dan keputusan pembelian 

konsumen (Y) valid. 

Uji Reabilitas  
 
Uji Reabilitas dilakukan untuk 

menilai konsisten dari instrument 

penelitian. Suatu instrument variabel 

penelitian dikatakan realibel, jika 

Nilai Cronbach's Alpha lebih besar 

dari standar pengujian (α) 0,70 

Tabel 3 
Hasil Uji reliabilitas kuesioner 

Variabel Nilai Cronbach's 
Alpha 

Standar Pengujian 
(α) 

Keterangan 

Ekuitas merek (X1 ) ,928 0,70 Reliabel 
Harga ( X2 ) . ,885 0,70 Reliabel 
Keputusan pembelian 
Konsumen ( Y) 

,924 
0,70 Reliabel 

Sumber : Data diolah 
 
Dari tabel 3 terlihat bahwa semua 

variabel dalam penelitian ini sudah 

reliabel, hal ini terlihat dari nilai 

cronbach's alpha untuk variabel 

ekuitas merek (X1), harga (X2), dan 

keputusan pembelian konsumen  (Y) 

lebih besar (>) 0,70 

 

 

 

 

Analisis Linier Berganda  

Untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara variabel X1 (Ekuitas 

Merek), variabel X2 (Harga), 

terhadap Y (Keputusan Pembelian 

konsumen ), serta mengukur kuat 

tidaknya hubungan tersebut, maka 

digunakan analisa regresi berganda 

dengan perhitungan  SPSS 

(Statistical Package Service 

Softition),Versi 21.0,   

Tabel 5. Hasil Perhitungan Regresi Berganda 
Variabel Koefisien Regresi T hitung Sig 

Konstanta 9,269 3,335 ,001 
Ekuitas merek(X1) ,407 2,843 ,005 
Harga (X2) ,348 2,373 ,020 
F hitung         : 30,918 
Sig                 : 0.000  

  
 

Adjusted R2  : ,377    
R                   : ,624    
Sumber : Data diolah 
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Berdasarkan tabel diatas dapat 

dibentuk persamaan regresi berganda 

: 

� = �, ��� + �, ��� �� +
�, ���  ��+…. Β 
 

Persamaan tersebut mempunyai arti 

sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta (a) positif 9,269 

menunjukkan besarnya keputusan 

pembelian konsumen cat 

aquaproof pada PT. Adi Cakra 

Utama Mulia, jika tidak ada 

variabel ekuitas merek dan harga 

adalah positif 9,269 satuan. 

2. Nilai koefisien regresi (b1) 

variabel ekuitas merek sebesar  

,407 berarti terdapat pengaruh 

positif dari variabel ekuitas merek 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen cat aquaproof pada PT. 

Adi Cakra Utama Muliasebesar 

0.407 dengan asumsi variabel 

lainnya tetap atau konstan.  

3. Nilai koefisien regresi (b2) 

variabel harga positif sebesar  

0.348berarti terdapat pengaruh  

positif dari variabel harga 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen cat aquaproof pada PT. 

Adi Cakra Utama Muliasebesar  

0.348dengan asumsi variabel 

lainnya tetap atau konstan.  

 
Hasil Uji Asumsi Regresi Klasik 
Uji Normalitas  

Penelitian ini menggunakan plot 

probabilitas normal (Normal 

probability plot) untuk menguji 

kenormalitasan jika penyebaran data 

(titik) disekitar sumbu diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi 

Normalitas.  

 

Gambar 3 

 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P.Plot 

Gambar 3 menunjukkan data 

menyebar di sekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram sehingga dapat 

disimpulkan data 

tersebutmenunjukkan pola distribusi 

normal. Oleh karena itu memenuhi 

asumsi normalitas. 
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Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinieritas penelitian ini 

menggunakan nilai tolerance dan 

Variance Inflasion Factor (VIF), 

dimana nilai toleranceyang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi. 

Penelitian ini menggunakan cutoff 

nilai tolerance>0.10 atau sama 

dengan nilai VIF > 10. (Ghozali, 

2006:91).  Hasil pengujian 

multikorelasi model regresi 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel Tolerance VIF 

Ekuitas merek (X1) ,392 2,552 

Harga (X2) ,392 2,552 
 Sumber : Data diolah 
 
Berdasarkan pada tabel 4 diatas hasil 

perhitungan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) masing-masing 

variabel independent dalam model 

ini dibawah 10 dan nilai torerance-

nya berada diatas 10%(0.10), maka 

dapat dikatakan model ini bebas 

dari masalah multikolineritas. 

 
Uji Autokorelasi  

Berdasarkan hasil output SPSS 

persamaan regresi dalam penelitian 

ini dimana D-W (Durbin-Watson), 

sebesar 2,096, untuk nilai DL 

adalah1.6337 dan nilai DU adalah 

1.7152 maka nilai nilai 4-dU = 

2.2848 dan 4-dL = 2.3663. hal ini 

dapat disimpulkan bahwa model 

regresi diatas tidak terdapat masalah 

autokorelasi. 

 

Uji Heterokesdatisitas  

Dilakukan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Deteksi adanya tidaknya 

heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED  

 

Sumber : Data di olah 
Gambar 4 

 Grafik Scatterplot 
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Gambar 4 menunjukkan bahwa titik-

titik yang dihasilkan menyebar 

secara acak dan tidak membentuk 

pola atau tred garis tertentu.Hal ini 

berarti bahwa data tersebar di atas 

dan di bawah angka 0 sehingga 

model ini bebas dari amsalah 

heteroskedastisitas. 

 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji apakah Pengaruh 

Ekuitas merek (X1) dan harga (X2) 

Secara Parsial dan Simultan 

berpengaruh Terhadap keputusan 

pembelian konsumen cat aquaproof 

pada PT. Adi Cakra Utama Mulia. 

 

Uji t 

a. Variabel ekuitas merek (X1) secara 

parsial berpengaruh positif dan 

signifikan (nilai t hitungekuitas merek 

2,843. >ttabel 1,662   dan 0.000< 0.05) 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen cat aquaproof pada PT. 

Adi Cakra Utama Mulia 

b. Variabel harga secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan 

(nilai t hitungharga2,373 . >ttabel1,662  

dan.020< 0.05) terhadap keputusan 

pembelian konsumen cat aquaproof 

pada PT. Adi Cakra Utama Mulia 

 

Uji F 
 
Dari hasil uji F diperoleh hasil untuk 

Nilai F hitung sebesar 30,918 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0.000 

sehingga nilai Fhitung> Ftabel atau 

30,918 > 3.10 atau tingkat signifikasi 

(sig) 0.000 <0.05, maka dapat 

disimpulkan berpengaruh secara 

simultan (bersama-sama) antara 

ekuitas merek dan harga, terhadap 

keputusan pembelian konsumen cat 

aquaproof pada PT. Adi Cakra 

Utama Mulia. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan SPSS for window nilai 

adjusted R2 dalam penelitian ini 

sebesar 37,7 % ekuitas merek dan 

harga memberikan sumbangan 

sebesar 37.7 % terhadapkeputusan 

pembelian konsumen cat aquaproof 

pada PT. Adi Cakra Utama Mulia 

sementara 62.3 % dijelaskan oleh 

sebab-sebab yang lain. 

 

Pengaruh Ekuitas Merek 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Cat Aquaproof pada 

PT. Adhi Cakra Utama Mulia. 
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Hasil pengujian diperoleh bahwa 

variabel ekuitas merek berpengaruh 

cukup kuat positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian cat 

aquaproof pada PT. Adhi Cakra 

Utama Mulia . Hal ini terlihat dari 

nilai koefisien beta sebesar 0,407  

serta nilai t hitung sebesar 2,843  

lebih besar dari t tabel sebesar 1,662  

dengan  signifikansi 0,005  lebih 

kecil dari 0,05. Dengan demikian 

hipotesis 1 terdukung secara statistik. 

Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Sri Wahjudi Astuti dan I 

Gede Cahyadi (2007),Saputra Salam 

Fajri (2012), Fitriani Rinanti (2012) 

dan Yansen (2014)yang menyatakan 

bahwa ekuitas merek berpengaruh 

signifikan terhadap  keputusan 

pembelian konsumen cat aquaprof 

pada PT. Adhi Cakra Utama Mulia. 

Dengan demikian Merek merupakan 

hal yang sangat penting baik bagi 

konsumen maupun bagi produsen, 

merek membantu konsumen dalam 

mengevaluasi produk yang akan 

dibelinya. Merek juga membantu 

meyakinkan konsumen bahwa 

mereka akan mendapatkan kualitas 

yang konsisten ketika mereka 

membeli produk tersebut. Ekuitas 

merek adalah seperangkat asset 

liabilitas merek yang berkaitan 

dengan satu merek, nama, dan 

simbolnya, yang menambah atau 

mengurangi nilai yang diberikan oleh 

sebuah barang atau jasa kepada 

perusahaan atau para pelanggan 

perusahaan. 

 

Pengaruh Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen 

Cat Aquaproof Pada PT. Adhi 

Cakra Utama Mulia. 

Hasil pengujian diperoleh bahwa 

variabel harga berpengaruh cukup 

kuat positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian cat aquaproof 

pada PT. Adhi Cakra Utama Mulia 

. Hal ini terlihat dari nilai koefisien 

beta sebesar 0,348  serta nilai t 

hitung sebesar  2,373  lebih besar 

dari t tabel sebesar 1,662  dengan  

signifikansi 0,020 lebih kecil dari 

0,05. Dengan demikian hipotesis 2 

terdukung secara statistik. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian 

Saputra Salam Fajri (2012), yang 

menyatakan bahwa harga 

berpengaruh signifikan terhadap  

keputusan pembelian konsumen cat 

aquaprof pada PT. Adhi Cakra 

Utama Mulia. Dengan demikian 

harga mempunyai peran penting 
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dalam keberhasilan produk dan 

kelangsungan hidup perusahaan, 

yakni menjadi salah satu 

penentuproduk, mempengaruhi 

kemampuan perusahaan menembus 

segmen pasar, mempengaruhi kinerja 

produk, mempengaruhi segmen pasar 

dan implementasi program promosi 

penjualan, selain ekuitas merek yang 

mempengaruhi  proses keputusan 

pembelian konsumen, harga pun 

turut berpengaruh dalam proses 

keputusan pembelian tersebut. Harga 

merupakan satuan moneter atau 

ukuran lainnya (termasuk barang 

atau jasa lainnya yang ditukarkan 

agar memperoleh hak kepemlikan 

atau penggunaan suatu barang atau 

jasa. Pada tingkatan harga tertentu 

bila manfaat yang dieasakan 

konsumen terhadap produk 

meningkat maka nilainya akan 

meningkat pula, kadangkalanya juga 

konsumen membandingkan antara 

kemampuan suatu barang atau jasa 

dalam memenuhi kebutuhannya 

dengan kemampuan barang pesaing 

atau subtitusi. 

 

Pengaruh Equitas Merek dan 

Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen 

Hasil pengujian diperoleh bahwa 

variabel equitas merek dan harga 

secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh cukup kuat positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian cat aquaproof pada PT. 

Adhi Cakra Utama Mulia . Hal ini 

terlihat dari nilai koefisien beta 

equitas merek dan harga sebesar 

0,407  dan sebesar 0,348  serta 

Fhitungsebesar 30,918 dengan 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 

0,05 dan juga Fhitung> Ftabel atau 

52,336 > 3,10, Dengan demikian 

hipotesis 3 terdukung secara statistik. 

Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Sri Wahjudi Astuti dan I 

Gede Cahyadi (2007), Saputra Salam 

Fajri (2012), Fitriani Rinanti (2012) 

dan Yansen (2014) yang menyatakan 

bahwa ekuitas merek dan harga 

secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap  

keputusan pembelian konsumen cat 

aquaproof pada PT. Adhi Cakra 

Utama Mulia. Dengan demikian 

keputusan pembelian adalah suatu 

kegiatan yang didalam proses 

tersebut memuat berbagai langkah 

yang terjadi secara berurutan 

sebelum konsumen mengambil 

keputusan untuk melakukan 
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pembelian. Konsumen sebelum 

memutuskan pembelian terhadap 

suatu produk atau jasa tertentu pada 

awalnya selalu didasari dengan 

adanya kebutuhan. Munculnya 

kebutuhan terhadap suatu produk 

tertentu, sebagian besar diperoleh 

dari berbagai informasi, baik dari 

lingkungan eksternal maupun dari 

internet perusahaan. Perilaku 

konsumen tidak hanya berakhir pada 

tindakan keputusan pembelian, tapi 

melakukan juga evaluasi dan menilai 

setelah produk atau jasa yang 

dibelinya dapat memenuhi harapan 

atau kurang memenuhi harapnnya. 

Terdapat lima tahapan 

dalampengambilan keputusan yaitu 

pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku 

pasca pembelian. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Uji Validitas maupun uji 

realibilitas menunjukkan bahwa 

semua item pertanyaan dari 

variabel ekuitas merek (X1), dan 

harga (X2), semua pertanyaan 

yang diajukan kepada responden 

adalah valid dan reliabel. 

2. Berdasarkan hasil uji t 

menunjukkan bahwa besarnya t 

nilai t hitung untuk ekuitas merek 

adalah 2,843, nilai t hitung  

untukharga sebesar 2,373, yang 

semuanya menunjukkan lebih 

besar dari t tabel 1,662, sehingga 

hipotesis ini menyatakan bahwa 

ekuitas merek dan harga 

berpengaruh positif secara parsial 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen cat aquaproof pada PT. 

Adi Cakra Utama Mulia. 

3. Berdasarkan hasil uji F 

menunjukkan bahwa Nilai F hitung 

sebesar 30,918 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.000 

sehingga nilai Fhitung> Ftabel atau 

30,918 > 3.10 atau tingkat 

signifikasi (sig) 0.000 <0.05, 

maka dapat disimpulkan 

berpengaruh secara simultan 

(bersama-sama) antara ekuitas 

merek dan harga, terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

cat aquaproof pada PT. Adi 

Cakra Utama Mulia. 

4. Nilai t hitung ekuitas merek adalah 

paling besar dibandingkan dengan 

variabel independen lainnya, 

sehingga variabel ini merupakan 

variabel yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian konsumen cat 
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aquaproof pada PT. Adi Cakra 

Utama Mulia. 

5. Berdasarkan hasil koefisien 

determinasi menunjukkan bahwa 

ekuitas merek dan harga 

memberikan sumbangan sebesar 

37,7 % terhadap keputusan 

pembelian konsumen cat 

aquaproof pada PT. Adi Cakra 

Utama Mulia , sedangkan 62.3 % 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang 

lain. 

 

Saran 
 
1.Ekuitas merek berhubungan 

dengan nama merek yang dikenal, 

kesan kualitas, kesan merek yang 

kuat, yang dibentuk dalam pikiran 

pelanggan melalui proses 

pemasaran. Jika pelanggan tidak 

tertarik pada suatu merek dan 

membeli karena karakteristik 

produk, harga, kenyamanan dan 

dengan sedikit mempedulikan 

merek, kemungkinan ekuitas 

merek rendah. Oleh karena itu 

merek merupakan hal yang sangat 

penting baik bagi konsumen 

maupun bagi produsen, merek 

membantu konsumen dalam 

mengevaluasi produk yang akan 

dibelinya. Merek juga membantu 

meyakinkan konsumen bahwa 

mereka akan mendapatkan 

kualitas yang konsisten ketika 

mereka membeli produk tersebut. 

Karena ekuitas merek merupakan 

seperangkat aset liabilitas merek 

yang berkaitan dengan satu 

merek, nama, dan simbolnya, 

yang menambah atau mengurangi 

nilai yang diberikan oleh sebuah 

barang atau jasa kepada 

perusahaan atau para pelanggan 

perusahaan. 

2.Harga merupakan sejumlah uang 

yang digunakan oleh pelanggan 

sebagai alat tukar atas 

penggunaan, pembelian, 

kepemilikan, dan pemanfaatan 

suatu barang ataupun jasa, 

sehingga harga mempunyai peran 

penting dalam keberhasilan 

produk dan kelangsungan hidup 

perusahaan, yakni menjadi salah 

satu penentuproduk, 

mempengaruhi kemampuan 

perusahaan menembus segmen 

pasar, mempengaruhi kinerja 

produk, mempengaruhi segmen 

pasar dan implementasi program 

promosi penjualan. Selain ekuitas 

merek  mempengaruhi  proses 

keputusan pembelian konsumen, 
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hargapun turut berpengaruh dalam 

proses keputusan pembelian 

tersebut. Harga merupakan satuan 

moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang atau jasa 

lainnya) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau 

penggunaan suatu barang atau 

jasa. Pada tingkatan harga tertentu 

bila manfaat yang dirasakan 

konsumen terhadap produk 

meningkat, maka nilainya akan 

meningkat pula, adakalanya juga 

konsumen membandingkan antara 

kemampuan suatu barang atau 

jasa dalam memenuhi 

kebutuhannya dengan 

kemampuan barang pesaing atau 

subtitusi. 

3.Keputusan pembelian adalah suatu 

kegiatan yang didalam proses 

tersebut memuat berbagai langkah 

yang terjadi secara berurutan 

sebelum konsumen mengambil 

keputusan untuk melakukan 

pembelian. Konsumen sebelum 

memutuskan pembelian terhadap 

suatu produk atau jasa tertentu 

pada awalnya selalu didasari 

dengan adanya 

kebutuhan.Munculnya kebutuhan 

terhadap suatu produk tertentu, 

sebagian besar diperoleh dari 

berbagai informasi, baik dari 

lingkungan eksternal maupun dari 

internet perusahaan.Perilaku 

konsumen tidak hanya berakhir 

pada tindakan keputusan 

pembelian, tapi melakukan juga 

evaluasi dan menilai setelah 

produk atau jasa yang dibelinya 

dapat memenuhi harapan atau 

kurang memenuhi harapannya. 

Terdapat lima tahapan 

dalampengambilan keputusan 

yaitu pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, 

dan perilaku pasca pembelian. 
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